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APRESENTAÇÃO 
 

Em sua segunda edição, o Colóquio Internacional de Análise do discurso pretende 

manter a proposta inicial de dar voz aos diversos grupos de pesquisa na área da Análise do 

discurso, ao mesmo tempo em que propõe uma temática a ser discutida com vistas a focalizar 

alguns domínios e conceitos que não raro freqüentam os estudos do discurso – as imagens, a 

semiologia e a história – pela própria configuração dos objetos discursivos analisados na 

contemporaneidade. 

Para justificar a proposição de discussão desses conceitos e domínios, consideraremos o 

quadro de constituição e de desenvolvimento da lingüística moderna. Após sua constituição e 

seus desenvolvimentos iniciais, desde o começo do século XIX como domínio científico 

autônomo, por meio da emergência e dos refinamentos do método histórico-comparativo, a 

lingüística passou por uma profunda inflexão ou talvez até mesmo por uma descontinuidade 

epistemológica, a partir de certas leituras do Curso de Lingüística Geral, de Saussure. 

Inicialmente, depois de algumas resenhas que o rejeitaram e uma ou outra que reconheceram 

nele alguma inovação, o CLG produziu efeitos no Leste-Europeu, percorrendo os Círculos 

lingüísticos de Moscou, São Petersburgo, Praga e Copenhague, antes de atrair a atenção da 

Alemanha e da França, os dois grandes centros da lingüística oitocentista. Passadas as duas 

Grandes Guerras, o pensamento de Saussure não apenas é redescoberto na França, mas se 

torna praticamente hegemônico nas ciências humanas, sobretudo graças a Merleau-Ponty, 

Lévis-Strauss e Greimas. Começava então o célebre “estruturalismo francês”, no qual e para o 

qual quase tudo era signo e linguagem a serem descritos e interpretados por uma ciência dos 

signos, ou seja, pelo desenvolvimento da semiologia postulada por Saussure. A semiótica, em 

torno de Greimas, a Semiologia, em torno de Barthes, e a Análise do discurso, em torno de 

Pêcheux, cada uma a seu modo, reiteram a autonomia e a especificidade da língua e buscam 

desvendar as ideologias, com base na conjunção entre lingüística, psicanálise e marxismo (este 

último bem mais presente em Barthes e em Pêcheux que em Greimas). Mas o que há de 

diferença entre esses campos? Com efeito, a Análise do discurso surge num momento em que 

a semiótica e a semiologia já haviam conhecido sensíveis modificações teóricas e analíticas. 

Outra especificidade da AD consiste nos fatos de que ela privilegia inicialmente a linguagem 
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verbal, em detrimento de outras linguagens, subordina os aportes da lingüística e da 

psicanálise ao materialismo histórico e reivindica menos que Greimas e Barthes a filiação 

saussureana. Naquele tempo, o objeto privilegiado da AD era o discurso político partidário e 

doutrinário e seu objetivo era desvelar sua ideologia. Para tanto, bastava debruçar-se sobre 

corpora verbais, em modalidade escrita ou transcrita, munido do aparato informático, com 

vistas a depreender as seqüências parafrásticas, nas quais se constituiriam os sentidos. Décadas 

mais tarde, a teoria, o método e os objetos da AD sofreram consideráveis transformações. 

Atualmente, desde a hegemonia da mídia impressa ilustrada, da tevê e da internet, os textos 

com os quais os analistas de discurso defrontam-se amiúde não são exclusivamente formulados 

em linguagem verbal, mas sincréticos, conjugando língua e imagens, de diversas naturezas, 

aspectos e dimensões. Seria então o caso de a AD voltar-se para a semiótica e para a 

semiologia, que se detiveram em estudos sobre as imagens, a fim de nelas buscar contribuições 

para os trabalhos discursivos ou de estender sua própria teoria e métodos na interpretação 

desses objetos multimodais? Como conjugar a imanência da teoria semiótica com a 

exterioridade constitutiva da AD? A saída seria um novo campo que se inspirasse em Saussure 

e que não negligenciasse a história, tal como uma “Semiologia histórica”, conforme fora 

concebida por Jean-Jacques Courtine? Existe de fato correspondência entre a semiologia de 

Saussure e aquela que o sucede e que alega nele se inspirar? Há algo da proposta saussureana 

de uma semiologia que se pode conservar numa abordagem discursiva e, por isso, histórica? 

São essas e outras questões em torno do discurso, do olhar, das imagens e do sentido, que o II 

CIAD se propõe a formular e a eventualmente responder, a partir de conferências dos 

especialistas convidados, reconhecidos internacionalmente por seus trabalhos em 

Historiografia lingüística, em Análise do discurso e em Semiologia, e das mesas-redondas 

compostas por pesquisadores e analistas do discurso de várias instituições brasileiras. 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

 
 
 

PROGRAMAÇÃO GERAL 
 

16/09 – 4ª FEIRA 
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9:00-11:00 
LOCAL 

AUDITÓRIO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

CONFERÊNCIA DE ABERTURA 
Da Semiologia à Análise do discurso: vidas e destinos dos saussurismos 

Prof. Dr. Christian Puech 
(Université de Paris III- Sorbonne Nouvelle) 

LOCAL 
Anfiteatro Bento 

Prado 
Auditório 1 Auditório 2 Auditório 3 

 
11:00-11:40 

 
GEDUERN 

Grupo de 
Discurso da 

UFRGS 
GEMINAL 

Estudos do 
Discurso 

 
11:50-12:30 

 

 
GERCAD 

 
CORPUS GPLD GESDELE 

INTERVALO ALMOÇO 

LOCAL 
Anfiteatro Bento 

Prado 
Auditório 1 Auditório 2 Auditório 3 

 
14:00-14:40 

 
SLOVO ATELIER CIDADI DICIT 

 
14:50-15:30 

 
GEGÊ LEDI GTEDI PALADIS 

16:00-17:30 
LOCAL 

 
AUDITÓRIO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

MESA REDONDA I 
Semiologia e Análise do Discurso: aportes, diálogos e limites 

Profa. Dra. Maria do Rosário Gregolin (UNESP) 
Profa. Dra. Vanice Sargentini (UFSCar) 

Prof. Dr. Carlos Piovezani (UFSCar) 

17:30 ATIVIDADE CULTURAL 

17/09 – 5ª FEIRA 

9:00-11:00 
LOCAL 

 
AUDITÓRIO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

CONFERÊNCIA 
Arqueologia do imaginário: imagens, língua e discurso 

Prof. Dr. Jean-Jacques Courtine 
(Université de Paris III – Sorbonne Nouvelle) 

LOCAL 
Anfiteatro 

Bento Prado 
Auditório 1 Auditório 2 Auditório 3 

 
11:00-11:40 

 

 
GEPOMI 

 

 
GPELDI 

 

 
GPEAD 

 

 
Laboratório de 

Estudos 
Polifônicos 

 
 

11:50-12:30 
 

 
GEADIS 

 

 
GEDUEM 

 

 
UEHPOSOL 

 

 
GED 

 

INTERVALO ALMOÇO 

LOCAL Anfiteatro Auditório 1 Auditório 2 Auditório 3 
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Bento Prado 
 

14:00-14:40 
 
 

GEADA GrAD GGEDASI Discurso na rede 

 
14:50-15:30 

 
 

LABOR Criar Contexto 
Cartografias da 

Linguagem 
GPSI 

15:30-16:30 SESSÃO DE PÔSTERES 

16:30-18:00 
LOCAL 

 
AUDITÓRIO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

 

MESA REDONDA II 
Os sentidos do olhar: as imagens nas sociedades democráticas 

 
Profa. Dra Mónica Zoppi-Fontana (UNICAMP) 

Profa. Dra Luzmara Curcino (UFSCar) 
Prof. Dr. Nilton Milanez (UESB) 

 

18/09 – 6ª FEIRA 

9:00-11:00 
LOCAL 

AUDITÓRIO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

CONFERÊNCIA 
 

Alcances e limites da semiologia 
Prof. Dr. Izidoro Blikstein 

(USP e FGV) 

LOCAL 
Anfiteatro 

Bento Prado 
Auditório 1 Auditório 2 Auditório 3 

 
11:00-11:40 

 

Discurso, 
Memória, 
Identidade 

GPAD 
Geociência, 

Discurso e Ensino 
GADI 

 
11:50-12:30 

 

 
GEDUEM II 

 
TRAMA GEPPEP NUPECC 

INTERVALO ALMOÇO 

LOCAL 
Anfiteatro 

Bento Prado 
Auditório 1 Auditório 2 Auditório 3 

 
14:00-14:40 
 
 

 
AD Interfaces 
 

gepCE Grudiocorpo 
Discurso, Cultura 
e Sociedade 

 
14:50-15:30 
 
 

Discurso e 
Memória 

DICITE 
O corpo e a 
imagem no discurso 

ACDUSP 

16:00-17:30 
AUDITÓRIO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

 

MESA REDONDA III 
  

Identidades e subjetividades: outros saberes para novas materialidades 
Prof. Dr. Cleudemar Alves Fernandes (UFU) 

Prof. Dr. Pedro Navarro (UEM) 
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Prof. Dr. Roberto Leiser Baronas (UFSCar) 
17:30 

 
AUDITÓRIO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

 
SESSÃO DE ENCERRAMENTO 
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RESUMOS DOS GRUPOS E INDIVIDUAIS 
 

G1 

GRUPO DE PESQUISA EM ANÁLISE DO 
DISCURSO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

UBERLÂNDIA (GPAD/UFU/CNPQ) 
Prof. Dr. Cleudemar Alves Fernandes 

cleudemar@uol.com.br 
Universidade Federal de Uberlândia-MG 

O Grupo de Pesquisas em Análise do Discurso do Instituto de Letras e Lingüística da 
Universidade Federal de Uberlândia (GPAD/ILEEL/UFU/CNPq) congrega atividades 
acadêmicas e produções científicas de professores e alunos dessa universidade em constante 
interlocução com pesquisadores-estudiosos de outras universidades inscritos na Análise do 
Discurso. As atividades realizadas promovem uma integração entre seus participantes na busca 
contínua de subsídios teóricos e metodológicos para o encaminhamento de pesquisas e 
também de reflexões voltadas para o ensino da linguagem em diferentes níveis escolares. Esse 
esforço resulta de ações de grupos de trabalho e contribui para uma sistematização de estudos 
e produção acadêmica em Análise do Discurso envolvendo os professores pesquisadores e 
alunos. Os estudos desenvolvidos pelos integrantes do GPAD convergem para temáticas 
desenvolvidas pelas reflexões acerca da constituição teórico-metodológica dessa área e para a 
abordagem de diferentes corpora para análise. Os projetos de pesquisa centram-se nas 
seguintes linhas de pesquisa: a) formação e funcionamentos de discursos político-institucional, 
midiático e pedagógico; b) discurso, história e memória na produção artístico-literária e 
midiática; c) discurso, identidade e ensino. Os projetos reunidos se propõem a tematizar os 
fenômenos de heterogeneidade enunciativa; os elementos históricos, culturais, ideológicos e 
identitários que perpassam as memórias discursivas e a produção de subjetividade; o discurso 
como constitutivo do sujeito. Dessa maneira, esse grupo de pesquisa apresenta-se como um 
espaço acadêmico destinado à investigação de questões lingüístico-discursivas, marcadas por 
aspectos sociais, históricos, culturais e ideológicos, das quais emergem contribuições de 
diferente natureza para os estudos da linguagem. Teoricamente, a recorrência a Michel 
Foucault e sua articulação na Análise do Discurso constitui ponto central para a sustentação da 
maioria dos projetos de pesquisa desenvolvidos. Além das reflexões arroladas a partir desse 
teórico, e diretamente vinculadas a elas, a presença de Michel Pêcheux, Jacqueline Authier-
Revuz, Mikhail Bakhtin, dos franceses historiadores do discurso, dos estudiosos culturais 
voltados para a problematização do sujeito e da identidade e de inúmeros analistas do discurso 
propriamente dito constituem ferramenta constante para os estudos desenvolvidos no GPAD. 
IDENTIDADE E SUBJETIVIDADE: O DISCURSO DO SUJEITO PROFESSOR SOB 

O IMPACTO DA VIRTUALIDADE 
Ana Claudia Cunha Salum (ESEBA/UFU – PG/ UNICAMP)/anacl70@yahoo.com.br 

 
O objetivo desta pesquisa consiste em compreender a instauração dos processos de 
identificação de professores de inglês inscritos em uma rede social de relacionamento. Desse 
modo, empreenderemos uma leitura interpretativa dos efeitos discursivos de uma dada 
organização social denominada orkut, no sentido de entendermos como esses discursos 
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determinam as subjetividades e os processos identitários desses professores sob o impacto da 
virtualidade. Diante desses objetivos, formulamos a hipótese de que contextos virtuais, como, 
no caso desta pesquisa, o Orkut, apresentam-se como uma formação social, pela qual o 
professor de inglês sustenta e dá sentido às suas representações imaginárias e sustentabilidade à 
sua subjetividade. Nesse sentido, hipotetizamos que o professor se apropria do discurso do 
outro porque o relaciona com um traço seu, instaurando processos de identificação. A análise 
do corpus, composto por depoimentos escritos dos professores em fóruns postados em 
comunidades intituladas “Professores de Inglês”, é amparada por um viés discursivo e por 
conceitos advindos da teoria psicanalítica da subjetividade, ao tratarmos do sujeito do desejo 
inconsciente, do consumo, das pulsões, constituído na e pela linguagem. Baseamo-nos, 
também, em alguns estudos filosóficos ao discorrermos sobre assuntos como modos de 
subjetivação e, ainda, em teorias sociais, para tratarmos das questões da hiper/super/pós 
modernidade. Nosso interesse por esta pesquisa justifica-se pela relevância de estudos sobre os 
processos identificatórios que se instauram por meio de comunidades virtuais de 
relacionamentos, pelas quais os indivíduos se reúnem para trocar informações, experiências, 
lamentações e fragmentos de vida, indicando a necessidade de esclarecimentos dessas 
operações de aproximação e contato entre os indivíduos. Justificamos nosso estudo, ainda, 
pela necessidade de problematizar as possíveis modificações e as influências das novas 
tecnologias na vida (profissional e pessoal) do sujeito contemporâneo, assim como a 
importância de investigarmos esse contexto digital por ser um (não-)lugar (Auge, 2004) com 
pistas/indícios sobre o imaginário do professor de línguas, permitindo aos professores 
formadores saberem mais sobre esse imaginário (por meio de suas representações) no que se 
refere aos diversos aspectos de sua carreira. 

PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA: IDENTIDADE ITINE(R)ANTE NA 
FORMAÇÃO (DES)CONTÍNUA 

Carla Nunes Vieira Tavares (ILEEL/UFU – PG/ UNICAMP)/carla.tav@uol.com.br 
 
A língua estrangeira é apresentada, nas diretrizes de ensino (PCNEM, PCNLE, 1998; PCN+ 
2002) como um instrumento para a construção de sentidos, de inserção cultural e social, de 
acesso à informação e de interação com o mundo, o que se remete à possibilidade de formar 
cidadãos mais críticos e conscientes das diferenças entre culturas. Essas considerações trazem 
consigo questões chaves, que, ao que parece, assombram muitos professores de língua 
estrangeira e giram em torno do quê e como fazer para alcançar esses objetivos; de que tipo de 
ensino e de conteúdo poderia viabilizá-los; se estariam eles investidos ou não nessa posição de 
tal modo de forma a levar a cabo o esperado: ensinar uma língua estrangeira. Movidos, talvez, 
por esse questionamento, muitos professores se engajam em cursos de formação contínua, 
para, dentre outros motivos, aprofundar seu conhecimento metodológico, teórico e 
lingüístico a fim de se tornarem “melhores professores”. Esses cursos proclamam, no geral, 
serem capazes de empreender transformações na prática dos professores, o que, a meu ver, 
poderia se desdobrar em um ganho positivo na constituição identitária dos mesmos e uma 
maior responsabilização pela sua prática. Intrigada quanto aos impactos sobre a constituição 
identitária dos professores de língua estrangeira do ensino básico que tais cursos poderiam 
empreender, esta pesquisa postula a hipótese de que, caso ocorram mudanças nessa 
constituição, elas decorreriam de instâncias de identificação que são propiciadas pelos cursos, 
as quais provocariam deslocamentos na imagem que os professores fazem de si, da língua 
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estrangeira e do que seja ensinar-aprender essa língua. Esta pesquisa, portanto, visa a 
problematizar a incidência dos programas de formação contínua na constituição identitária dos 
professores de língua estrangeira do ensino básico, perceber se há alterações nessa constituição 
como resultado dos programas e em torno de que pontos elas se dão. Objetiva, mais 
amplamente, a contribuir para o campo de formação de professores de línguas estrangeiras ao 
discutir a constituição identitária do professor a partir das possíveis identificações que este 
empreende no decorrer de sua formação, enfocando-as como processos linguajeiros, não 
conscientes, não controláveis, cujos efeitos nem sempre são os esperados e desejáveis. Diante 
disso, durante um ano foram feitas observações em um curso de formação contínua dedicado 
aos professores de inglês do ensino básico da rede pública de ensino do estado de São Paulo. O 
corpus desta pesquisa, por conseguinte, compõem-se dos dizeres de alguns desses professores, 
obtidos por respostas aos questionários, produções escritas e depoimentos gravados e 
transcritos. A análise se volta, portanto, para os dizeres dos professores participantes, uma vez 
que a identidade se constrói por meio da linguagem, e se orientará por um fazer metodológico 
que se desenha a partir dos estudos sobre o discurso, notadamente de autores franceses, como 
Pêcheux e Authier-Revuz. 

DISCURSO, HISTÓRIA E MEMÓRIA NA PRODUÇÃO LITERÁRIA 
CONTEMPORÂNEA 

Cleudemar Alves Fernandes (ILEEL/UFU) 
cleudemar@uol.com.br 

 
A Análise do Discurso fornece um dispositivo teórico e metodológico para se trabalhar com a 
linguagem tomada sob diferentes condições de produção, considerando-se os aspectos 
históricos, sociais e ideológicos que envolvem a produção dos discursos e a constituição dos 
sujeitos. Nesse ínterim, o trabalho de análise de discursos, apreendidos a partir de dada 
materialidade lingüística, configura procedimentos de interpretação para olhares e 
possibilidades de sentidos determinados por uma exterioridade à língua. O espaço de 
enunciação dos sujeitos envolvidos, por sua vez, constitui-se de inscrições socioideológicas e 
históricas, atravessadas pela memória e, ao mesmo tempo, constitutivas dos sujeitos e dos 
discursos. Diante desses apontamentos, este projeto destina-se ao estudo de produções 
literárias, tendo em vista as formações discursivas, a interdiscursividade, a constituição dos 
sujeitos, a história e a memória nas vozes sociais constitutivas de diferentes produções 
literárias. Trata-se de buscar apreender, pelas formas composicionais dos textos e pelas 
múltiplas realidades artístico-literárias construídas e reconstruídas, os espaços de enunciação e 
os efeitos de sentido daí decorrentes. Esta proposta de pesquisa refere-se a um projeto 
integrado, envolvendo graduação e pós-graduação, e destina-se ao estudo do texto literário à 
luz de postulados teóricos da Análise do Discurso francesa. A pluralidade de objetos e de 
sujeitos envolvidos reflete um lugar de enfrentamentos e debates próprios à construção do 
objeto teórico e à apreensão dos diferentes objetos de análise constitutivos do campo 
disciplinar da Análise do Discurso. A natureza dos objetos literários focalizados para análise 
implica constante retorno às bases epistemológicas, dada a importância da história inerente à 
constituição dos sujeitos e à produção dos discursos. Em se tratando especificamente de 
objetos artístico-literários, mediante os vastos aspectos provocadores de inquietações 
científicas na perspectiva da AD, algumas questões que impulsionam os estudos que 
objetivamos empreender com este projeto são: a) a literatura utiliza mecanismos, que lhes são 
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peculiares, para discutir questões socioideológicas e históricas. Como essas questões podem 
ser tratadas pelo viés da Análise do Discurso na análise de diferentes obras literárias? b) a 
produção literária dialoga com a história, é perpassada por uma memória discursiva, e, como 
atesta Michel Foucault, é constituída por um movimento exterior a si. Como pensar os efeitos 
de sentido que fazem de um texto literatura? c) como analisar a produção dos discursos e as 
formas de subjetivação dos sujeitos no e face o literário? Acrescentam-se a isso os 
procedimentos de controle e dominação, aos quais se opõem diferentes formas de resistência, 
às vezes de natureza política, como expressão de subjetividades histórico e socialmente 
produzidas e identidades fragmentadas. Diante desse quadro, nota-se que o sentido é histórico 
e a leitura de textos literários tem o aspecto muito importante de trabalhar a memória no 
entrelaçamento de diferentes discursos materializados nos textos. Trata-se de acontecimentos 
discursivos, exteriores e anteriores ao texto, refletindo materialidades que intervêm na sua 
construção. Nesse nível teórico-metodológico, apreendem-se, na materialidade lingüística de 
diferentes textos literários, traços que formam uma memória sócio-histórica. 
HISTÓRIA E MEMÓRIA EM HINO DA REPRESSÃO: UM ESTUDO ANALÍTICO-

DISCURSIVO 
Franciele Magalhães Crosara (PPGEL/UFU – IFG) 

francielecrosara@hotmail.com 
 
Considerando os pressupostos teóricos da Análise do Discurso de vertente francesa, somados 
às contribuições da obra de Michel Foucault, da Nova História e dos conceitos de memória 
advindos dos estudos de Le Goff e Courtine, o texto que ora se apresenta tem por objetivo 
observar, de forma analítico-interpretativa, não apenas sob quais regularidades emergem os 
discursos e identificar os princípios que os regulam, mas também levantar aspectos da 
materialidade dos discursos sustentados sobre uma base lingüística como forma de apreender 
os efeitos de sentido produzidos por essa prática. Como na teoria do discurso o materialismo 
concreto implica a instância ideológica existir sob a forma de formações ideológicas, não 
existindo neutralidade entre ideologia e ciência, a Lingüística faz uso da ideologia para 
determinar a articulação entre os enunciados, acerca dos quais se torna ímpar ressaltar que o 
sentido de um objeto ideológico se dá de acordo com o interesse da classe a qual ele serve e, 
sendo a língua instrumento de disseminação de ideologias e lugar de embates, não se pode 
desconsiderar que todo processo discursivo se inscreve em uma relação ideológica e retrata 
uma luta política. O que se busca descrever/interpretar são os efeitos de sentido produzidos 
pelos discursos a partir das posições ocupadas pelos sujeitos. A Nova História, não mais vista 
de forma linear, mas descontínua em sua essência, movente, de fronteiras não delimitáveis, 
toma por pressuposto que a realidade é social, culturalmente construída, na qual a 
historicidade implica o novo estar no acontecimento em torno do dito e em que o fazer 
histórico implica um sujeito que fala de um lugar ideologicamente marcado, perpassado por 
um dado saber, sob condições de produção definidas. Assim sendo, ideologia e história são, 
necessariamente, atravessadas pela memória e, na Análise do Discurso de vertente francesa, a 
memória discursiva é tomada como a outra base do tripé que sustenta os pressupostos teóricos 
do campo de estudo. Ao pensar a memória, assumimos sua estruturação como unidade 
operadora de discurso que se inscreve na continuidade interna de uma formação discursiva, 
implicada numa materialidade discursiva complexa, que recorre ao passado, ao já dado, como 
condição para construir o presente. É a partir dessa complexidade de relações teóricas que nos 
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propomos a um estudo mais aprofundado da canção Hino da Repressão, de Chico Buarque de 
Hollanda. 
NIETZSCHE E A GENEALOGIA: A DISCURSIVIDADE DA VONTADE DE PODER 

Guilherme Figueira Borges (PPGEL/UFU) 
guilhermefbufu@yahoo.com.br 

 
Para o estudo que ora apresentamos, partimos da premissa de que, segundo Nietzsche (2005), 
no sujeito há uma vontade de poder que grita, fazendo-se ouvir e exigindo respostas. E 
também da premissa de que Nietzsche ressalta de maneira singular, em suas posições 
filosóficas anti-cristãs, que as relações de poder se encontram instituídas historicamente e 
emergem de um instinto pulsante no sujeito, estando, por isso, intrínseca às relações sociais. 
Desse modo, o estudo que propomos lançará o olhar para a noção de “Vontade de Poder” 
desenvolvida por Nietzsche (2005), a fim de descrevermos, a luz dos estudos genealógicos 
nietzschianos, não a origem do poder, mas sim mostrar que ela é constitutiva do sujeito a 
partir da obra “Assim Falava Zaratustra”, de F. W. Nietzsche. Para tanto, consideramos 
relevante dizer que nossas análises serão balizadas pelos estudos de Michel Foucault (1996) 
concernentes à “Ordem do Discurso”. Os estudos de Nietzsche (2005) procurou mostrar que 
nada há de natural na construção e emprego do dizer na moral cristã. Assim, olhar para a 
construção de dizeres como “bem”, “bom” e “mal”, por exemplo, trazem a tona a “Vontade de 
Poder” que justifica o seu emprego numa relação de dominação, uma vez que tais termos 
foram – e ainda são – utilizados para justificar e fazer valer a servidão. Portanto, o dizer é 
utilizado para causar a resignação e confiança em um “além mundo”, confiança essa que torna a 
vida lugar de privações e de trabalho. Procura-se defender a crença de que é “elevação” ter 
corpos dóceis, o que se configura como um paradoxo pregado e tido como inquestionável 
na/da moral cristã. Ressaltamos, entretanto, que, segundo os estudos genealógicos, o fato de 
estamos inscritos em relações de poder não impede que haja uma possibilidade de o sujeito 
instaurar movências e deslocamentos nas e pelas fissuras da história. Instaurando, assim, 
ordens outras do discurso que apresentarão outras redes/relações de poder. Com efeito, 
revelar a “Vontade de Poder” não impede que ela exista e, muito menos, que deixe de se 
manifestar nos sujeitos. 

ESCRITA E AUTORIA NOS MEANDROS ESTÉTICOS DE AS HORAS NUAS DE 
LYGIA FAGUNDES TELLES 

Ismael Ferreira Rosa (CAC/UFG) 
ismfero@gmail.com  

 
Foucault (2001), remontando Blanchot, assevera que o ato de escrever é uma forma de 
eternização, pois é uma prática discursiva em estado de movência, avançando nas instâncias 
temporais e espaciais, eternizando-se e deslocando sempre. Rompendo o limite da morte, 
pela palavra estabelece-se um espaço infinito, encontrado fora de si mesma, construindo um 
movimento incessante de produção de sentidos e produção de sujeitos. Assim, a escrita, 
enquanto exterioridade, constrói sujeitos, fazendo emergir de si efeitos-sujeito, pois a 
linguagem revela palavras que matam, ou fazem morrer, para se viver fora e muito além do 
texto, na exterioridade e espaço infinito do ato de escrever, como aponta Fernandes (2007). E 
implicando a escrita uma obra de linguagem, obviamente lhe é imprescindível um sujeito-
autor, alguém que se diz responsável pela escritura, uma vez que todo sujeito é 
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constitutivamente colocado como autor e responsável por seus atos (condutas e palavras) em 
cada prática em que se inscreve (cf. Pêcheux, 1997). Contudo, não se trata do sujeito 
empírico que pronunciou ou escreveu um texto, mas um princípio de agrupamento do 
discurso, instaurado enquanto unidade e origem de suas significações, como foco de sua 
coerência. Dizendo de outro modo, trata-se de uma função-sujeito que realiza o trabalho de 
escrita, organizando, em uma dada disposição, vozes sócio-históricas e ideológicas. E mesmo 
quando se escreve uma obra em primeira pessoa, apresentam-se projeções imagéticas que o 
sujeito faz de si e do universo em que se encontra inserido, não se trata de autor falando de si 
mesmo, mas de um sujeito construído na e pela escrita. É no cerne desse lugar teórico, que se 
inscreve nossa pesquisa. Pretendemos, no crivo das balizas teóricas foucaultianas de escrita, 
autoria e espaço exterior, analisar como se dá o processo do ato de escrever a construção do 
autor, enquanto efeito-sujeito construído discursivamente, no funcionamento discursivo de As 
horas nuas de Lygia Fagundes Telles. Alvitramos construir uma percepção interpretativa em 
torno da instauração de efeitos-sujeito no interior da obra. Mais especificamente, buscar 
analisar o efeito-sujeito instituído na escritura das memórias de Rosa Ambrósio, um dos 
sujeitos discursivos da obra, que se diz autora de seu próprio livro memorial. Analisar não o 
nome de autor Lygia Fagundes Telles, assinado na obra. Mas uma autoria construída 
discursivamente no interior do texto literário, um sujeito que diz ser a escritora de suas 
memórias. Enfim, objetivamos construir um delineamento do processo de construção da 
função-autor no nível dos sujeitos produzidos em um espaço literário. Um espaço exterior, 
exterior a si, exterior de si, que em sua infinitude constitui um lugar de eternas movências, 
produtoras de sujeitos e subjetividades. 
 

O CADERNO ROSA DE HILDA HILST: MEMÓRIA, CONFISSÃO E SABER 
Jaciane Martins Ferreira (PPGEL/UFU) 

ferreira_jaci@hotmail.com 
 
O Caderno Rosa de Lori Lamby, de Hilda Hilst, se constitui como corpus de nossa pesquisa de 
mestrado. Esse Livro traz a história de uma garota de oito anos que relata, em um diário – seu 
caderno rosa – suas possíveis experiências sexuais. Ao laçarmos nosso olhar para a obra em foco, 
percebemos que se trata de uma escrita confessional. De acordo com Foucault (1998), no 
século XVII, a confissão foi imposta, pela igreja católica, como um meio de controle 
tornando-se, assim, uma maneira da igreja saber o que se passava com as pessoas, inclusive no 
que diz respeito aos prazeres. A partir desse momento o sexo começou a ser discursivizado. 
Nesse sentido, poderemos verificar a construção da sexualidade como objeto histórico e de 
produção de saber, analisando os procedimentos de controle e resistência na obra. Pensando 
sobre a maneira como a memória pode ser recuperada, por meio de imagens evocadas pela 
justaposição de discursos, buscaremos suporte nas reflexões de Courtine (1999), que 
rearticula, na direção apontada por Michel Foucault, os cruzamentos lingüísticos com a 
história. Para nossa análise, partiremos da identificação dos enunciados nos extratos a serem 
analisados, para tanto, usaremos os postulados de Foucault sobre enunciado. Considerando 
um conjunto de signos como enunciado, é preciso que a posição do sujeito-enunciador seja 
assinalada; nesse sentido, uma palavra ou frase pode ser usada da mesma maneira em 
momentos diferentes podendo ser determinada como diferentes enunciados. Tendo, então, 
uma formulação do enunciado, que aponta para uma posição sujeito sócio-historicamente 
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marcada, não se trabalha com a relação entre autor e obra, visa, de acordo com Foucault, a 
determinar a posição que pode e deve ocupar cada indivíduo para ser sujeito. Em seguida, 
refletiremos sobre a memória a partir do que tais enunciados trazem à tona; para tanto, nos 
basearemos no conceito de memória discursiva, proposto por Courtine, como o que se 
estabelece devido a uma existência histórica do enunciado no interior de práticas discursivas e 
possibilita-nos alcançar uma maior interpretação do enunciado a ser lido. 

A EMERGÊNCIA DE DUAS INSTÂNCIAS SUJEITO EM O CANTO DOS 
MALDITOS 

Jaquelinne Alves Fernandes (PPGEL/UFU) 
jaquelinnefer@hotmail.com 

O Canto dos malditos é um relato autobiográfico por meio do qual Austregésilo Carrano Bueno 
(Austry) constitui-se como sujeito discursivo, contando suas passagens pelos hospícios de 
Curitiba e Rio de Janeiro. Em 1974, com dezessete anos, era tido como um jovem rebelde, 
usuário de maconha, embora não fosse considerado um viciado. Certa vez, seu pai encontrou 
uma pequena quantidade da droga (maconha) na jaqueta de Austry, o que foi suficiente para 
deflagrar toda a tragédia familiar que viveriam dali em diante. Estarrecido, a alternativa que o 
pai buscou para resolver tal problema foi, sem nenhuma conversa prévia, internar o filho, à 
força, em um hospital psiquiátrico de sua cidade, para desintoxicação. Inserido no hospício, 
convivendo com “loucos que defecavam e urinavam por toda parte” (CARRANO, p. 27) e 
com enfermeiros ‘sádicos’, ‘ameaçadores’; Austry, um sujeito-adolescente vai sendo levado a 
inscrever-se na posição de louco, devido às condições a que está submetido. Nosso objetivo 
fundamental nesse estudo será o de analisar, no relato autobiográfico que tomamos como 
corpus de nossa pesquisa, como se deu a constituição discursiva e identitária do sujeito Austry, 
por meio das práticas de subjetivação e dos procedimentos de controle do discurso. Mais 
especificamente, buscaremos analisar e fazer operacionalizar, no corpus em estudo, as práticas 
de subjetivação e construção identitária que levam Austry a assumir a identidade de louco, no 
momento da internação e de sujeito de razão no momento da escrita de seu relato, pois, 
conforme afirma Foucault, “o discurso é um campo de regularidade para diversas posições de 
subjetividade” (Foucault, 2004, 59). Nosso referencial teórico fundamentar-se-á na noção de 
práticas de subjetivação e escrita de si, tal como concebida por Michel Foucault (1983-1995), visto 
que uma das hipóteses desta pesquisa centra-se sobre as formulações que Foucault faz a esse 
respeito. Trataremos ainda da noção de relato autobiográfico, tal como postulado por Pierre 
Bourdieu (2000), estabelecendo uma relação entre os postulados desse teórico e os de Foucault 
(1992), no que se refere à função autor, o que nos permitirá evidenciar que não estamos tratando de 
um sujeito empírico, mas sim de uma posição sujeito que emerge por meio de práticas de 
subjetivação. Apresentaremos também os procedimentos de controle do discurso, conforme 
concebidos em A ordem do discurso (2006), e o poder disciplinar, postulado no livro Microfísica do 
poder (1979) e no livro Vigiar e Punir: história da violência nas prisões (2008), a fim de sustentar a 
análise que faremos do processo de interdição/separação/rejeição e disciplinarização do dizer do 
sujeito-Austry, na obra a ser analisada. No que se refere aos manicômios, observaremo-nos 
enquanto espaços que instauram discursividades, portanto, para nossas abordagens, apoiaremo-nos, 
no conceito de heterotopia, proposto por Foucault no texto – conferencia – Outros Espaços (2001) e 
no prefácio de As palavras e as coisas (1981). 

A INTERDISCURSIVIDADE DOS SENTIDOS PELO FENÔMENO DA 
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INTERPELAÇÃO INSTITUCIONAL 
João Bôsco Cabral dos Santos (ILEEL/UFU) 

sjohnny@terra.com.br 
 
Esta pesquisa investiga a constitutividade dos sentidos, atravessados pelo interdiscurso de um 
crivo institucional, observando o comportamento enunciativo de processos de subjetivação. 
Dessa maneira, esses sentidos são sempre re-significações, traduzidas pela clivagem 
institucional, que refletem tomadas de posição de instâncias-sujeito, interpeladas por ela. 
Estudar os sentidos no crivo institucional é examinar a alteridade de diferentes instâncias 
sujeitudinais, com o intuito de descrever como essas vozes se manifestam, se entrecruzam, se 
transpassam, tanto no que se refere às formas de poder institucional quanto à natureza das 
interpelações ideológicas as quais se vinculam. Essa oscilação também examina o perfil 
enunciativo dessas instâncias-sujeito, explicitando poderes que emergem a partir da análise 
desses sentidos, inscritos num dado lugar institucional. Com o estudo dos sentidos 
constitutivos do discurso dessas instituições torna-se possível averiguar a existência de inter-
relações entre uma diversidade de inscrições singulares, por parte dos sujeitos, no discurso 
institucional, quer por influência de saberes predominantes, quer pela necessidade de se 
estabelecer uma rede de poder e preservação de determinadas formas de interpelar o 
conhecimento. O Discurso Institucional pode ser considerado como sendo as diversas formas 
de significar o conhecimento que se configuram a partir da dinâmica dos sentidos em 
manifestações discursivas, recortadas num processo de controle do dizer de instâncias-sujeito 
nela inscritas. A partir desse recorte interpretativista conceituamos o Discurso Institucional 
como uma manifestação de sentidos, vinculada a um conjunto de conhecimentos inter-
relacionados que serve de base referencial para caracterizar os sentidos construídos por um 
determinado grupo de sujeitos, vinculados a uma dada instituição. Consideramos, pois, que 
esse discurso institucional, por abarcar uma constitutividade polissêmica e polifônica, e, 
principalmente, por ser fundado em relações de poder, crivadas pela dinâmica de 
acontecimentos que revelam conflitos, representa o elemento interpelador desse 
entrecruzamento de sentidos. Os encaminhamentos da pesquisa vão na direção de uma 
diversidade de interpelações, vinculadas à constituição do sujeito no crivo desses sentidos. São 
vozes institucionais que inscrevem essas instâncias-sujeito ideologicamente em um 
determinado lugar discursivo, são vozes de poder que constituem determinadas posições-
sujeito na enunciatividade institucional e são, também, vozes interpelativas que se inserem em 
um determinado lugar de poder.   

MÚSICA CAIPIRA DE RAIZ: O ENTRELUGAR DA MEMÓRIA E DA 
CONTRADIÇÃO 

José Antônio Alves Júnior (PPGEL/UFU) 
alves-jr@hotmail.com 

 
Nosso projeto de pesquisa tem por objetivo analisar a constituição do sujeito em músicas 
pertencentes ao gênero caipira raiz. Para tanto, inserimo-nos teoricamente na Análise do 
Discurso francesa, nas reflexões pecheuxtianas e foucaultianas acerca da noção de sujeito 
discursivo. Trataremos o sujeito discursivo como plural e heterogêneo, produzido 
historicamente e com existência em diferentes lugares sociais. O sujeito, por se inserir em 
espaços físico-sociais díspares, possui uma identidade plural, inacabada, às vezes, 
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contraditória, formada de múltiplos fragmentos do outro social, é o que nos atesta seus 
deslocamentos e as suas movências na história. Pretendemos analisar a constituição do sujeito 
nas músicas do gênero caipira a partir da inscrição do caipira em um entrelugar. Para tal, 
primeiramente, formalizaremos a noção-conceito de entrelugar na Análise do Discurso. O 
sujeito construído nas músicas pela presença de elementos sócio-históricos que apontam para a 
existência sociocultural do mundo rural, em contraposição com elementos da cultura urbana, 
mostra-se em um entrelugar, lugar de destituição de suas raízes socioculturais rurais e de não-
identificação com a cidade. O entrelugar é para o sujeito caipira o lugar da ausência de seu 
passado sociocultural rural, e um lugar de desidentificação com o cotidiano citadino, porque, 
além de não conseguir se inserir socialmente nas relações citadinas, esse sujeito está 
deslocado, desidentificado do espaço onde sua inserção social acontece. Nesse sentido, as 
noções de memória discursiva e de contradição são fundamentais por possibilitar-nos 
compreender os deslocamentos e a inscrição do sujeito em diferentes discursos, a tentativa de 
(re)construção do passado sociocultural rural destituído, e as contradições decorrentes das 
diversas posições que os sujeitos assumem no interior dos discursos. A metodologia utilizada 
para a constituição do corpus será a seleção de músicas do gênero caipira raiz que apontem para 
a inscrição do caipira em um entrelugar, que evidenciem as contradições do sujeito pela 
presença de elementos de diferentes culturas em oposição. As músicas selecionadas serão 
identificadas por meio de pesquisas bibliográficas sobre músicas caipiras; faremos 
levantamento de dados referentes aos cantores do gênero; e buscaremos um acervo de músicas 
do gênero afim em lojas especializadas, sebos, sites pela internet, e, se possível, com 
colecionadores de música raiz. Feitos estes apontamentos, o objetivo geral de nossa pesquisa é 
analisar as condições de produção dos discursos e a constituição do sujeito na música caipira 
raiz. Os objetivos específicos são: a) formalizar a noção de entrelugar na AD; b) analisar o 
funcionamento da contradição como constitutiva do sujeito e dos discursos no entrelugar em 
que o sujeito se inscreve como caipira; c) apontar a memória discursiva como condição de 
produção e funcionamento dos discursos em que o caipira se inscreve como sujeito e dos quais 
resulta o entrelugar; d) Mostrar a pluralidade identitária do sujeito caipira, que se produz nos 
discursos, e decorre das inter-relações do sujeito com elementos sócio-históricos e culturais 
de diferentes discursos.  

(M)ACHADO: DE QUANDO ENGENHO É ENGAGEMENT  – A LOUCURA POR 
TRÁS DA FÁBULA 

Jucelén Moraes Cardoso (PG/UFU/FAPEMIG) 
jmcmusic@gmail.com 

 
Não seria acaso a loucura reincidir na obra. A sandice sob duas formas: mote narrativo e 
Humanitas. Não seria acaso a obra reivindicar a loucura. Machado de Assis enreda o que há 
muito sofre desenredo. Então, será este o olhar, e não seria acaso: a loucura. Daí, uma 
investigação sobre a voz justaposta à sandice, o discurso científico inserido na obra 
machadiana; momento em que serão imprescindíveis os estudos de Michel Foucault em torno 
da loucura enquanto construção discursiva. Veremos, então, como o autor brasileiro gerencia 
o discurso social em seu engenho a ponto de desempenhar uma função autoral confluente com 
a teoria foucaultiana, um diálogo forjado pela crítica à constituição do saber e, 
conseqüentemente, do poder científico; um engagement. É nesse sentido que se estabelece o 
problema: como se dá a inserção do discurso científico no espaço ficcional a ponto de suscitar 
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a crítica e qual a relação dessa crítica com o foco narrativo sobre a loucura? Uma indagação 
proveniente da inconstância do espaço machadiano, afastando-se da “literatura engajada” 
própria de seu tempo – um realismo em que o discurso literário relacionou-se diretamente à 
defesa de uma “tese social”. Vale ressaltar que a noção de “literatura engajada” da época, 
percebida especialmente na corrente realista-naturalista contemporânea a Machado, referia-se 
a uma incorporação da ciência ao meio literário; isto é, ancorando-se no positivismo de 
Comte, no darwinismo social de Spencer e na teoria determinista de Taine, insistia-se em 
estabelecer o “caráter nacional”, a identidade brasileira, como resultante da famosa tríade 
meio-raça-momento, numa espécie de “animalização” das relações sociais, um “essencialismo 
biologizante” pautado em tudo aquilo que é exterior ao homem. Em Machado, não é o 
homem visto num espaço, mas o espaço do próprio homem que é visto, homem imerso em si 
e em relação ao outro, leitura decorrente das peculiaridades de nosso narrador. Desse modo, 
o estudo a que nos propomos se orienta na tentativa de demonstrar que mesmo a obra se 
erguendo no plano ficcional, em que o foco narrativo sobre a sandice perpassa pelo fantástico, 
pelo insólito, é possível estabelecer uma conexão com o real, um elo aparentemente 
inconsistente, mas tão coerente e possível que perlustra a reflexão e crítica social, um 
realismo outro, mais pungente. O objetivo, portanto, não é o de enquadrar o autor em mais 
um circunlóquio teórico e inócuo, mas discutir a possibilidade criada pela literatura e utilizada 
por Machado com maestria, um engagement proveniente da loucura ficcionalizada. 
O PODER E A CONSTITUIÇÃO DISCURSIVA DO SUJEITO “CIPRIANO ALGOR” 

Karina Luiza de Freitas Assunção (PPGEL/UFU) 
karinalfa@gmail.com 

 
Ao adentrarmos o campo dos estudos lingüísticos, deparamo-nos com vários aportes teóricos, 
cada qual apresentando suas particularidades específicas. Tendo em vista o profícuo campo de 
pesquisa sobre a linguagem, elegemos para a realização do presente trabalho a Análise do 
Discurso de linha francesa, que considera o discurso produto de uma dada exterioridade sócio-
histórica. Entendemos o sujeito como não sendo a fonte de seus dizeres, pois seu discurso é 
produzido a partir de outros discursos, que traz em seu interior marcas que conduzem ao 
lugar social, histórico e ideológico no qual o sujeito está inserido. Mediante esses 
apontamentos, este estudo destina-se a uma análise do romance A Caverna (2000), de José 
Saramago, para sermos mais claros da constituição do sujeito discursivo Cipriano Algor, 
atentando para a relação de poder estabelecida entre ele e o “Centro de Compras” (shopping-
center). Para tanto, pautaremos nos estudos foucaultianos acerca do poder. Segundo Foucault, 
toda experiência que concretiza uma subjetividade envolve modos historicamente peculiares, 
os saberes e os poderes. O poder sempre ocupou um lugar de destaque na reflexão sobre o 
sujeito, uma vez que esteve freqüentemente presente nas atitudes dos homens de todos os 
tempos, apresentando características peculiares, mas nunca deixando de ser um território de 
conflitos, lutas e embates, assim, não pode ser nunca alguma coisa plástica, tranqüila e estável. 
O poder no discurso é sempre resultado de processos dinâmicos, incessantes e instáveis, o 
sentido nunca se fecha, esse é um princípio fundamental. Notamos que Cipriano Algor se 
contrapõe aos padrões sociais vigentes, uma vez que não aceita as normas ditadas pelo poder 
que é representado pelo “Centro de Compras”. A relação de poder que se instaura entre o 
Centro e os sujeitos aponta para a importância do consumismo exagerado criando uma relação 
de dependência dos consumidores, pois esses sujeitos são “obrigados” a buscarem, sempre, 
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novos produtos, pois os antigos tornam-se obsoletos. A partir dessa relação, observarmos que 
no discurso de Cipriano Algor afloram elementos de outros espaços enunciativos. Com isso, é 
travado um embate entre o sujeito do início do romance e o outro sujeito que surge no 
decorrer dessa relação. Observamos que o sujeito da Modernidade, por ser constituído a 
partir de uma exterioridade sofre movências que são instauradas a todo o momento a partir de 
lutas e embates. Esses conflitos são permeados pelo poder, que está imbricado em todas as 
relações, formando uma teia que o difunde em todas as camadas sociais. Com isso, as 
identidades não são  fixas. Segundo Stuart Hall (2005, p.38), neste período da Modernidade, 
as identidades sofrem deslocamentos ou fragmentações, havendo uma “mudança estrutural”, 
consistindo na desestabilização da imagem que o sujeito tem de si.  
AS “PORCARIAS” DAS METAMORFOSES: UM ESTUDO DA TRANSFORMAÇÃO 

HOMEM-ANIMAL-HOMEM NA NARRATIVA FANTÁSTICA 
Lígia Soares Sene (PIBIC/UFU/FAPEMIG) 

liseneufu@gmail.com 
  
 O presente trabalho nasce do nosso interesse em pesquisar os estudos realizados acerca da 
literatura fantástica e assim aplicá-los ao romance Porcarias da autora francesa Marie 
Darrieussecq e ao conto Teleco, o coelhinho, do autor brasileiro Murilo Rubião. Esse estudo 
procurará entender as narrativas fantásticas citadas acima como espaços de metaforização dos 
processos de formação de identidades e de subjetividades em nossa sociedade. Nas duas 
narrativas, as personagens principais sofrem metamorfoses. No conto de Rubião, a 
personagem Teleco passa por várias formas transformando-se no decorrer da narrativa ora em 
coelho, ora em cavalo, ora em porco-do-mato, e assim em variados animais até a sua última 
transformação, “uma criança suja” (RUBIÃO, 1999, p.152); no romance de Darrieussecq, a 
personagem protagonista lentamente de humana se transforma em um animal – uma porca. A 
metamorfose da personagem em porca não ocorre de uma forma definitiva, já que ela oscila 
entre estar mais similar a uma porca ou mais similar a uma mulher. O recurso da metamorfose 
é utilizado tanto por Rubião quanto por Darrieussecq como o principal instrumento ativador 
da situação fantástica e insólita. A questão do corpo em contínuo movimento e des-
movimento instaura o sobrenatural, ao mesmo tempo em que representa os atravessamentos 
externos e internos que o sujeito, no caso os personagens das narrativas, sofrem e refletem 
por meio da transformação do corpo.Essa transformação contínua do corpo dos personagens 
das duas narrativas deflagra temas como a busca da identidade e a subjetividade do sujeito. 
Para a questão da identidade e subjetividade do sujeito faremos as leituras dos conceitos 
propostos por Zygmunt Bauman em relação à identidade, especialmente o conceito de 
identidade líquida. Tomaremos por base, ainda para esse viés interpretativo, as teorias de 
Michel Foucault sobre práticas de subjetivação e poder; e as de Deleuze, sobre a “dobra” de 
subjetividade. Por fim, faremos uso das idéias de Nilton Milanez sobre corpo e transformação, 
e para o estudo da literatura fantástica teremos como arcabouço teórico os estudos de Tzvetan 
Todorov, Louis Vax Remo Ceserani, Alejo Carpentier e Irene Bessiére. 

OS SENTIDOS DE “LUTA DE CLASSES” EM “A IDEOLOGIA ALEMÃ” DE KARL 
MARX E FRIEDRICH ENGELS 

Lílian Lima Rodovalho (GR/UFU) 
lilirodovalho@gmail.com 
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O presente trabalho tem como objetivo verificar, na obra A ideologia alemã, de Karl Marx e 
Friedrich Engels, os vários sentidos do enunciado ‘Luta de Classes’, conceito  primordial para 
os estudos relacionados com a história, a sociologia e a Análise do Discurso. Partiremos de 
noções da análise do discurso, tais como a de discurso que é a prática social de produção de 
textos. Isto significa que todo discurso é uma construção social, não individual, e que só pode 
ser analisado considerando seu contexto histórico-social, suas condições de produção; significa 
ainda que o discurso reflete uma visão de mundo determinada, necessariamente, vinculada à 
do(s) seu(s) autor(es) e à sociedade em que vive(m). E, a de sentidos que é parte integrante da 
noção de discurso, ela é “compreendida como um efeito de sentidos entre sujeitos em 
interlocução (sujeitos se manifestando por meio do uso da linguagem).” (FERNANDES, 2005, 
p.21) A idéia de discurso na análise do discurso é de movimento. Por isso, o discurso é 
trabalhado como o percurso em que se pode observar as várias manifestações ideológico-
histórico-sociais, sendo então fundamental observar o homem colocando a linguagem em 
prática, e é necessário lembrar que este é um sujeito heterogêneo e se constitui a partir da 
interação social. Podemos com isso chegar a conclusão que o discurso é formado a partir de 
outros dizeres que o antecedem e/ou o contradizem. Analisaremos a obra de Marx e Engels 
embasada nesses conceitos, a fim de explorá-la à procura do enunciado ‘Luta de classes’, e 
definirmos seus sentidos. A primeira parte do manuscrito contém a crítica da filosofia pós-
hegeliana, e a segunda uma crítica do "socialismo verdadeiro”. O objetivo fundamental da 
obra é fazer uma crítica aos "jovens hegelianos", principalmente os filósofos Ludwig 
Feuerbach, Bruno Bauer e Max Stirner, como produtores de uma ideologia alemã 
conservadora, apesar de se auto-denominarem teóricos revolucionários. 

A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA EM CORA CORALINA: RELAÇÕES ENTRE O 
SUJEITO E “AS COISAS DE SUA TERRA” 

Lucas Martins Gama Khalil (PIBIC/UFU/FAPEMIG) 
lucas_mgk@hotmail.com 

 
Objetiva-se, na referida pesquisa, realizar um estudo sobre alguns poemas da poetisa goiana 
Cora Coralina, focalizando as práticas de formação identitária que perpassam as constituições 
subjetivas presentes em tais textos. Esse estudo sobre a identidade direciona-se mais 
especificamente para os aspectos ligados ao modo como o sujeito e o local em que vive se 
relacionam. Para isso, considera-se uma série de manifestações discursivas que constituem o 
espaço físico e cultural ao redor do sujeito: histórias populares, tradições culturais, nomeação 
de ruas etc. A obra de Cora Coralina é rica em se falando da presença dos fatores supracitados; 
nela, as ruas, as construções e os becos de Villa Boa de Goiaz são cantados constantemente. As 
construções subjetivas que emergem da obra coralineana identificam-se significativamente, 
desse modo, com as “coisas” peculiares ao local em que vive. Como arcabouço teórico para a 
realização do projeto, utiliza-se, basicamente: as reflexões da Análise do Discurso acerca dos 
aspectos que perpassam a noção de sujeito, sobretudo por meio dos estudos de Michel 
Pêcheux e Michel Foucault; e as reflexões sobre o conceito de identidade presente em estudos 
de Stuart Hall e Zygmunt Bauman. Pela convergência entre sujeito e função-autor (Foucault), 
pode-se deslocar a figura do autor para uma perspectiva que considere a constituição da 
subjetividade através da exterioridade, da alteridade e do entrecruzamento de diversas vozes, 
questões importantes para o entendimento de fatores relativos à identidade cultural. Stuart 
Hall discorre sobre a identidade do sujeito da pós-modernidade e acredita que as identidades 
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estão sofrendo um processo de fragmentação ou descentramento, isto é, desfigurou-se uma 
identidade única, marcada pela homogeneização, e instaurou-se uma identidade complexa, 
heterogênea, incerta. Essas reflexões sobre identidade constituem alguns dos princípios 
necessários para se compreender a construção da identidade cultural em Cora Coralina sob 
uma perspectiva que considere aspectos sociais, históricos, discursivos. 

“HOJE É DIA DE MARIA”, DA CRIANÇA E DO DIABO:ESTUDO DE 
CONSTRUÇÕES IDENTITÁRIAS 

Maria Aparecida Conti (PPGEL/UFU) 
ma.conti@hotmail.com 

 
Tomando como pressuposto central a constituição lingüístico-histórica do sujeito discursivo, 
neste estudo, pretendemos traçar uma discussão acerca das formações identitárias presentes 
no roteiro adaptado por Luís Alberto de Abreu das duas fases da microssérie “Hoje é dia de 
Maria”, apresentada pela tevê Globo em janeiro e outubro de 2005. Adentrando na leitura do 
texto, pudemos observar o entrecruzamento de contos de fadas, clássicos da literatura como 
Dom Quixote, Homero, do cinema de Chaplin e Fellini; incursões bíblicas, literatura de 
cordel e contos da literatura oral que serviram de fonte de inspiração. Tais constatações 
despertaram nosso interesse em investigar a obra mais profundamente pensando na questão 
identitária, pois, para nós, os contos tradicionais da literatura oral são componentes 
importantes na construção de identidades. Sabemos que há uma busca constante, uma 
produção ininterrupta de identidade marcada por mutações, ocorrendo em todas as situações, 
inclusive nos textos literários. Ou seja, no cruzamento de diferentes discursos que constroem 
a narrativa do texto, identidades são formadas e transformadas. Daí nossa atenção para esse 
objeto. O resgate da tradição oral e a sua transformação em texto televisivo para a microssérie 
“Hoje é dia de Maria” mostram a tentativa de desvelar a cultura presente no imaginário coletivo 
brasileiro, identificada, também, nas danças dramáticas utilizadas nas festas tradicionais e 
folguedos, entre outros elementos folclóricos da microssérie, formando um genuíno e 
interessante trabalho literário com características culturais. A partir dessas observações 
procuraremos estudar o texto escrito e cênico utilizando arcabouço teórico-metodológico da 
AD, especialmente as contribuições de Foucault no que tange ao entendimento das 
tecnologias da construção do sujeito (técnicas de si) e os trabalhos de Zigmunt Bauman e 
Stuart Hall, inicialmente, que tratam da identidade cultural na era pós-moderna. Uma vez 
que, na Análise do Discurso, a identidade é produzida e se dá nas relações discursivas, ou seja, 
é perpassada pelos discursos, podemos dizer que isso reitera seu caráter de fluidez, tal como 
apontado nos estudos dos autores supracitados. Levando em conta as exigências metodológicas 
da análise discursiva proposta por Foucault (1996), consideraremos quatro princípios 
norteadores para o desenvolvimento desta pesquisa: de inversão, de descontinuidade, de 
especificidade e de exterioridade. Servir-nos-emos das noções de acontecimento, de série, de 
regularidade e de possibilidade como elementos reguladores da análise. Ainda seguindo 
orientação de Foucault (1996, p.60), buscaremos dispor o trabalho em dois conjuntos: um 
‘conjunto crítico’ (que põe em prática o conjunto da inversão) e em um conjunto 
‘genealógico’ (que põe em prática os princípios de descontinuidade, de especificidade e de 
exterioridade). A pesquisa se pautará, dessa forma, na análise dos discursos transversos que 
vêm do exterior para o interior da obra “Hoje é dia de Maria” produzindo conhecimento e 
constituindo identidades. Desta forma, faremos um percurso nem sempre linear entre os 
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conceitos. Partiremos do enunciado, ansiando penetrar no arquivo e nos meandros da 
memória para discutir construções identitárias. 

REPRESENTAÇÕES DO ESPAÇO NAS NARRATIVAS FANTÁSTICAS 
Marisa Martins Gama-Khalil (ILEEL/UFU) 

mmgama@gmail.com 
 
A pesquisa proposta toma como corpus o espaço ficcional construído pelas narrativas 
fantásticas. Em nossos estudos, constatamos que são as construções espaciais que deflagram, 
em grande escala, a ambientação fantástica, insólita das narrativas. As teorias sobre o espaço 
que iluminam a pesquisa partem de estudiosos que dialogam direta ou indiretamente com as 
propostas da Análise do Discurso francesa. De acordo com Bakhtin, a definição dos gêneros na 
literatura é determinada especialmente pelo cronotopo, que é a conjunção entre as relações 
espaciais e temporais da narrativa. Ao lidar com a cronotopia, Bakhtin coloca o elemento 
temporal numa posição superior ao espacial, sendo aquele o princípio condutor deste. 
Contudo, Michel Foucault, contrapõe-se às vozes teóricas que o antecederam e que 
defenderam a primazia do tempo sobre o espaço. Foucault, em Linguagem e literatura, afirma 
que a linguagem pode funcionar no tempo, mas seu “ser” é o espaço. Em Outros espaços, 
Foucault organiza alguns saberes a respeito da relevância do estudo do espaço para o 
entendimento do homem do século XX. Para ele, ao contrário do século XIX, onde 
predominou a abordagem temporal, é necessário ao homem do século XX perceber-se como 
um ser que vive a época do espaço, uma época que desenha constantemente uma rede de 
heterotopias:  espaços justapostos e ao mesmo tempo dispersos o contínuo do descontínuo. 
Em As palavras e as coisas, Foucault utiliza o conceito de heterotopia, aliado ao de atopia e de 
utopia, quando da análise da tela Las Meninas de Velásquez, para penetrar no solo das práticas 
discursivas e mostrar como o nosso olhar sobre a arte pode ser enriquecido se tomarmos o 
mirante da espacialidade. O estudo do jogo narrativo entre as heterotopias, utopias e atopias 
torna-se valioso para a análise do fantástico na literatura. As utopias são espaços irreais; é a 
sociedade aperfeiçoada; as heterotopias são posicionamentos reais que se podem encontrar no 
interior de uma cultura que estão ao mesmo tempo representados, contestados, invertidos; 
espécies de lugares que estão fora de todos os lugares, embora sejam efetivamente localizáveis. 
Entre as utopias e as heterotopias existem as atopias, que representam o caos, a afasia. Uma 
outra linha teórica adequada para o estudo sobre o espaço literário encontra-se nas teses de 
Deleuze e Guattari sobre o rizoma, que é um espaço que não tem começo nem fim, 
constituído de dimensões instáveis. O espaço do fantástico é essencialmente rizomático, seja 
por sua multiplicidade significativa, seja pela ruptura que estabelece com o “real”, seja pela 
conexão alegórica que opera em relação ao mundo. Também de Deleuze e Guattari, usamos 
os conceitos de espaço liso – nômade e multidirecional – e espaço estriado – linear, 
esquadrinhado. Michel de Certeau é outro teórico que ressignifica o espaço para o 
entendimento da cultura. Para ele, as revoluções históricas se estratificam e permanecem, 
algumas vezes ocultas, nas práticas espaciais. O espaço social – e também o literário – deve ser 
entendido como um palimpsesto, uma superfície decalcada, rasurada. O espaço fantástico é 
um palimpsesto que surpreende o leitor pelas imagens que desvela, seja sutil ou 
abruptamente.  
 

FOUCAULT E AD: UMA PROPOSTA DE ANÁLISE DISCURSIVA DA MÍDIA 
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Paulo Henrique Barbosa (PPGL/UFSCar) 
paulobarbosa2006@hotmail.com 

 
Nesta comunicação, pretendemos demonstrar um caminho possível para a análise dos 
produtos-mensagens veiculados pela mídia em seus diferentes suportes, materialidades e 
modalidades enunciativas, tendo por base os trabalhos de Michel Foucault. Apoiados em 
conceitos tais como “arquivo”, “enunciado”, “história descontínua”, “poder disciplinar”, “saber-
poder”, “dispositivos de controle e de subjetivação”, entre outros, realizaremos uma análise 
que exemplifique seu potencial teórico-metodológico, inclusive no que diz respeito ao áudio-
visual, materialidade tão presente em nossa atualidade, e que, no entanto, a AD de herança 
francesa não nos legou muitos conceitos operacionais específicos para sua materialidade 
heterogênea, uma vez que se debruçou preferencialmente sobre a linguagem verbal. 
Partiremos de uma questão-problema (Quais as relações de saber e poder observáveis entre a 
mídia e seus consumidores, concretizadas através dos enunciados que chamamos produtos-
mensagem?) que nos possibilitou a seleção de um corpus de análise inicial. Conforme fomos 
realizando as análises, a memória dos outros enunciados – saberes organizados pelo marketing e 
a memória das propagandas – visível nesta seleção, nos levou a incluir estes “outros” no corpus 
de análise, formando assim redes de memória ou séries enunciativas com regularidades 
apreensíveis. A partir disso, apontaremos alguns tópicos que abrem espaço para uma discussão 
sobre atuação das mídias em nossa sociedade e sua capacidade de controlar o comportamento 
dos sujeitos-consumidores super-expostos às suas práticas discursivas. 

LITERATURA DE AUTO-AJUDA: PRÁTICA CONTEMPORÂNEA DE 
SUBJETIVAÇÃO 

Sirlene Duarte (CAC/UFG) 
sirlene10@hotmail.com 

 
Pretendemos, neste trabalho, analisar o processo de constituição do(s) sujeito(s) discursivo(s) 
na obra Teoria Multifocal do Conhecimento (1998), elaborada por Augusto Jorge Cury, escritor 
considerado representativo da literatura de auto-ajuda no Brasil. Esse material de observação 
escolhido para a nossa pesquisa, tomado como corpus do trabalho, é de cunho autobiográfico e, 
por isso, um dos efeitos identitários produzidos resulta na tentativa de se estabelecer uma 
coerência na trajetória e condução das subjetividades, ou, dar a essa trajetória uma ilusão de 
linearidade, uma finalidade que nunca esteve inscrita nela desde o começo. A partir dessa 
primeira problematização, a questão fundamental que colocamos é pensar como se dá a 
constitutividade identitária na obra escolhida. Para realizar tal análise, partimos da afirmação 
de que a literatura de auto-ajuda é uma prática contemporânea de subjetivação. Por 
conseguinte, consideramos a auto-ajuda como um dos dispositivos discursivos para produção 
de efeitos identitários. Trata-se, portanto, de pensar sobre a pergunta fundamental que nos 
coloca Foucault (quem somos nós, hoje?) no interior do campo da AD, pensando a 
contemporaneidade e as funções dos discursos na produção dos sentidos e dos sujeitos – 
pensar como as subjetividades são conduzidas rumo a um tipo de modelo idealizado e 
requisitado por esse discurso.  Sustentam o estudo aqui proposto as formulações teóricas da 
Análise do Discurso francesa, a partir das contribuições dadas por Michel Foucault. 
Mobilizaremos, nos trabalhos do referido autor, as noções de discurso, sujeito, poder, 
condições de produção, enunciado, subjetividade e identidade e as reflexões sobre ciência 
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(categoria acionada em razão de a obra analisada ser apresentada com a investidura científica) 
arroladas em sua obra. Com esse aporte, problematizamos a língua como materialidade do 
discurso cujo funcionamento, na auto-ajuda, possibilita apreender tipos identitários a partir 
dos saberes criados nesse discurso visando a interferir e a conduzir as subjetividades em 
direção a um modelo de sujeito requisitado na contemporaneidade. 

O IMPACTO DOS DISCURSOS DAS POLÍTICAS DE INCLUSÃO NO PROCESSO 
DE APRENDIZAGEM DA LEITURA E DA ESCRITA DE ALUNOS DITOS 

INCLUÍDOS 
Vilma Aparecida GOMES (ESEBA/UFU) 

vaparecidagomes@terra.com.br 
 
Esta pesquisa tem o objetivo de problematizar os discursos sobre o processo de Inclusão 
escolar a partir dos estudos sobre a linguagem, sobre o sujeito e sobre a subjetividade. Para 
isso, partimos da hipótese de que os discursos sobre a inclusão que vem se constituindo 
apagam o Real da diferença. Esse fato ocorre em função do modo como se tem viabilizado esse 
processo, por meio de leis, sem que haja implicação subjetiva suficiente do professor para que 
possa reverter a forma prescritiva que se tem adotado para orientar os professores, 
apresentando-lhes saberes  prontos e estruturados a respeito das situações enfrentadas em sala 
de aula.  Nesse sentido, a proposta de inclusão consubstancia-se como um apelo de 
homogeneização, posto que muitas vezes, o que se consolida de fato é uma exclusão velada e 
uma forma desumana de regulação social. Para desenvolvermos este estudo nos colocamos no 
campo da Lingüística Aplicada na perspectiva discursiva e concebemos um sujeito constituído 
na e pela linguagem. Além disso, fundamentaremos nos conceitos da Análise do Discurso de 
linha Francesa, com base nos estudos discursivos derivados dos trabalhos de Michel Pêcheux e 
seu grupo, com um foco no atravessamento da psicanálise freudo-lacaniana, e em subsídios 
teóricos da enunciação de Authier-Revuz. 
SUBJETIVIDADES EM CONSTRUÇÃO: DISCURSOS E FAZERES DO PROFESSOR 

DE LÍNGUAS 
Vilma Aparecida Botelho Freitas (ESEBA/UFU) 

vilmabot@yahoo.com.br 
 
Diversos cursos de formação de professor (FP) de línguas têm como foco o preparo 
metodológico, o conhecimento da língua e a prática reflexiva. Como professora, observamos 
que no processo de ensinar/aprender uma língua estrangeira alguma coisa falha e que isso tem 
sido dito de diversas maneiras: a frustração dos professores e alunos, seguida de desânimo; o 
mal-estar docente instaurado diante do sentimento de não saber o que fazer; o insucesso dos 
alunos e outras tantas. Normalmente, as noções de linguagem, sujeito e subjetividade não são 
problematizadas nos cursos de formação. O desdobramento disso é a re-edição da necessidade 
de atualização dos métodos e abordagens. Ou seja, investem-se em alternativas metodológicas 
outras e, ainda assim, tais aspectos são apenas tangenciados (ou nem isso). Acreditamos que 
conceber o professor do ponto de vista da subjetividade traz implicações que vão além desse 
eixo metodológico/reflexivo. Assim, propomos a ampliação das discussões sobre a FP de 
línguas estrangeiras, a partir de pressupostos teóricos da Análise do Discurso de linha francesa, 
com destaque para o atravessamento da psicanálise lacaniana em particular as noções de 
sujeito, linguagem, discurso e subjetividade e dos estudos de Authier-Revuz sobre as 
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heterogeneidades enunciativas. Com este trabalho pretendemos abordar a questão da FP, 
considerando esse professor como sujeito constituído na/pela linguagem. Para tanto, 
trabalharemos com um grupo de professores em duas etapas distintas: na primeira, 
analisaremos relatórios do estágio realizado na disciplina Prática de Ensino, ao final do Curso 
de Letras. Na segunda, etapa que acontecerá um ano após a conclusão do Curso, 
entrevistaremos esses mesmos professores com os seguintes objetivos: 1) analisar as marcas 
dos deslocamentos subjetivos ocorridos da mudança de posições, quais sejam: professor pré-
serviço (aluno) e professor em serviço (docente); 2) problematizar como esses professores 
têm lidado com os eventos de sala de aula, em momentos que são solicitados a estar nesse 
lugar discursivo outro, e 3) verificar se os discursos presentes nos relatórios são reincidentes 
(ou não), se sim, como eles retornam. Partiremos do princípio de que o sujeito é cindido e 
constituído de desejo que lhe é fundante e seu dizer é atravessado por discursos diversos. 
Dizer esse que não é fonte consciente de produção e de sentido, mas condição do inconsciente 
se materializar. Segundo Lacan, o sujeito não sabe de toda sua verdade e a linguagem não 
consegue dizer tudo. Acreditamos que investir nessas questões, possa, de alguma maneira, 
contribuir com os estudos nessa área, no sentido de promover discussões acerca de aspectos 
que são pouco contemplados e para que o professor amplie sua escuta ao ensinar. 

IDENTIDADE E SUBJETIVIDADE: O PRESIDENTE LULA NA ÓTICA DA VEJA 
Welisson Marques (PPGEL/UFU/CAPES)  

welissonmarques@yahoo.com.br  
 

Propomos, por meio deste projeto, refletir acerca dos conceitos de identidade e subjetividade 
nos estudos culturais e demonstrar suas relações com a noção de sujeito segundo a linha 
francesa de Análise do Discurso (AD). Nessa perspectiva, sujeito não é empírico, uno, 
singular, mas fragmentado e plural, atravessado por diversos discursos; portanto, 
heterogêneo, sendo o mesmo um lugar que, de acordo com Foucault (2005), ocupa uma 
posição, ou posições, e seus discursos revelam essas posições e revelam, igualmente, os 
processos de constituição do sujeito. Pautamo-nos em Hall (2006), Bauman (2005), Silva 
(2007) e Woodward (2007), como também nas noções de subjetividade a partir das reflexões 
de Foucault (1984; 1992; 1994; 1997 e 2007) que corroboram para compreendermos a noção 
de sujeito discursivo. Pautamo-nos ainda em Authier-Revuz (1990, 2004) que discorre acerca 
da exterioridade constitutiva do sujeito discursivo, demonstrando que um discurso nunca 
nasce do nada, mas surge em meio a outros discursos, sendo sempre “produto de 
interdiscurso”. E o sujeito se constitui no social por meio da linguagem em suas mais variadas 
formas. Essa linguagem é exterior ao sujeito e, portanto, “no sujeito e no seu discurso está o 
Outro”. Na parte de análise, selecionamos alguns recortes enunciativos do artigo intitulado “O 
candidato dos pobres - Lula volta a subir nas pesquisas mas fica dependente do eleitor mais humilde 
do país – e num grau jamais visto na história”, publicado na Revista Veja – edição número 1943 
de 15 de fevereiro de 2006. A metodologia de análise segue os pressupostos da Análise do 
Discurso francesa. Percebemos a opacidade dos enunciados e como os sentidos produzidos 
apontam à construção identitária do sujeito. Desse modo, tomando como base os recortes 
enunciativos presentes no corpus em análise, percebemos algumas tomadas de posição do 
sujeito-enunciador Revista Veja face ao Partido dos Trabalhos, o que revela facetas de sua 
identidade.  
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G2 

AD-INTERFACES - A ANÁLISE DO DISCURSO 
E SUAS INTERFACES 

Profa. Dra. Leda Verdiani Tfouni  
lvtfouni@usp.br 
FFCLRP/USP - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo 

Este grupo de pesquisa, cadastrado no diretório do CNPq, existe desde 1990, ano em que foi 
acrescentada a disciplina Introdução à Análise do Discurso no curso de Psicologia da FFCLRP 
USP. A partir daí, em um campus onde não havia, nem há até hoje, curso de Letras, os alunos 
começaram a tomar conhecimento das questões que relacionam discurso, ideologia e 
inconsciente. Com a instalação da pós-graduação, em 1996, a orientação de trabalhos de 
pesquisa ganhou impulso, e, ao longo destes anos, o grupo AD-Interfaces consolidou-se. Até o 
momento, foram 16 mestrados, 9 doutorados, 21 projetos de IC, 2 pós-doutorados, 8 
estagiários do PAE (Programa de Aperfeiçoamento de Ensino). Atualmente, o grupo conta 
com 1 mestrando, 5 doutorandos, 1 pós-doutorando, 1 estagiário do PAE, e 1 aluno de 
Iniciação Científica. O grupo realiza reuniões quinzenais, nas quais são discutidos temas que 
contribuam para a identidade teórico-metodológica. Por exemplo, atualmente está sendo 
discutida a questão do olhar como pulsão escópica, sua relação com o conceito de ideologia de 
Pêcheux/Althusser e a fetichização da mercadoria, tomando como mote o filme La Pianiste (A 
professora de piano), de Michael Haneke (2001), sobre uma “voyeuse” e seus problemas de 
relacionamento com os outros e com o próprio corpo. O caráter de interface do grupo deriva 
do fato de que todos os seus membros tomam a Análise do Discurso pechêutiana como ponto 
de apoio central, mas buscam também outras regiões do conhecimento para estabelecer 
diálogo. Assim, a psicanálise lacaniana (na discussão da questão do feminino nas revistas 
femininas do meio do século XX, por exemplo); a teoria sócio-histórica do letramento (na 
análise da autoria e do mito nas práticas letradas, e da constituição do discurso pedagógico 
escolar da atualidade), a fetichização da mercadoria (na leitura de Zizek, procurando mostrar 
como a mercadoria objetifica o sujeito e o torna escravo do desejo do Outro), o discurso da 
modernidade, principalmente da propaganda (Baudrillard, a sociedade do espetáculo e suas 
formações discursivas predominantes, como, por exemplo, as fórmulas discursivas genéricas 
(“slogans”); a relação entre letramento e o discurso jurídico (acentuando as formas de 
assujeitamento de sujeitos menos letrados pelo discurso pretensamente objetivo do Direito); o 
discurso teórico de Saussure, fundante da Linguística moderna, visto a partir da Lógica 
aristotélica (o que provoca uma discussão sobre a dimensão arbitrária, necessária ou 
contingente do signo); ou ainda as práticas discursivas nos programas de treinamento de 
trabalhadores da saúde e sua relação com o processo de adoecimento desses sujeitos. 
Finalizando, parafraseamos Pêcheux, na Introdução de “Estrutura ou Acontecimento?”, p.15-
16. Ali, o autor introduz uma crítica aqueles “... tempos em que os marxistas pensavam poder 
construir tudo por si mesmos: a economia, a história, a filosofia, a psicologia, a linguística, a 
literatura, a sociologia a arte ... e as bibliotecas” e finaliza: “ ... hoje o marxismo procura 
casar-se ou contrair relações extraconjugais”. Essa é a cara do grupo AD-Interfaces. 

O INTERDITO E O SIGNO LINGÜÍSTICO. 
Fabio Elias Verdiani Tfouni (IEL/UNICAMP) 

fabiotfouni@hotmail.com 
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Nosso objetivo é abordar a questão do estatuto do signo lingüístico em Saussure e em autores 
posteriores como Benveniste e Guimarães. Nossa leitura de Saussure é articulada a partir de 
nossa proposta de que o interdito é fundador do discurso. Tratamos o corte saussuriano como 
o gesto fundador da lingüística moderna, gesto esse presente na formulação do arbitrário do 
signo. Argumentamos que o corte saussuriano possui uma relação com o impossível e com o 
interdito. Isso coloca este trabalho como um questionamento epistemológico sobre quais 
seriam as condições que tornam possível a ciência da linguagem, a partir do elemento 
fundamental da lingüística: o signo lingüístico. Sabemos que o signo é tratado como necessário 
em Benveniste e como contingente em Guimarães; e a partir desta constatação faremos uma 
leitura epistemológica e lógica do signo baseada nas modalidades aléticas (possível, impossível, 
necessário e contingente), onde poderemos cotejar o signo em Saussure com as modalidades 
do possível e do impossível. Nossa leitura coloca o impossível como sustentando a relação 
intra-sígnica, o que adiciona esta modalidade às reflexões anteriores e permite o fechamento 
do quadrado das modalidades, utilizando todas elas: o possível, o impossível, o necessário e o 
contingente). Abordamos também as dificuldades do tratamento lógico das línguas naturais 
como relacionadas à questão do estatuto do signo. Essas dificuldades são tratadas do ponto de 
vista lógico, onde o possível e o necessário não são mutuamente exclusivos, logo, fazem parte 
do mesmo campo. Nosso trabalho, enquanto investigação epistemológica e lógica sobre a 
linguagem, filiada a analise do discurso de linha  francesa (pêcheutiana), vai além do 
tratamento apenas do signo lingüístico. Pesquisamos também questões relativas ao silêncio e 
ao interdito buscando verificar quais as condições lógicas para a existência da linguagem. Para 
realizar tal tarefa, acreditamos que é preciso ir até a fronteira da linguagem, aqui tratada como 
o silêncio. Argumentamos que não só o silêncio, como também o interdito, constitui-se como 
condição estruturante e constitutiva para a existência da linguagem. Resumidamente, 
podemos afirmar que a tese central aqui defendida é a de que, para que se diga algo, é preciso 
que outros dizeres possíveis sejam silenciados, tanto num sentido estrutural da linguagem, 
quanto no que tange silêncios locais, como a censura. Nestes termos, o presente trabalho visa 
dialogar com o de Orlandi, acrescido do fato de que aqui se considera o silêncio como causa 
necessária do dizer, mas não como causa suficiente. Esse deslocamento se dá na medida em 
que o operador do interdito é acrescentado à reflexão. A verificação das condições de 
existência da linguagem requer uma investigação que leve a questão para além dos 
preenchimentos imaginários do discurso, da linguagem e do dizer, motivo pelo qual 
escolhemos o caminho da lógica e não um caminho histórico, embora a questão da história seja 
fundamental para a compreensão dos discursos como aponta Pêcheux. (Apoio FAPESP 
processo No 2007/53417-5).  

DA IDENTIDADE À IDENTIFICAÇÃO 
Paula Chiaretti (FFCLRP-USP) 

chiaretti.paula@gmail.com 
 
Esta pesquisa se inicia com o interesse em compreender como são produzidos os discursos que 
tendem a apresentar, defender ou legitimar uma identidade específica para as mulheres. O 
corpus eleito para tal análise se compôs, tanto na monografia (feita na graduação) quanto na 
dissertação de mestrado, de revistas femininas nacionais (desde 1917 a 2007). O discurso 
destas revistas filiado ao discurso “neutro e objetivo” do jornalismo se sustenta a partir de 
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conhecimentos ligados inicialmente à religião e com o passar do tempo à ciência. Sendo assim, 
estes discursos possibilitam que surjam poucos espaços de questionamento dessa identidade 
feminina, uma vez que produzem um efeito de transparência e evidência de sentido e verdade 
sobre a mulher, por meio de genéricos discursivos (fórmulas encapsuladas que codificam 
valores e crenças). Segundo a Análise do Discurso Pêcheutiana - AD (referencial teórico-
metodológico adotado nesta pesquisa), este apagamento do processo de constituição do 
sentido faz com que o sujeito se reconheça e venha a ocupar o lugar ao qual é chamado no 
discurso. O sujeito, entendido como uma posição discursiva, por meio da interpelação pela 
ideologia, reproduz sentidos. Uma vez que a AD se interessa pela determinação histórica dos 
processos de significação, foi preciso ser levantando o interdiscurso relacionado à questão da 
identidade da mulher, passando, portanto, pelo movimento feminista. Um outro ponto 
teórico explorado nesta pesquisa foi a Psicanálise lacaniana proposta por Pêcheux como a 
teoria que atravessa toda a análise do discurso uma vez que os processos de constituição de 
sujeito e sentido são de natureza inconsciente. Lacan propõe, com o auxílio da lógica, que “A 
mulher não existe”, é possível somente contá-las uma a uma tendo sempre por certo a 
impossibilidade de formarem uma classe, como os homens. Enquanto isso, as revistas 
femininas se engajam em descrever e prescrever o que é ou deve ser uma mulher. Podemos 
supor que esta positividade e identidade feminina são frutos de contextos históricos e que em 
última instância se relaciona ao modo de produção e reprodução de forças produtivas. 
Seguindo esta via dos processos de formação e sedimentação de identidade, o doutorado (em 
curso) tem como objetivo analisar o modo como é possível que se jogue com a identificação 
em genéricos discursivos de livros de auto-ajuda, onde podemos encontrar uma espécie de 
regularidade sintática composta por “como” seguido por um verbo (“como ser”, “como 
ganhar”, “como fazer”), que demonstram uma tendência à prescrição. Este projeto de 
doutorado se propõe a articular, a partir da Análise do Discurso Pêcheutiana e da Psicanálise 
Lacaniana, os processos de assujeitamento e alienação do sujeito a partir de dois processos 
principais, um ideológico e outro inconsciente. 

ANÁLISE DISCURSIVA DO CICLO ESCOLAR E LETRAMENTO 
Alessandra Adorni (FFCLRP-USP) 

ador-ni@hotmail.com 
 
Neste trabalho, cuja fundamentação é a Análise do Discurso pêcheutiana, têm sido analisadas 
posições discursivas que interpelam as produções textuais de alunos de recuperação de Ciclo II 
de uma escola estadual de Ribeirão Preto-SP. A Análise do Discurso procura compreender o 
modo como um objeto simbólico produz sentidos, como um procedimento desvenda a 
historicidade inscrita na linguagem. Não trata da língua, da gramática, embora todas essas 
partes lhe interessem. Trata do discurso em toda sua complexidade.  Parte-se de uma “leitura” 
que toma a categorização feita pela instituição escolar entre “alto rendimento” e “baixo 
rendimento” como um gatilho de um jogo discursivo de naturalização ideológica das 
produções textuais. Nosso referencial teórico-metodológico também se fundamenta em 
abordagens sócio-históricas do conceito de letramento. Conforme a perspectiva de letramento 
de Tfouni, não há parâmetros que garantam uma relação direta entre o tempo de escolaridade 
e/ou grau de escolarização para atingir capacidades valorizadas pelas teorias do déficit, como 
descentramento, metacognição e abstração. Ou seja, os estudos da autora, enquanto processo 
no qual se encaixa a alfabetização, abrangem os aspectos sócio-históricos e ideológicos, 
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referentes à aquisição da escrita por uma sociedade ou grupo de indivíduos, centralizam-se, 
portanto, no social e não no meramente individual. Estão sendo avaliadas redações do SARESP 
(Sistema de Avaliação e Rendimento das Escolas de São Paulo) dos alunos da oitava série 
redigidas no ano de 2005 de classes “normais” e de “recuperação”. Na análise desse corpus têm 
sido sistematizados recortes, interpretados como pistas reveladoras de modos singulares, de 
textos dos alunos “de baixo rendimento escolar”, indicarem posições discursivas filiadas a 
parâmetros de avaliação textual (como coerência e coesão), preconizados como exclusivos das 
classes “normais”. Um dos modos de “espelhamento” desse jogo de posições discursivas, entre 
sucesso/fracasso, alta capacidade/déficit também é notado por meio de genéricos discursivos, 
que aparecem em parte do corpus. (CAPES). 

LETRAMENTO E DISCURSO JURÍDICO:  
O ESPAÇO NA REFLEXÃO SOBRE O SUJEITO 

Dionéia Motta Monte-Serrat (FFCLRP-USP) 
di_motta61@yahoo.com.br 

 
As intervenções, feitas pelo juiz de direito, nas falas dos depoentes e a forma silogística 
imposta pela lei às sentenças são evidências produzidas pelo discurso do Direito. A Análise do 
Discurso (PÊCHEUX, 1988) e o Letramento (TFOUNI, 2005) permitem desfazer essa 
naturalização de sentidos e observar a constituição do discurso jurídico em um espaço não 
mais pacífico. O sentido único dá lugar ao sentido novo que irrompe durante a audiência. 
Com a comparação de depoimentos, gravados e transcritos, aos respectivos termos de 
audiência; e, também, com o estudo de sentenças com estrutura de poesia, observamos a 
língua sujeita ao equívoco, pois, quando o sujeito jurídico emerge, há a produção de atos 
falhos, de lapsos, que se contrapõem às qualidades que regem o sujeito de direito. A língua 
envolve a constituição dos sentidos e a constituição do sujeito: essa percepção possibilita a 
diferenciação entre o sujeito de direito e sujeito jurídico, fato ainda não explorado em 
literatura especializada. A imagem controlada do sujeito de direito dá lugar a gestos do sujeito 
jurídico no espaço real. O aprofundamento na psicanálise lacaniana articulada à teoria 
pêcheutiana do discurso, feito pelo grupo AD-interfaces, permitiram situar o conceito de 
sujeito de direito no estádio do espelho proposto por Lacan ([1960b] 1998): na inscrição do 
Estado (Outro) junto ao sujeito (outro), a liberdade de escolha e a autonomia estão no que 
Lacan (1992) denomina “signo imagem de a”, na imagem de sujeito de direito que o Estado 
(Outro) oferece, na posição de espelho “A”, do esquema ótico. O assujeitamento se dá no 
sujeito lingüístico e jurídico que se constitui a partir dessa imagem. A Lei (Estado) traça o 
caminho do desejo e tem função essencial na determinação do sujeito, aparecendo, para este 
último como “signo imagem de a”, imagem especular desejável, destruidora. 

FORMAS DOS MITOS E SABERES DISCURSIVOS NOS MODOS DE 
CONSTITUIÇÃO DA AUTORIA 

Anderson de C. Pereira (FFCLRP-USP) 
underper@usp.br  

 
Embora as línguas de madeira (discurso científico, jurídico, pedagógico) tenham tentado uma 
separação radical entre mito e verdade, as questões trazidas pelos mitos sob a forma de 
narrativas são alicerces dos saberes coletivos de maneira geral. Apostamos que essa separação 
já é um efeito discursivo que opera sobre a falta constitutiva do sujeito, ou seja, sua forma de 
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lidar com o recalque da dimensão sócio-histórica da linguagem. Essa separação sustenta a 
ilusão do sujeito divorciado de seu retorno constitutivo (em parte mítico) ao interdiscurso 
(memória discursiva). Para contornar tal separação, queremos mostrar que o sujeito se 
posiciona pela autoria. Trata-se de uma posição discursiva marcada pela retroação ao já dito e 
por uma tomada de posição (des)articulada em relação ao plano do interdiscurso que o sujeito 
imagina que deve e/ou pode ocupar conforme ainda as possibilidades e os limites vindos do 
Outro. O referencial teórico mobilizado é a Análise do Discurso francesa e a Psicanálise, que 
fundamentado no paradigma indiciário de análise interpreta os “dados” sob a forma de pistas. 
As posições de autoria são sinalizadas por indícios encontrados num corpus formado por 
narrativas orais de caráter ficcional, que apontam esse retorno aos pilares do interdiscurso, 
seja através de rupturas e da dispersão do sujeito, seja através de paráfrases de outras 
narrativas por exemplo, que apontam marcas da naturalização de sentidos sob a interpelação 
ideológica. Nossa análise indica que tanto os processos de ressignificação (retomada de outras 
histórias) quanto o uso de recursos como genéricos e modalizações (estranhamentos, 
comentários) feitos pelo sujeito-narrador funcionam na linha do que Lacan propôs sobre o 
mito individual: a tentativa de controlar, dar uma forma objetiva a uma questão que não tem 
uma resposta única no plano subjetivo. Do ponto de vista discursivo, vê-se quais formações 
discursivas veiculadas por formas imaginárias de interpelação do Outro aparecem por meio de 
“resoluções” às questões míticas (tal como aparecem nas tramas) que não podem, ainda que 
sejam, transmitidas como uma verdade objetiva. Por meio dessas estratégias discursivas, 
configuram-se posições de autoria que assim autorizam a circulação de diversos saberes da 
memória discursiva. (FAPESP; CNPq). 
AS FORMAS DE MANIFESTAÇÃO DO SUJEITO: UMA APROXIMAÇÃO COM A 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
Beatriz Helena M. Ferriolli. (Unaerp) 

ferriolli@terra.com.br 
 

Este trabalho faz parte do Grupo Ad-Interfaces (Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Análise de 
Discurso e suas interfaces com a Psicanálise e diferentes áreas acadêmicas) e diz respeito a uma 
reflexão pessoal, fruto de experiências na área clínica e acadêmica e que se pretende ampliar 
como método de investigação na formação de professores. Meu fazer profissional perpassou 
pela clínica fonoaudiológica e os transtornos de aprendizado escolar e, posteriormente pela 
docência nos cursos de graduação e pós-graduação em Fonoaudiologia e Letras. O fazer clínico 
e o pedagógico guardam suas diferenças no que tange aos seus objetos, no entanto, ambos 
encontram-se diante de um sujeito da linguagem que clama por ser interpretado. Sendo assim, 
a meu ver, a noção de sujeito deveria nortear as práticas de educadores e clínicos. A clínica 
fonoaudiológica tradicional sustenta-se sobre três pilares: o pedagógico, o psicológico e o 
médico. Dessa forma, sua prática clínica materializa-se em uma noção de sujeito biológico, ou 
seja, aquele que adquire uma linguagem e amadurece determinadas funções ao longo de seu 
desenvolvimento, conceito consubstanciado no paradigma positivista de ciência. Assim, a 
prática clínica é exercida através de avaliações, aplicação de testes e técnicas previamente 
estabelecidas e repetidas para todos os sujeitos que apresentam dificuldades semelhantes; o 
que se valoriza, de acordo com esse modo de pensar, são o desempenho e a produtividade. As 
práticas pedagógicas, da mesma forma, permanecem vinculadas a um pensamento racionalista 
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e estruturalista da linguagem, assim como a uma imagem de sujeito ideal e pleno. Os livros 
didáticos e estratégias do professor percorrem um “eu ideal” que é fictício e produto de uma 
ideologia. Este imaginário do professor, no sentido de ter um aluno ideal, que cumpra as 
atividades propostas com disciplina, concentração e produtividade, está baseado em um ideal 
galileano. De acordo com esta visão, heterogeneidades e subjetividades não são consideradas, 
pois se distanciam de um sujeito transparente e previsível. No entanto, a língua enquanto 
sistema suporta um espaço de equívocos, que Milner (1987) denomina de “lalangue”, nesse 
espaço encontra-se tudo aquilo que escapa à norma no momento da enunciação. Tal 
subversão, na maior parte das vezes, não é identificada pelos professores e fonoaudiólogos e a 
conseqüência imediata é colocar esses sujeitos em determinados lugares e posições que se 
materializam pelo uso dos significantes: falha, distúrbio, transtorno.  Na medida em que os 
cursos de formação em Letras e Fonoaudiologia adotarem disciplinas que valorizem 
paradigmas indiciários, tais como a Análise de Discurso de linha francesa e a Psicanálise 
lacaniana, permitirão o descortinar de outra realidade aos futuros professores e fonoterapeutas 
que vai além da reprodução de técnicas e estratégias que pouca ressonância fazem aos sujeitos 
que, de alguma forma, subvertem a língua ou a condição imposta pelo sistema. Neste sentido, 
cabe realizar uma discussão à luz do que teoriza Michel de Certeau (1995), pois no interior da 
ordem instituída, encontra-se a resistência a tudo que é uniformizante e repetível. 
PARA ALÉM DOS OBJETOS: A POÉTICA DO IMAGINÁRIO E A CONSTITUIÇÃO 

DE IDENTIDADE EM SLOGANS PUBLICITÁRIOS 
Milena Maria Sarti (FFCLRP-USP) 

misarti@hotmail.com 
 
A relação dos sujeitos com a mercadoria é tão naturalizada na prática social de consumo que 
somos levados a crer que esta forma de relação particular apresenta-se como a própria 
realidade, entrando na modalidade do que não deve ser pensado. A realidade do consumo se 
auto-justifica: ela é o que é. Porém, enquanto analistas do discurso, sabemos que toda 
realidade se sustenta discursivamente, sendo fruto de um complexo processo de constituição e 
naturalização de sentidos e sujeitos determinados sócio-historicamente. Essa espessura 
semântica nos permite olhar para além e aquém do que nos é apresentada como a realidade, 
desconfiando do que se pretende evidente e natural. Os slogans publicitários, enquanto 
discurso da mercadoria por excelência, assumem esse caráter evidente e natural por definição: 
são fórmulas encapsuladas que codificam valores e crenças da atual cultura de consumo. O que 
escapa ao sujeito linguageiro, em função da identificação/interpelação ideológica, é que os 
efeitos de sentido produzidos por essa prática de linguagem social só são possíveis devido a 
uma relação fantasiosa entre sujeito e mercadoria que, por sua vez, está enraizada na fantasia 
constitutiva do sujeito de que seu desejo encontre objeto na realidade. Isso significa afirmar 
que os slogans caracterizam-se como produções semânticas indiciárias do posicionamento 
ideológico dos sujeitos frente ao consumo, sendo a relação particular entre sujeito e 
mercadoria da qual o slogan enuncia, resultado de um modo de relação constitutivo e não 
natural: o sintoma fetichista que traduz-se na crença fetichista na mercadoria é que realiza essa 
costura imaginária. Os slogans aí encontram morada e movimentam diversos sentidos 
realizando uma verdadeira poética do imaginário ao investir as mercadorias de significados 
concernentes ao cotidiano e à vida ordinária dos sujeitos. A mercadoria adquire a propriedade 
de significante que, inscrita num imaginário específico que atualiza sentidos, evidencia a forma 
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pela qual os sujeitos diferenciam-se: não mais por estatutos de classe, democratizadas no 
consumo, mas pelas categorias de objetos que consomem. A combinatória dessas mercadorias-
significantes realizadas pelo sujeito consumidor que desliza seu desejo numa cadeia que tende 
ao infinito é que permite que este se reconheça na significância, substantivando sua identidade 
e seu lugar social em uma ordem determinada (a que é considerada como “a realidade”). 
Vemos aqui que o imaginário discursivo, representado pelo sistema de objetos, assume a 
categoria de estrutura simbólica diante da qual o sujeito subordina-se para se reconhecer e ser 
reconhecido. Em virtude disso, utilizamos a enunciação de slogans publicitários como a porta 
de entrada linguística ao sistema sócio-histórico e ideológico que, ao estabilizar posições 
produtoras de sentido, funda uma cultura de consumo na qual os sujeitos inscrevem sua 
identidade e sua significação de realidade. Fundamentamos essa discussão na Análise do 
Discurso pecheutiana e na sua interface com a Psicanálise lacaniana e, ainda, agregamos a esse 
norte teórico pensadores da cultura e da publicidade como Baudrillard, Zizek, Bauman, Rocha 
etc. para que possamos engendrar uma interpretação que se articule para além dos objetos e 
abarque as relações entre consumo, subjetividade, fetichismo e cultura. (CNPq). 
ANÁLISE DO DISCURSO E PSICANÁLISE: A DISCURSIVIDADE NA SAÚDE E NO 

TRABALHO 
Alessandra Moreno Maestrelli (FFCLRP-USP) 

lemoreno@usp.br 
 
Procuramos evidenciar a conexão entre o "inconsciente da psicanálise" e o "inconsciente da 
ideologia" a partir dos modos de produção do conhecimento de trabalhadores acerca da 
importância de seu trabalho e de sua relação com o mesmo; no entanto, consideramos a 
provocação diante de impasses teóricos aos quais procuramos responder com o amparo nos 
conceitos "modernidade líquida" e "insegurança"; BAUMAN (2008); bem como na análise de 
discurso pecheutiana e suas interfaces com, por exemplo, a psicanálise lacaniana. Analisamos 
as chamadas 'diretrizes' para o trabalho em saúde – constantes nos manuais do Ministério da 
Saúde e a produção discursiva dos trabalhadores, obtida durante programas de capacitação e 
treinamento oferecidos pelo mesmo e acompanhados por mim. O contraponto entre as 
formações discursivas privilegiadas por nós, a do discurso oficial dominante, e a outra, 
constituída por tentativas de resistência e/ou reiteração dos sujeitos, com relação a esse 
discurso. A análise das marcas lingüísticas encontradas no corpus privilegiou o recalque da 
subjetividade como trabalho da ideologia, desdobrando outros sentidos singulares, na tentativa 
de homogeneizar o dizer, contornando assim, o esquecimento nº. 2 de Pêcheux, bem como, 
os usos da língua em diferentes "posições sujeito", conceito caro à Análise de discurso e o uso 
dos "genéricos discursivos", cunhado por TFOUNI (2003). Propomos a escansão de algumas 
destas construções em análises preliminares dos dados por meio de recortes nos discursos dos 
sujeitos, na tentativa de construção teórica em análise do discurso para a qual cada passo na 
direção de uma certeza implica um retrocesso, posto que, estamos nós mesmos, enquanto 
pesquisadores, às voltas com o esquecimento nº 1 de Pêcheux, ou seja, onde o incontornável é 
a verdade do sujeito. Pode-se dizer que fomos ‘encontradas’ por discursos tais como: "o 
trabalho é a vida da pessoa", ou: "quando parar de trabalhar, vou continuar trabalhando, mas, 
ganhando menos dinheiro e mais alegria". O trabalho da ideologia no discurso dos sujeitos 
envolvidos é evidenciado com a ilusão de que o trabalho seja a redenção para todos os males e 
problemas, um fim para acessar um benefício maior, o alcance da 'felicidade' e da 'realização’, 
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por esta via e, afinal, quem poderia discordar tão rapidamente? Enfatizamos os movimentos de 
deriva entre formações discursivas antagônicas, que sugerem posições-sujeito alienadas ao 
discurso do Outro, re-assegurando o (des) conhecimento da dor, pelos sujeitos envolvidos e 
que ao promover uma saída imaginária os isenta e os exclui do processo de transformação, 
expressão maior do sucesso do apagamento da luta de classes. 

ENSAIO DIALÓGICO DOS TEXTOS LITURATERRA, DE J. LACAN E O PRAZER 
DO TEXTO, DE R. BARTHES 

Antonio César Frasseto (UNESP/USP) 
frasseto@ibilce.unesp.br  

 
Desenvolvemos uma interlocução dos textos Lituraterra de J. Lacan e O prazer do texto de R. 
Barthes. Partimos do princípio de que em ambos se desenvolvem elementos para uma 
definição dos traços estruturais da arte da palavra e da arte em geral. Pudemos capturar nestes 
textos uma teoria do sintagma literário, que se caracteriza pelo endereçamento simbólico e 
pela definição de letra enquanto domínio que confunde literal e litoral, saber e gozo. Quando 
imagens e palavras escondem e explicitam, reproduzem e transgridem. Tal diálogo se realiza 
no contexto do Livro X da República de Platão, especificamente no embate que resultou na 
expulsão dos poetas e das artes em geral da cidade ideal. Exílio que, na modernidade, 
corresponde à segregação das artes em museus, teatros, bibliotecas, galerias e ateliês, bem 
como na subordinação da cultura popular à arte erudita. Recorremos a Lévi-Strauss para 
mostrar que em sociedades etnográficas, Kadiwéu na pintura do corpo e Boróro na 
vestimenta, a tarefa de produzir arte não está separada do cotidiano. Fazemos notar que as 
contribuições de Lacan e Barthes engendram o retorno e acolhimento da poesia e das artes 
junto à cidade e à sua socialização. Entendemos que os novos modos de subjetivação 
perpassam a arte e a produção tanto artística quanto literária transgredindo a noção de autoria 
do paradigma hegemônico, possibilitando o resgate proposto por este ensaio a partir de 
novos/outros paradigmas, como por exemplo, a fotografia, que por sua instanteneidade e 
trivialidade escande a presença e a ausência ao mesmo tempo, ela é litoral e literal. Para 
Sócrates, que na República ironiza o poeta e deseja expor suas contradições para que não 
influencie os cidadãos, a fotografia o deixaria perplexo uma vez que esta apresenta a 
contradição insuperável, a diferença irredutível, pois seu jogo de luz e sombra é e não é ao 
mesmo tempo. Propomos, portanto, a atualização da suposta perplexidade do racionalismo 
socrático e pontuamos o lócus de autoria e desmistificação das formas majoritárias de arte a fim 
promover o encontro tardio de Lacan e Barthes no incontornável da produção humana.  

O SILÊNCIO COMO ESTRATÉGIA DO INCONSCIENTE 
Clarice Pimentel Paulon (FFCLRP USP) 

cla_paulon@yahoo.com.br 
  
O projeto de pesquisa baseia-se na perspectiva da Análise do Discurso em interface com a 
Psicanálise para compreender as formas de significação encontradas no silêncio, sendo esse 
considerado como ausência total ou não do verbal. A interface entre essas duas vertentes 
teóricas contrapõe-se a determinadas perspectivas da linguagem onde o silêncio é considerado 
como mero subproduto da fala, sendo o sentido dado apenas verbalmente. Essas teorias 
consideram apenas os produtos e não os processos de significação (discursos) reduzindo o 
silêncio à falta de sentido. Diferentemente, em Análise do Discurso, o silêncio é visto em sua 
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positividade, sendo compreendida sua forma peculiar de significar. Nessa perspectiva, ele seria 
anterior à fala e se caracterizaria como o local onde o devir se impõe e onde há uma 
multiplicidade de sentidos, alguns discretizados por palavras, outros não. É dentro dessa 
abordagem que Eni Orlandi elaborará uma tipologia característica do silêncio, com o intuito 
de abarcar suas formas de significação. Haveria três tipos de silêncio: o fundador (local do real 
da significação e do discurso, sendo caracterizado por um continuum de sentidos); o 
constitutivo (ao enunciar, sempre algo é silenciado) e o local (interdição histórica que 
atravessa o sujeito e o impossibilita de movimentar-se por certas formações discursivas). Essa 
vertente teórica corrobora com a interpretação do silêncio elaborada pela psicanálise, na qual 
surgem polarizações que explicariam a dinâmica do silêncio no inconsciente.  Sileo,silêncio 
inerente as pulsões, da ausência primordial das palavras equivaleria a ausência do simbólico, 
local onde o sentido é. Taceo, o silêncio da palavra não dita, do deslocamento de sentido. A 
polarização do silêncio em psicanálise pode aproximar-se da tipologia do silêncio proposta por 
Eni Orlandi e de outras elaborações teóricas da Análise do Discurso como os dois 
esquecimentos propostos por Pêcheux e a “máxima de ouro” da AD: “sempre que se diz “x” 
deixa-se de dizer “y””. Essa tentativa de aproximação dar-se-á através da análise de relatos 
sobre “O esquecimento de Signorelli” em Freud. 

G3 
UEHPOSOL - UNIDADE DE PESQUISA EM ESTUDOS 
HISTÓRICOS, POLÍTICOS E SOCIAIS DA LINGUAGEM  
Profa. Dra. Soeli Maria Schreiber da Silva  
xoila@terra.com.br 
UFSCar - Universidade Federal de São Carlos 

Argumentação, acontecimento e o político na relação entre línguas, no texto 
jurídico e em textos de videntes no espaço enunciativo de São Carlos - Os 
trabalhos inserem-se na Unidade de Pesquisa em Estudos Históricos, Políticos e Sociais da 
Linguagem e já apresentam resultados para tratar da argumentação, da relação entre línguas e 
do texto jurídico no espaço enunciativo em São Carlos. As pesquisas desenvolvem-se nas áreas 
da Semântica do Acontecimento e Análise do Discurso e na linha Linguagem e Discurso. 
Estamos nos dedicando a desenvolver projetos de relações entre línguas tratando da relação 
com a  língua oficial e língua nacional  no sentido de refletir sobre  a diversidade  de línguas  e 
a diversidade  pela própria divisão da língua nacional que não é homogênea. É parte do 
trabalho desenvolvido a criação da disciplina “Políticas Lingüísticas” para o Curso de 
Bacharelado, iniciado em 2009. E com a perspectiva de criação do doutorado, criamos a 
disciplina “Espaço de Enunciação e o Político na relação entre línguas”. Tratamos do litígio no 
texto jurídico no espaço enunciativo em São Carlos com diferentes dissertações defendidas. O 
vasto campo de estudo tem nos levado a dar continuidade a essas pesquisas. Pelo modo como 
tratamos do acontecimento, como o faz Guimarães(2002) estamos nos ocupando da projeção 
de futuridade no acontecimento com pesquisas em textos de videntes recentemente 
iniciadas.Os resumos apresentados neste Colóquio Internacional de Análise do Discurso 
representam um quadro das pesquisas em andamento e já concluídas. Também inserem-se no 
grupo dois estudantes da pós-graduação da Unicamp que trabalham com relação entre línguas  
na área de Semântica do Acontecimento. 

O FENÔMENO DO ACONTECIMENTO E A ARGUMENTAÇÃO NA 
DISPARIDADE DO SUJEITO DA ENUNCIAÇÃO: A BUSCA DOS MEMORÁVEIS E 
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A CONSTRUÇÃO DE SENTIDO NAS PREVISÕES DE VIDENTES 
Ana Lígia Criado Suman (UEHPOSOL - UFSCar) 

ligiaspanic@yahoo.com.br 
 
Essa pesquisa é apoiada pelo CNPq. No espaço de enunciação das previsões realizadas por 
videntes, onde questionamentos são recorrentes quanto aos meios e origens que possibilitem 
as revelações de um futuro, de um novo, justificados muitas vezes pelo fenômeno místico, 
apresenta-se um campo instigante de análise que se orienta para (des) e/ou (re) construir tais 
inquietações no âmbito da Semântica do Acontecimento, assim como às teorias do sujeito que 
recondicionam a idéia de existência de unidade do sujeito e de texto nos estudos da 
linguagem. A enunciação como um lugar de prática política estabelece relações diferentes 
entre língua e falante, num espaço dividido, de litígio. Tem-se que o ‘novo’ que é dito 
(projeções de futuro) e, conseqüentemente suas produções de sentido relaciona-se a partir de 
um passado que é re-dito, ao presente e a uma latência de futuro que, no Acontecimento, 
significam a partir do recorte de um passado como memorável. Assim, o sujeito sendo tomado 
por uma heterogeneidade discursiva que desliga a idéia de centralidade e o coloca em um 
entrecruzamento de vozes, revelando suas diversas representações da enunciação no 
enunciado, vem a incorporar o conceito de Polifonia de Bakhtin, considerando como 
materialidade lingüística o que se definiu como corte ducrotiano. A polifonia deixa de ser uma 
questão do sujeito para a do enunciado no acontecimento. Para Ducrot, há polifonia quando é 
possível distinguir em uma enunciação dois tipos de personagens, os locutores e os 
enunciadores, o primeiro sendo aquele que no enunciado é apresentado como seu 
responsável, diferindo-se do chamado ‘ser/autor empírico’, enquanto os enunciadores as 
vozes que estão presentes na enunciação, sem que se possa, no entanto, concebê-las como 
realidades concretas. Deste modo, a Semântica da Enunciação considera as diversas 
representações do sujeito da enunciação no enunciado pelo conceito de polifonia, sendo, pois, 
a distinção entre Locutor L — aquele que enuncia, que assume a palavra, lugar que se 
representa no próprio dizer como fonte do dizer —, Lp — locutor enquanto pessoa no 
mundo, existindo e constituído socialmente no mundo — e seus correlatos, um primeiro 
nível de sua constituição. Instaura-se, contudo, entre essa divisão, uma relação de dependência 
no sentido de que, para se estar no lugar de L é necessário estar afetado pelos lugares sociais 
autorizados a falar, assim como no modo e em que língua (enquanto falante), ou seja, para o 
Locutor se representar como a origem do que se enuncia, é preciso que ele não seja ele 
próprio, mas um lugar social de locutor. O movimento que se visualiza no universo múltiplo 
dos dizeres, evidencia-se, portanto, que o Locutor é díspar a si, e, a ausência desta condição 
implica no não acontecimento da enunciação. Essa disparidade presente no acontecimento de 
enunciação constitutiva aos Locutores L e Lp apresenta também uma condição correlata ao 
presente e à temporalidade do acontecimento. O modo como essa mesma disparidade se 
constituirá na enunciação pelos sujeitos e se mobilizará nos acontecimentos enunciativos é o 
cerne da questão. A base metodológica da reescrituração proposta por Guimarães atuará na 
busca pelo que ocorre no interior de um texto permeado por sua enunciação que (re)diz, de 
maneira insistente o que já foi dito, fazendo com que a interpretação desses ‘já-ditos’ seja 
percebida por diferentes modos a cada ocorrência dos mesmos, atribuindo por sua vez algo 
relativo a uma predicação ao que se encontra na posição de elemento reescriturado. Em 
Guimarães (2000, 2002) é de grande contribuição a consideração que se faz sobre a 
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organização enunciativa e a sua atuação como processo constante de determinação. Como e 
quais determinações se dão num acontecimento específico de linguagem por meio desse 
processo é o que de fato direcionará a metodologia de análise.  

RELAÇÃO ENTRE LÍNGUAS E ACONTECIMENTO, UM FUNCIONAMENTO 
POLÍTICO 

André Stefferson Martins Stahlhauer (UEHPOSOL - UFSCar) 
andrestefferson@yahoo.com.br 

 
Nessa pesquisa, apoiada pela FAPESP, enfatizamos a construção de sentidos no funcionamento 
da língua portuguesa e inglesa, postas em relação a partir da distribuição destas em um espaço 
de enunciação, o de São Carlos-SP. Em catálogos e propagandas de revistas, analisamos o 
funcionamento dessas línguas; discutindo como a partir deste funcionamento político, 
constitui-se o sentido e assim a textualidade.  
Refletindo essas questões do sentido e como ele se faz em linguagem, entendemos este como 
uma relação entre a história, a língua e o sujeito. Sendo assim, observamos essas condições de 
possibilidade do sentido de um modo específico. Observamos, então, como as diferentes 
línguas funcionam a partir da interdiscursividade. Desse modo, entendemos a relação entre as 
línguas em função desta que, para nós, está na base dos sentidos e do funcionamento da língua, 
o que nos faz pensar nessa relação enquanto acontecimento. Este se configura pela 
conviviabilidade de tempos que lhe é característica. A partir dele e dessa temporalidade 
emerge, no discurso, o falante, sendo esta configuração do sentido uma formulação do que se 
põe politicamente na linguagem. A configuração do sentido então não se faz pela situação 
empírica, concreta, na relação com o sujeito. Dá-se numa relação de linguagem em um espaço 
em que ela cria as possibilidades de sentido e significação, sendo este espaço caracterizado pela 
sua materialidade simbólica. Sendo assim, este espaço não é o contexto, mas é o espaço 
político no qual a linguagem funciona expondo-se ao real sobre o qual ela fala, se expõe. A 
enunciação, assim, é o que expõe ao real a língua e sua relação com o falante, o sujeito. Essa 
materialidade evidencia a cena enunciativa e promove o sentido, o interpretável.  É através da 
conviviabilidade de tempos citada acima que a linguagem produz a significação. O 
Acontecimento, por meio disso, não se faz por um ato de dizer (alguém diz algo, ao recortar o 
tempo e o espaço), ele é a condição de linguagem necessária à significação e ao sentido.  Ao se 
relacionarem, a língua portuguesa e inglesa, por essas condições da linguagem, no 
acontecimento, produzem sentidos, orientando para os sentidos que aquelas formas 
comportam na história. O inglês e o português funcionam adquirindo um status e um 
funcionamento semântico que analisamos, por nossa posição materialista, como uma relação 
de embate. Tal relação, a partir da cena, enquanto litígio, hierarquiza essas línguas, como uma 
determinação do político, enquanto sentido.  A política das línguas, enquanto funcionamento 
das mesmas nas relações que estabelecem umas com as outras e com as figuras da enunciação, 
os locutores, distribuem os papéis que configuram essa própria política.  A relação assim é 
desigual e excludente na medida em que este funcionamento configura o dizer e os modos de 
acesso à palavra, as cenas, pela temporalidade que configura o acontecimento. É a partir dessas 
noções que entenderemos como tais línguas, ao se relacionarem, funcionam enquanto sentido, 
configurando uma política de funcionamento para elas nesse espaço e cenas específicos, os 
catálogos distribuídos em São Carlos.  

RELAÇÃO ENTRE LÍNGUAS: A LÍNGUA PORTUGUESA NO INTERIOR DE UMA 
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HETEROGENEIDADE LINGÜÍSTICA 
                                                                                                                            Adriana da Silva   

                                        drysil@ig.com.br
PPGL-Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

                                                                                                                                                  
O objetivo do nosso trabalho é entender sob os conceitos da Análise do Discurso de linha francesa 
e semântica do acontecimento, os diferentes funcionamentos da língua portuguesa, enquanto uma 
língua que é muitas. Para entendermos tal realidade, nos debruçamos sobre os estudos da autora 
Eni Orlandi, que propõe uma importante reflexão sobre os processos de descolonização e 
lusofonia. “Sabemos que não há uma unidade homogênea que se possa chamar de lusofonia, a 
língua una é herança da colonização. A palavra lusofonia preserva o conceito de homogeneidade. 
Temos uma diversidade lingüística, e, é preciso tornar visíveis essas diferenças, e, é esse sentido 
que deve ser atribuído a palavra descolonização.” Dessa forma podemos depreender que o 
imaginário de língua una no Brasil, é herança de uma colonização, a situação da língua portuguesa 
hoje, não cabe mais a noção de lusofonia. Nossas diferenças resultam da diversidade concreta 
produzida no Brasil, na convivência com povos de línguas diferentes (línguas  indígenas, 
africanas, e muitas outras de imigração). Nesses estudos se discute o imaginário de língua una no 
Brasil, abrindo uma reflexão sobre a distribuição política das línguas, e sobre os processos de 
identificação de seus falantes. Assim, a relevância dessa pesquisa se dá pela necessidade de 
entendermos como se da o funcionamento da língua portuguesa no interior de uma 
heterogeneidade lingüística e também pela contribuição que traz aos os estudos lingüísticos 
brasileiros que analisam a política e a distribuição de línguas no Brasil, já que para nós, tal prática 
se dá de maneira desigual. 
ACONTECIMENTO E ARGUMENTAÇÃO EM TEXTOS DE VIDENTES NO ESPAÇO 

ENUNCIATIVO DE SÃO CARLOS 
Clarissa Galvão Bengtson (UEHPOSOL - UFSCar) 

clabengtson@hotmail.com 
 
Neste projeto de pesquisa, apoiado pela FAPESP, propomo-nos analisar como se dá a relação 
entre o Acontecimento e a Temporalidade em textos de videntes. Dessa forma, temos 
procurado averiguar como esses falantes mobilizam suas argumentações levando em 
consideração a temporalidade enunciativa, que em  nossa perspectiva teórica será trabalhada 
como memorável (passado), acontecimento (presente) e futuridade (futuro), em 
agenciamentos específicos presentes no corpus que utilizamos para a realização deste trabalho. 
Utilizamos como metodologia para a coleta de corpus, entrevistas com videntes no espaço 
enunciativo da cidade de São Carlos.  As entrevistas foram gravadas e devidamente transcritas. 
A partir destas transcrições foram feitos recortes para as análises. Como embasamento 
teórico, recorreremos à perspectiva teórica e metodológica de análise linguística, trabalhando 
com os conceitos desenvolvidos na Semântica do Acontecimento, conforme proposta por 
Eduardo Guimarães, e em momentos específicos do trabalho utilizaremos às teorizações do 
discurso segundo a Análise do Discurso de orientação francesa. Nesse sentido, pretendemos 
trabalhar a mobilização da relação entre passado, presente e futuro nas enunciações das videntes, bem 
como tal mobilização direciona a argumentação. Sendo assim, temos trabalhado a relação da 
Argumentação com o Acontecimento, Acontecimento este que segundo Guimarães (2005, p. 
11) “temporaliza”, fazendo com que a enunciação se dê numa relação entre passado 
(memorável), presente (acontecimento) e futuro (futuridade), por isso dizemos que “o 
acontecimento instala sua própria temporalidade”, sendo “essa a sua diferença”. Para nós, 
considerar o acontecimento enunciativo dessa maneira tem grande relevância, pois ao 
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analisarmos os enunciados dos recortes selecionados, pretendemos observar como os 
memoráveis — o passado das enunciações — sustentam a futuridade dos dizeres que 
funcionam como previsões do futuro. Quando lemos os nossos recortes, logo imaginamos que 
a vidente irá realizar uma previsão de futuro; porém, não há aí, para nós, uma simples 
“previsão de futuro”, mas há, neste funcionamento da linguagem, uma futuridade que é 
construída a partir de uma base fornecida pelo memorável. Como podemos ver, tal 
observação nos encaminhará para compreender a relação implicada entre Acontecimento e 
Temporalidade. Ainda para a realização das análises, trabalharemos o conceito de 
Interdiscurso da Análise do Discurso de linha francesa, pois como podemos observar o 
Interdiscurso, segundo Guimarães (1995) “é a relação de um discurso com outros discursos”e, 
assim,  os sentidos só são possíveis porque o Interdiscurso é parte da memória. Outro 
conceito teórico a ser desenvolvido será o de reescrituração de acordo com os estudos de 
Guimarães; essa será tomada enquanto algo que faz funcionar, no presente do acontecimento, 
um memorável que, ao mesmo tempo em que atribui (no sentido de predicar), faz significar 
uma dada projeção de sentidos e, com isso, uma dada orientação argumentativa. Assim, este 
trabalho se justifica pelo fato de não haver estudos que relacionam a Temporalidade e o 
Acontecimento enunciativo em textos de videntes. Além disso, cumpre acrescentar que tais 
discursos referem-se a práticas sociais muito antigas e de forte interesse social; daí, o nosso 
interesse em analisá-los. 

ARGUMENTAÇÃO E RELAÇÃO ENTRE LÍNGUAS EM WEBSITES NO ESPAÇO 
ENUNCIATIVO DE SÃO CARLOS 

eleonora bambozzi bottura (uehposol - ufscar) 
eleonora.2b@gmail.com 

 
Os websites constituem grandes potencialidades para refletir sobre a questão da linguagem, a 
partir de uma concepção histórica e enunciativa da linguagem e sob o viés da Semântica do 
Acontecimento (Guimarães, 2002). Tomamos os websites como acontecimentos 
enunciativos, e analisamos como a relação entre línguas nacional e franca constituem sentidos, 
os quais se relacionam com o forte memorável científico e tecnológico da cidade de São 
Carlos, com o dizer “São Carlos a cidade da tecnologia”, e também do cultural numa relação 
com as universidades (UFSCar e USP). Discutindo o político, a hierarquização das línguas e o 
interdiscurso é possível analisar como a língua é afetada por este, ou seja, como a memória é 
mobilizada a fim de produzir sentido, sustentando uma argumentação. Nosso trabalho 
encontra-se em sua fase inicial. Ao considerar os websites como acontecimentos enunciativos, 
analisamos o embate entre línguas no agenciamento político da enunciação o que leva para a 
reflexão entre as línguas e como estas são distribuídas aos falantes, identificando-os sócio-
historicamente. 

ARGUMENTAÇÃO E A MUDANÇA DE PRENOME DE TRANSEXUAL NA 
JURISPRUDÊNCIA 

Fátima Catarina (UEHPOSOL – UFSCar)  
facatarina@yahoo.com.br 

A partir da Semântica do Acontecimento e da Análise do Discurso Francesa, com a qual a 
primeira dialoga, estudamos como se dá a argumentação no que diz respeito à mudança de 
nome próprio de transexual em recortes do locutor-requerente, bem como por meio da 
argumentação e da designação que se vale o locutor-juiz para autorizar a mudança de prenome 
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do transexual. Nesse processo jurídico tramitado no espaço enunciativo de São Carlos, Estado 
de São Paulo, o requerente — transexual Agnaldo — solicita a retificação de seu prenome 
masculino para o feminino Ângela. Para tal, mobilizamos conceitos como designação, 
reescritura, cena enunciativa, político e argumentação. E, a partir dos recortes analisados, 
compreendemos como se dá o processo de identificação do transexual e como se dá a inclusão 
de tal sujeito no social (o político sendo considerado), pois o sujeito, antes excluído 
juridicamente pela sociedade por não ter ainda a legitimação oficial de seu prenome feminino, 
é incluído socialmente na/pela sociedade enquanto transexual a partir da mudança do 
prenome sentenciada pelo juiz. E o tempo todo há o jogo entre o social e o político, uma vez 
que o reconhecimento social precisa ser legitimado juridicamente para o ser politicamente: a 
constituição garante o funcionamento político no social. Assim, no político, a divisão se dá 
porque o locutor-requerente precisa de um lugar de pertencimento legitimado no discurso 
jurídico. Então, compreendemos como o processo de identificação social, aliado ao discurso 
científico, que já tem o seu lugar cristalizado, pode contribuir para a mudança de prenome do 
transexual na argumentação do locutor-juiz. Assim, podemos dizer que o acontecimento e o 
litígio põem em movimento a fala do locutor-requerente no memorável do convívio social, 
estético, e da constituição psicológica para mudar de nome, o que o inclui na identidade de 
transexual. É sob a perspectiva de uma posição sujeito liberal, na qual o locutor-juiz 
sentenciou favoravelmente à legitimação do prenome Ângela, que o locutor-requerente 
passou a ter semanticamente um novo corpo. Essa substituição do prenome oficial pelo social 
consolidou a criação de uma nova jurisprudência. 
METÁFORA E ENUNCIAÇÃO: UM ESTUDO SOBRE POLÍTICA DE LÍNGUAS NA 

AMÉRICA LATINA 
Gabriel Leopoldino dos Santos (IEL/UNICAMP) 

gsantos18@gmail.com 
Propomo-nos neste trabalho a refletir sobre um modo específico de se conceber a metáfora – 
assim como os processos metafóricos – numa relação muito estreita com a enunciação e com 
seu acontecimento. Dito diferentemente, a nossa proposta consiste em apresentar um 
tratamento enunciativo para a metáfora que a considere não como um transformação ou 
desvio do sentido literal de uma palavra na língua, forjando uma certa literalidade 
(transparência) dos sentidos das palavras na língua (tal como era pensada pela Retórica Clássica 
e pela Estilística), mas enquanto um elemento constitutivo do processo de construção de 
sentidos, que não se limita às instâncias da frase e leva em conta o acontecimento da 
enunciação (cf. Joanilho, 1996). Ela é, conforme essa autora (op. cit., p. 70), “um movimento 
de sentido que produz efeitos”, “um ‘modo de significar’ que [...] propõe [...] alternância de 
vozes-sujeito no enunciado”. Para isso, ancoramos esta reflexão nos domínios teóricos e 
epistemológicos da Semântica do Acontecimento, num diálogo constante com a Análise de 
Discurso de orientação francesa. O nosso material de análise consiste em um conjunto de 
entrevistas com professores e estudantes de português no espaço institucionalizado da 
Universidade Nacional de Entre Ríos (UNER), na cidade de Concordia, Argentina. Dessa 
maneira, ao lidarmos com metáfora e enunciação, teremos a possibilidade de problematizar 
uma região de pesquisa sobre a linguagem configurada pelo litígio entre as línguas e seus 
falantes, que faz (re)significar o político enquanto contradição de uma normatividade (cf. 
Guimarães, 2002). Queremos, em certa medida, ao trabalharmos na e com a materialidade 
dos acontecimentos enunciativos dos recortes selecionados do corpus, desvelar sentidos para 
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uma política de línguas que estão sendo o tempo todo demandados do analista de linguagem, 
visto que essa política se significa na própria divisão do espaço enunciativo. Há, assim, a 
abertura para se colocar em cena o equívoco, a falta que irrompe no real da língua naquilo que 
ainda não fora “possuído” pelo real da história. 

ARGUMENTAÇÃO, LÍNGUA NACIONAL E RELAÇÃO ENTRE LÍNGUAS: O 
POLÍTICO NAS DISSERTAÇÕES DE VESTIBULANDOS 

Gilberto Egydio dos Santos (UEHPOSOL - UFSCar) 
gilbertoegydio@yahoo.com.br 

Levando em consideração a não existência de uma língua unificada, sendo que no seu 
funcionamento toda língua apresenta divisões hierárquicas pelas quais se identificam seus 
falantes, pretendemos fazer um estudo destas relações contraditórias nas dissertações-
argumentativas de alunos que cursam escolas preparatórias de vestibular. Como acontece a 
distribuição desigual entre falantes segundo os valores desta hierarquia? O que pode e o que 
não pode ser dito? Quais as contradições entre a escola que organiza desigualmente o real 
quando configura um espaço enunciativo de uma língua nacional versus a afirmação de 
pertencimento dos alunos não incluídos?Tratarei dos conceitos de acontecimento e político 
conforme Guimarães (2002). 

A DESIGNAÇÃO DE “CORRUPÇÃO” NA CENA ENUNCIATIVA DA CPMI DOS 
CORREIOS 

Julio Cesar Machado (UEHPOSOL - UFSCar) 
julio.metalforever@gmail.com 

 
Vislumbramos a desestabilização semântica do corpus corrupção a partir do Relatório Final da CPMI “dos 
Correios”. Focamos o funcionamento do corpus dentro do contexto decisivo desta CPMI dos 
Correios (comissão, mídia, defesas/acusações, dizeres “em off”, etc). Este será nosso texto 
(No sentido específico sem o qual é impossível que um enunciado signifique, cientes de que a 
palavra “(...) constrói continuamente o objeto designado” (GUIMARÃES, 2005, p. 80). 
Abordando a corrupção como acontecimento, a partir do espaço enunciativo da CPMI e sob o foco de 
uma lingüística enunciativo-discursiva, envolvendo por isso questões de ordem histórica, políticas e 
sociais, estudaremos o flagrante de que a nomeação corrupção não mais condiz com o acontecimento ao 
qual se refere, isto é, interessa-nos a discrepância do jogo interdiscursivo (memória e a “diferença do 
presente, que temporaliza” (GUIMARÃES, 2005)) neste relatório. Nele, em todas as linhas, peleja-se 
para consolidar uma denotação para corrupção, mas seu relator encontra graves entraves, como a 
incompletude da constituição, espaço no qual o ilícito é passível de tornar-se lícito pelo equívoco da lei – 
lugar da argumentação e constituição do sentido. Neste equívoco é perceptível uma característica 
“camaleônica” para corrupção: uma corrupção-lícita e uma corrupção ilícita surgem pela análise dos 
enunciados, e esta neo-relação de sentido move a necessidade deste trabalho. Sob o prisma da Semântica 
do Acontecimento e da Semântica Argumentativa, ancilares a um diálogo com a Análise de Discurso de 
linha francesa, asseveramos que discorrer semanticamente sobre a corrupção, neste formato específico, 
partindo de depoimentos de “confissões”, é assumir que os objetos a ela atribuídos mudaram de forma 
antagônica a ponto de fazê-la perder uma de suas características fundamentais: o “secreto”. Destarte, as 
articulações no interior desta cena enunciativa ilustram uma relação política onde: A) a “punição” não é 
mais sinônima de “prisão”, mas é determinada por “mácula de imagem”, remetendo-se a um real não de 
“detenção”, mas de “prescrição”; B) a “evidência” é determinada por “mal entendido”; C) a 
movimentação do ilícito para o lícito, a partir do embate corrupção X empréstimo; D) conta-se sempre com 
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a perspectiva futura de “esquecimento”. Por estes quatro caminhos, queremos entender o efeito de 
sentido no qual o corpus corrupção aproxima-se de democracia, a partir das definições/comparações 
apresentadas pelo relator desta CPMI, que por sua vez, baseou-se em documentos da ONU para suas 
considerações, podendo dar à pesquisa um respaldo internacional. Propomo-nos a discutir como a 
corrupção torna-se lícita devido ao aval do sujeito povo, que ratifica os acontecimentos corruptos, a 
partir das cenas enunciativas advindas de formações discursivas em que se inscrevem os 
sujeitos: povo, Estado, e os “sem voz” – como descreve Rancière (1995) – que ao 
relacionarem-se, significam, porquanto “o sentido se produz nas relações (ORLANDI, 2007, 
p. 20)”. A fim de explicitar que a linguagem é a relação das palavras com o acontecimento em que 
funcionam, incluímos em nossa análise algumas reescrituras de corrupção, como: jeitinho brasileiro e 
pizza, e o signo das ligações telefônicas. 

O POLÍTICO NA CENA ENUNCIATIVA ATUAL: A RELAÇÃO ENTRE LÍNGUAS 
NO MUNDO GLOBALIZADO DA MÍDIA TELEVISIVA 

Luciana Montanheiro(UEHPOSOL - UFSCar) 
luccyy@limao.com.br 

 
A intensa globalização e as conseqüentes relações políticas, econômicas e sociais, trouxeram 
consigo a relação entre as diferentes línguas. Esse novo cenário pede o domínio de uma 
linguagem tecnológica, assim como o da língua franca, sendo extremamente necessário para 
que o sujeito se insira no mercado atual, para que os interlocutores se relacionem e 
compreendam os sentidos da mundialização. Durante dois anos, nos utilizamos de conceitos 
importantes na linha da Semântica Enunciativa assim como da Análise do Discurso de linha 
francesa para sustentar e orientar nossos estudos. Pretendo, dessa forma, estudar como se dá 
o movimento das línguas, focando a construção dos sentidos no espaço enunciativo da mídia. 
Verificaremos como se articula a rede de sentidos que aí se configura, atentando, 
especialmente, à questão da argumentatividade, de modo a analisar como se dá a direção 
argumentativa.  Partiremos do princípio de que o espaço no qual circulam esses comerciais, 
espaço brasileiro que possui a língua portuguesa como materna, caracteriza-se por ser um 
espaço constituído de sentidos, onde as diferentes línguas que ali convivem são responsáveis 
pela significação, que, por sua vez, na relação com a memória, determina qual língua será 
empregada, atuando na constituição da identidade de locutores e telespectadores.  Para 
sustentar nossos estudos, assim como a análise do corpus selecionado, nos filiaremos à 
Semântica do Acontecimento, que opera também num diálogo com a Análise do Discurso de 
linha francesa. Justificamos essa filiação pelo fato de que esse movimento das línguas acaba por 
constituir esse espaço, sobretudo, como espaço político e de conflitos. Refletirei em que 
medida a distribuição dessas línguas se relaciona com o fato das pessoas falarem e ouvirem 
outra língua, que não a portuguesa, o que autoriza locutor e ouvinte a utilizarem uma língua 
que não a materna e como isto se dá na cena enunciativa. Além disso, partindo do ponto de 
que os dizeres não são postos de maneira meramente informativa, verificaremos para onde se 
direcionam argumentativamente, através da análise dos memoráveis ali recuperados, já que se 
inserem num espaço enunciativo onde o político atua como agenciador das relações. Nessa 
direção, analisaremos o corpus que já se encontra parcialmente coletado, que consiste em 
comerciais de TV, exibidos em 2008, os quais consideramos relevantes para essa proposta, ou 
seja, os que apresentaram a relação entre diferentes para a construção da significação, 
direcionando argumentativamente seus dizeres para diferentes conclusões, de acordo com o 
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acontecimento e o memorável recortado por cada um desses comerciais. Para pensarmos a 
argumentatividade observaremos o interdiscurso que permeia os enunciados e como se dá o 
memorável que os acompanha. Através das posições de sujeito será possível estudar como são 
realizadas as orientações argumentativas nesse espaço enunciativo, que certamente 
direcionarão para uma conclusão, para um lugar. Após a análise de todas essas categorias 
veremos como atua o Político no interior desses acontecimentos. Para o desenvolvimento das 
análises dos recortes e procedimentos textuais dos dados coletados, utilizaremos os 
procedimentos de reescritura, articulação e, consequentemente, o domínio semântico de 
determinação segundo Guimarães (2005). 

ARGUMENTAÇÃO E CONDENSAÇÃO DA NARRATIVA DE MEMÓRIA NA 
COBERTURA JORNALÍSTICA DO ACEITE DA DENÚNCIA DO “MENSALÃO” 
PELO STF: UM ESTUDO DE CASO DO JORNAL ‘O ESTADO DE SÃO PAULO 

Marcos Santos Schmidt (UEHPOSOL - UFSCar) 
marcosschmidt.sc@gmail.com 

 
“Mensalão”: esse verbete apresenta que argumentação? Que condensação ele encerra? 
Incorporando-nos ao posicionamento teórico da Semântica do Acontecimento, procuramos 
identificar respostas para essas duas perguntas chave com base em duas noções linguísticas: 
argumentação e condensação, de Ducrot (1997) e Guimarães (2005, 2007), respectivamente . 
O significado de uma expressão é constituído e se constitui, ao mesmo tempo, na operação e 
no funcionamento da língua, no litígio de dizeres e sentidos e, também, nas suas circulações. 
Para Guimarães (2002), esses espaços de enunciação emergem por acontecimentos 
enunciativos, por suas cenas enunciativas, que são meios, modos, jeitos e formas de acesso às 
palavras. Questionamos, então, como o advento do verbete “mensalão” promoveu história, 
memória e sentido. E recortamos, para esse trabalho, sequências de manchetes e textos de 
reportagens do jornal ‘O Estado de São Paulo’ para mostrar como esse veículo midiático se 
configurou em um espaço de política do dizer, e como ele foi identificando “mensalão” em 
suas linhas e entrelinhas. 
 

POLÍTICA DE LÍNGUAS NO MERCOSUL: O EMBATE/RELAÇÃO ENTRE O 
PORTUGUÊS, O ESPANHOL E O GUARANI COMO LÍNGUAS OFICIAIS DO 

BLOCO 
Tânia Mara da Silva(UEHPOSOL - UFSCar) 

tanialetras@yahoo.com.br 
 

O presente trabalho intitulado de “Política de Línguas no Mercosul: O embate /relação entre 
o Espanhol, o Português e o Guarani como línguas oficiais do bloco” surge como uma tentativa 
de realizar um estudo no interior de uma concepção enunciativa e histórica da linguagem. Essa 
perspectiva de trabalho nasce a partir do decreto de dezembro de 2006, que inseriu o Guarani 
como uma das línguas oficiais do Mercosul (Mercado Comum do Sul), assim como, o 
Português e o Espanhol. Na presente proposta de pesquisa propomo-nos a refletir, dentro de 
uma perspectiva da Semântica do Acontecimento desenvolvida, sobretudo, por Guimarães, 
sobre o modo como as línguas são afetadas no seu funcionamento. Para isso traremos, 
brevemente, para essa discussão o conceito de globalização e suas arestas, como também, 
conceitos trabalhados no interior da Semântica do Acontecimento, como: político, espaço de 
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enunciação, e outros. Compreendemos que há tempos nossa sociedade organiza-se por meio 
de uma nova ordem, esta, foi chamada por muitos como globalização. Entendida, como o 
crescimento da interdependência de povos e países do mundo, no que tange aos processos de 
integração econômica, social, cultural, e política. O mundo, então, passa a organizar-se, 
diferentemente, substitui-se a centralidade do estado, pela união e a força do que, hoje, 
chamamos, por blocos. Optamos, aqui, por visualizar como esse novo desenho político, 
chamado de globalização, tem afetado as políticas lingüísticas, que agora ultrapassam a barreira 
do estado nacional, para adentrar no plano dos chamados blocos econômicos. Para isso, 
enfatizaremos o personagem principal nesse novo espaço de enunciação: as línguas oficiais. 
Assim, nossa pergunta incide sobre o papel das línguas oficiais em relação no Mercosul. E 
neste plano, como é organizado esse novo espaço de enunciação, mais especificamente: Como 
colocar, então, a questão de uma política de línguas neste quadro? Segundo, Guimarães 
(2006), entendemos língua oficial como: aquela que é obrigatória nas ações formais do Estado, 
e nos seus atos legais. E o espaço de enunciação, como o modo pelo qual as línguas são 
distribuídas. No que tange aos processos jurídicos o Guarani goza dos mesmos deveres e 
direitos de uma língua oficial, assim como, o Português e o Espanhol. Contudo, no pulsar de 
seu funcionamento, vemos que a mesma constitui-se, como língua oficial, apenas no 
imaginário social, mas que, verdadeiramente, não é posta, igualitariamente, nesse plano. 
Desse modo, buscamos mostrar que a distribuição das línguas oficiais no espaço de enunciação 
do Mercosul é marcada por uma desigualdade politicamente construída. Para aclarar essa 
questão utilizar-nos-emos do conceito de político de Guimarães (2002), cujo político 
caracteriza-se, justamente, por seu caráter de desigualdade entre uma normatividade e o real. 

G4 
GPELD - GRUPO DE PESQUISA EM 
LINGUAGEM E DISCURSO CNPq 
Profa. Dra. Mônica da Silva Cruz (DELER/UFMA) 
monicasc.cruz@ig.com.br 
UFMA -Universidade Federal do Maranhão 

A análise do discurso, como campo do saber interdisciplinar, tem mostrado que os discursos 
devem ser interpretados a partir da ideia de que não existem explicações unívocas sobre um 
tema; os discursos não podem ser entendidos como algo que possui um sentido oculto a ser 
desvendado. Assim, o trabalho do analista tem sido o de perscrutar os entornos do que é dito, 
para fazer emergir na superfície desse dizer as relações que o próprio discurso põe em 
funcionamento. O Grupo de Pesquisa em Linguagem e Discurso (GPELD) DA Universidade 
Federal do Maranhão constitui-se em um espaço de estudos, elaboração de projetos de 
pesquisa e extensão universitária, com o intuito de promover o fortalecimento do processo de 
ensino-aprendizagem dos discentes e docentes. O GPELD reúne professores de várias 
instituições, estudantes, bolsistas, técnicos. As atividades visam levar os pesquisadores a 
debaterem temas concernentes a suas áreas de atuação, fomentar conhecimentos e divulgar 
resultados entre a comunidade acadêmica. As linhas de pesquisa do GPELD são: a) ensino e 
aprendizagem de línguas; b) estudos linguísticos e culturais; c) literatura e outros saberes; d) 
discurso, história e memória; e) patrimônio, cultura e representações identitárias. Um dos 
eixos temáticos do Grupo são as discussões sobre a relação entre discurso e identidades. 
Atualmente, os debates objetivam verificar, no imbricamento entre língua, história e 
memória, como os discursos e as identidades irrompem em diferentes épocas, configurando 
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olhares que se movimentam em trajetos oblíquos nas linhas sinuosas da história, instaurando 
identidades e silenciando memórias pelo controle de sentidos e heterogeneidades que se 
materializam em várias e distintas vozes. No GPELD os processos discursivos que instauram 
identidades são avaliados em lugares como o da cultura, em suas amplas manifestações, 
patrimônio, educação, turismo, literatura, etc, pois entende-se que os conceitos são formados 
por práticas diversas e dentro do próprio discurso. Os trabalhos que o Grupo Pesquisa em 
Linguagem e Discurso apresenta neste colóquio buscam analisar as noções de discurso e sua 
articulação com os conceitos de memória e identidades, escavar a genealogia de discursos, 
avaliar a circulação e as interpretações de certos dizeres em diferentes perspectivas e 
materialidades. Documentos oficiais, artigos jornalísticos, propagandas, mapas são avaliados 
como produções históricas e políticas, na medida em que a linguagem constitui práticas. 

ESPAÇOS CONSTITUTIVOS DA FALA DOS CAMELÔS E A POSSIBILIDADE DE 
LOCALIZAÇÃO DE UM GÊNERO 

Marize Barros Rocha Aranha (UFMA/DELER/PG-UNESP - Araraquara) 
profa.marizearanha@hotmail.com 

 
Neste trabalho buscam-se os contornos de um gênero discursivo que ainda não tem sido 
explorado nos estudos lingüísticos, o qual não se situa nem entre os pregões (delimitada pelo 
dicionário Aurélio como “voz ou pequena melodia, de ritmo livre, bastante próxima do 
recitativo musical, e com a qual os vendedores ambulantes anunciam suas mercadorias”) nem 
entre os textos publicitários, entendidos como artefato tecido com vistas a estratégias de 
divulgação. Desse modo, esta pesquisa tem como objeto de investigação a análise lingüístico-
discursiva da fala dos camelôs, a qual não se restringe ao lingüístico em si, mas à interferência 
do contexto e da história nesse dizer que é força de trabalho. “Ninguém duvida que nossas 
vozes carregam a marca de alguma ‘arqui-escritura’, mas podemos supor que a marca se 
inscreve de outro modo nesse discurso, tanto menos temporal porque ele está melhor 
enraizado no corpo e se oferece mais à memória, e só a ela” (Zumthor, 1997, p.28). Para 
analisar a fala desses vendedores ambulantes, na cidade de São Luís do Maranhão, retorna-se 
aos pregões e pregoeiros, cujas considerações favorecerão o percurso histórico necessário à 
análise de um discurso determinado por traços de uma exterioridade marcada na linguagem. A 
realidade marcada no que é dito. É necessário rever uma São Luís de outrora criada em sua 
realidade local, com poucas ruas, poucos vendedores, e com vozes de pregoeiros que gritavam 
“a coisa em si” - hoje denominada produto, mercadoria - poucas coisas, mas suficientes, para 
guardarem os sabores de uma terra, diluídos pelos não-lugares globalizados, um diferenciador 
altamente afetado pelo mundo capitalista que, alterando as relações de trabalho afetou a 
linguagem e as relações estabelecidas por meio dela. As figuras ou ornamentos contidos nessas 
falas dos camelôs serão analisados como marcas discursivas de uma nova retórica aos tempos 
da modernidade, que alterou a relação da coisa com o lugar, do vendedor com o produto, do 
vendedor com o comprador e do comprador com o produto. Será fundamental para esta 
pesquisa o conceito de gênero do discurso em Bakhtin (2003), assim como o conceito de 
argumentação em Perelman & Olbrechts-Tyteca (2005). 

O DISCURSO DE SÃO LUÍS COMO PATRIMÔNIO CULTURAL DA 
HUMANIDADE E OUTROS DISCURSOS 

Conceição Belfort (UFMA/DETUH/PG-UNESP-Araraquara) 
cbelfort@globo.com 
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O que nos interessa é compreender, como se forma o discurso do patrimônio cultural em São 
Luís, buscar a procedência dos diversos elementos que compõem esse discurso e compreender 
a sua emergência como acontecimento. Tanto Foucault como Nietzsche falam de confronto de 
forças históricas na construção destes acontecimentos; falam de casualidade, descontinuidades. 
Em 1997 a cidade de São Luís recebeu o título de patrimônio cultural da humanidade. Em 
nível local se põe, a partir de então, em evidência o tão falado discurso do patrimônio. Um 
discurso que enquanto emergência representa a combinação de enunciados dentro de uma 
ordem do discurso que diz “o que”, “como” e onde se deve dizer e o que se deve ocultar. 
Estabelece um topoi e obviamente articula uma função enunciativa, como também uma 
função-sujeito. Para além da internalidade do discurso, eventos ocorrem na história, ora 
alimentando as práticas discursivas, ora sendo por elas alimentados. O discurso do patrimônio 
cria, além do topoi, um outro espaço a partir da arrumação que faz da temporalidade na trama 
do discurso (um tempo passado, eternizado por uma memória e um sujeito-coletivo ideal 
dessa memória, produzindo sentido para os discursos e as práticas de uma identidade presente 
e futura dando passagem a um sujeito mais discursivo que histórico capaz de fundar uma 
identidade até então não visível, uma identidade que emerge com os discursos). Neste caso, 
podemos – usando uma expressão tão em moda – falar de uma rede discursiva, ou mesmo um 
complexo: um discurso emerge, mas não passa de uma das malhas de uma rede e muitos 
outros discursos se alimentam entre si e recursivamente para produzir efeitos de sentido, 
dando sentido às práticas concretas. É do meio dessa trama que deve emergir o objeto desta 
pesquisa: as articulações do discurso do patrimônio com outros discursos (o da 
preservação/memória, o da identidade e o do turismo) e a articulação de todos eles com a 
história e a política – as condições de produção (e de emergência) e recepção dos 
enunciados/discursos que têm levado às diversas políticas de gentrification. Analisaremos o 
discurso produzido pelo governo do Estado e, materializado no documento enviado à 
UNESCO, nas propagandas e em toda uma gama de discursos que antecedem sua emergência 
como diz Gregolin: o acontecimento discursivo obedece a uma combinação de regras, que 
constituem o arquivo, e que determinam as condições de possibilidades de sua aparição... A 
análise [deve buscar] o emaranhado de fatos discursivos anteriores a um acontecimento que, ao 
mesmo tempo, o explicam e o determinam. (GREGOLIN, 2004, p. 77). Buscaremos pistas 
que nos mostrem a aproximação, dispersão dos enunciados, composição que farão emergir o 
objeto de estudo. Emerge desse emaranhado de noções, uma articulação engenhosa entre 
discurso espaço/lugar, turismo e identidade, articulação que pode ser muito em trabalhada 
numa perspectiva foucaultiana da genealogia dos discursos.  
O LUGAR DA ORALIDADE NOS CURSOS DE LICENCIATURA EM LETRAS COM 

HABILITAÇÃO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA A DISTÂNCIA: UMA ANÁLISE 
DISCURSIVA 

Luciana Rocha Cavalcante (UFMA/DELER/PG-UNESP-Araraquara) 
lurochacaval@elo.com.br 

 
Este trabalho tem como objetivo apresentar o projeto de pesquisa de doutorado, em 
desenvolvimento, que versa sobre o lugar da oralidade nos cursos de licenciatura em letras, 
mais especificamente, no ensino de línguas estrangeiras, na modalidade a distância. Consta na 
literatura e nos documentos que regulamentam e orientam o ensino de línguas estrangeiras 
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que a oralidade tem sido uma habilidade correntemente posta em segundo plano em 
detrimento da escrita, por ser esta mais planejada (formal); sujeita a convenções prescritivas e 
por ser um produto permanente, conforme adverte KATO (1998). O desenvolvimento da 
habilidade oral, no processo de ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira, não se limita 
apenas à verbalização de estruturas devidamente construídas na língua alvo, mas também da 
interpretação e compreensão dos fatores extralingüísticos e dos aspectos culturais da língua 
em uso. Teóricos que versam sobre o ensino da oralidade (MARCUSCHI, 2007; 
TRAVAGLIA, 2002; FÁVERO, 2005; KATO, 1998) são enfáticos ao defenderem a 
importância do desenvolvimento da linguagem falada institucionalmente aceita, como forma 
de desenvolver no aluno a competência comunicativa, que proporcione um conhecimento 
teórico e uma efetiva participação social. A necessidade de a língua adequar-se as mais 
diferentes situações de uso inclui a comunicação intermediada por computadores conectados à 
internet, o que motivou o aparecimento de um modo de comunicação com características 
típicas da oralidade e da escrita. A introdução das novas tecnologias da informação (NTI’s) em 
nossa sociedade ocasionou importantes revoluções na sociedade. No âmbito educacional, 
segundo Paiva (2001, p. 93), o acesso aos laboratórios de multimídia conectados à internet 
favorecem o rompimento das “paredes da sala de aula ao proporcionar a comunicação com o 
mundo”. No caso específico do ensino de línguas estrangeiras, essas novas ferramentas trazem 
“para dentro da sala de aula possibilidades variadas de interação com nativos ou aprendizes da 
língua alvo” (PAIVA, 2001, p. 93), além de um aumento substancial na quantidade e na 
qualidade de input na língua estrangeira, em forma de texto ou áudio. No contexto dessas 
transformações, questionamos sobre o que acontecerá, então, com o processo de ensino 
aprendizagem de línguas estrangeiras; sobre qual o lugar que a oralidade ocupará nesse novo 
cenário sócioeducativo; sobre quais são as orientações legais a serem seguidas no ensino de 
línguas estrangeiras a distância, de acordo com os documentos oficiais no que tange a 
oralidade. Entendemos que a resposta para as indagações suscitadas neste projeto de pesquisa 
pode ser encontrada nos documentos oficiais que legitimam o funcionamento dos cursos (LDB 
9.394/96, Decretos, Resoluções, Pareceres), nos projetos políticos pedagógicos das próprias 
instituições de ensino superior, em entrevistas e questionários direcionados a sujeitos 
envolvidos nesse contexto. Para dar conta dos objetivos propostos procuraremos, neste 
trabalho, dialogar com os conceitos de discurso, e seus elementos constitutivos, a saber 
enunciado, formação discursiva, prática discursiva, propostos por Michel Foucault (1995; 
2006); e com o conceito de oralidade proposto por MARCUSCHI (2007). 
NAS V(E)IAS DA CIDADE A CONFLUÊNCIA ENTRE O ANTIGO E DO MODERNO 

Ilza Cutrim (UFMA/DELER) 
ilzagal@uol.com.br 

 
No fim do século XVIII e começo do século XIX, a Europa assistiu a um grande avanço 
tecnológico, resultante da Revolução Industrial. Desse período nasce uma nova configuração 
nas relações de trabalho, que altera o modus vivendi da população e sua relação com o espaço 
urbano. A invasão das cidades pelas indústrias, aliada ao discurso do progresso, planta um ideal 
de desenvolvimento e modernização a partir de discursos de cunho científico e higienista, que 
propunham um reordenamento das cidades, com a demolição de casas populares e cortiços 
para alargamento de ruas e avenidas, superando a dualidade entre tradição e modernização. 
Esses discursos conferem legitimidade a políticos, sanitaristas e arquitetos identificados com o 
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ideal de “limpeza urbana”. As ruas estreitas e as referências ao passado só teriam lugar se não 
incomodassem os ideais de modernidade. A mola propulsora do ideal de modernidade, 
intrinsecamente ligada ao capitalismo, mobiliza a organização do espaço para controlar o 
sujeito, produzir identidades e gerar poder. (FOUCAULT, 2002). O discurso da higienização, 
que está na base das reformas urbanas, mantém uma relação estreita com um conjunto de 
saberes que fazem parte do próprio tecido social (a saúde deve vir em primeiro lugar) e 
subjacentes a esse discurso estão latentes estratégias de um poder que disciplina os corpos para 
gerar mais lucro, na medida em que ruas estreitas e casebres deram lugar a largas avenidas e 
prédios de concreto. Paradoxalmente, é nesse momento de grandes transformações que as 
bases da preservação dos monumentos do passado são lançadas. Para Chagas (2002), a 
preservação e a destruição, ou de outro modo, a conservação e a perda caminham de mãos 
dadas pelas artérias da vida. Compreender esse discurso, formado de lembranças e 
esquecimentos, implica uma operação não apenas com o enunciado e suas lacunas, mas 
também com aquilo que faz falar, de quem fala e do lugar de onde se fala. Pensando nos 
discursos que moldaram o ideal de modernidade e preservação do patrimônio arquitetônico da 
capital maranhense (São 
Luís), analisaremos uma entrevista do arquiteto responsável pelo projeto de recuperação do 
acervo colonial da capital, ao jornal O Estado do Maranhão, datada de 22 de dezembro de 
1989. Nosso objetivo consiste em analisar o discurso do sujeito arquiteto, a partir de sua 
proposta de reforma do espaço urbano pautada num “novo parâmetro civilizatório”, e, 
paradoxalmente, no resgate de uma memória ancorada no passado colonial português. Olhar 
o passado é uma forma de compreendê-lo e restaurá-lo para a posteridade.  

DISCURSO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO: DIÁLOGOS, MEMÓRIAS E 
IDENTIDADES NO PROGRAMA DE POLÍTICAS DE PRESERVAÇÃO DO CENTRO 

HISTÓRICO DE SÃO LUÍS-MA 
Kláutenys Guedes (UFMA/DETUH/UNESP-Araraquara) 

kdguedes@yahoo.com.br 
 
A memória humaniza o homem, pois dá a ele, a noção da sua identidade. Consegue articular 
na consciência, a ideia de que ontem, apesar de diferente de hoje, ele era o mesmo. O mesmo 
se dá em relação aos outros, pois, saber quem ele é implica também o reconhecimento dos 
outros. A cultura grava uma memória de fatos, eventos, nomes, cheiros, gostos, etc. numa 
matéria física, que é o cérebro. A memória é o limite entre o “eu”/ “nós” e o “outro”. A 
cultura funda a identidade. Reconhecer-se como membro de uma comunidade, implica entre 
outros aspectos, ter em si registros históricos desse local. O homem, como ser localizado no 
espaço e no tempo, tem uma necessidade de reviver o passado no presente, precisa 
reconhecer a si mesmo, aos outros e aos lugares que habita. A memória é, segundo Le Goff 
(1996: 423), um “conjunto de funções psíquicas, graças as quais o homem pode atualizar 
impressões ou informações passadas, ou que ele representa como passadas”. Na memória 
reside a vitalidade da qual se fazem guardiões os grupos humanos vivos, a sua evolução 
permanente está sujeita à relação dialética entre o lembrar e o esquecer, inconsciente das suas 
deformações sucessivas vulnerável a todas as utilizações e manipulações, suscetível de longas 
latências e de súbitas revitalizações (NORA, 1984). Essas são questões que norteiam nossa 
pesquisa acerca das políticas de preservação do Centro Histórico da cidade de São Luís. Neste 
trabalho, analisamos de que modo o jogo dialógico acontece em um documento formulado 
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pelo governo do estado do Maranhão para a preservação do Centro Histórico da cidade de São 
Luís-MA – o Programa de Revitalização para o Centro Histórico de São Luis (PPCRH), como 
documento que legitima as políticas e programas que direcionam o uso social do centro 
histórico da capital maranhense. O referencial teórico pauta-se nos conceitos de dialogia e 
polifonia, de Mikhail Bakhtin, para o qual o enunciado é a unidade de análise discursiva que 
estabelece sempre relações dialógicas com outros enunciados. Assim, o enunciado estabelece 
um diálogo constante, já que é uma resposta a enunciados anteriores e também está ligado 
àqueles que o sucedem. Por esse motivo não pode ser tomado isoladamente dentro de uma 
visão sistêmica da língua, mas deve ser entendido sempre como atravessado por elementos 
internos e externos, que representam as relações dialógicas entre o enunciado e a realidade, 
entre o enunciado e o locutor (PONZIO, 2008). Discutimos a partir do PPCRH os 
movimentos do sujeito, ao se inscrever em lugares discursivos distintos; avaliamos que 
diálogos e memórias são recuperados, escavados e divulgados e como esse documento instaura 
identidades 
e converte indivíduos em sujeitos da cidade.  

PARQUE NACIONAL DOS LENÇOIS MARANHENSES: DISCURSO, TURISMO E 
SUSTENTABILIDADE 
Rosélis Câmara (UFMA/DETUH/PG-UNESP-Araraquara) 

zelis.camara@yahoo.com.br 
 
A temática ambiental tornou-se, nos últimos anos, alvo de amplo interesse social, deixando de 
ser objeto de estudo apenas de áreas específicas e passando a figurar na pauta de discussão da 
nossa sociedade através de abordagens técnicas e científicas ou de posturas ideológicas e 
apaixonadas pela causa. Os questionamentos sobre o meio ambiente inserem-se pouco a pouco 
em nossa sociedade como divisor de água na busca de uma melhor qualidade de vida. Mas o 
que quer dizer bem-estar ou o que é uma vida de qualidade em uma sociedade em que o 
consumo a direciona? Como preservar se o comando da sociedade atual é consumir, por meio 
de constantes produções de necessidades, o que o mundo tem a oferecer? Surge dessas 
questões o discurso da sustentabilidade, que para alguns autores irrompe principalmente com 
a emergência da modernidade, com o desenvolvimento de uma sociedade voltada para a 
produção em grande escala. Como todo discurso, o discurso da sustentabilidade também é 
controlado e selecionado por procedimentos que o associam a produtos, projetos e condutas, 
que precisam ser comercializados, contexto em que o turismo se inscreve. Para a atividade 
turística o ambiente natural representa uma fonte de negócios ao mesmo tempo em que 
propaga o discurso de preservação, de conservação e de sustentabilidade. O Parque Nacional 
dos Lençóis Maranhenses tem se tornado, nas últimas décadas, um dos grandes alvos da 
indústria turística no Maranhão. Localizado no Nordeste do país, na região do litoral oriental 
do Maranhão, o Parque, enquanto unidade de conservação e, por conseguinte, espaço 
institucional, foi criado em 02 de junho de 1981, pelo decreto federal nº 86.060. Conforme 
aponta Foucault (1999), os discursos que circulam na sociedade obedecem a determinadas 
regras, não se movimentam sem antes entrarem em uma ordem. Em relação ao discurso da 
preservação ambiental, observa-se que a sociedade não só o produz como também o legitima, 
e o controla por meio de vários mecanismos, determinando o que pode e o que deve ser dito 
dentro de certos campos do saber. Para controlar a visitação dos Lençóis Maranhenses, o 
governo do Estado Maranhão formulou um plano de manejo para a área (PNLM), uma 
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tentativa do poder público de regular o espaço, definindo o que deve ser usufruído e como 
deve ser usufruído pelos turistas, quando o turismo viu então uma possibilidade de negócios, 
divulgando o local para o mundo como uma das maravilhas naturais da humanidade. Este 
trabalho analisa o que se pode entender por desenvolvimento sustentável e/ou 
sustentabilidade em discursos formulados, por diferentes sujeitos, para e sobre o PNLM a 
partir dos mecanismos discursivos que instauram determinados poderes e saberes 
(FOUCAULT, 1986), por meio de manobras lingüísticas, enunciativas e textuais do PNLM. 
Avalia-se a heterogeneidade que atravessa o discurso do turismo a partir da perspectiva da 
sustentabilidade, em propagandas, verificando como política, desenvolvimento e natureza se 
articulam nesse espaço discursivo. 

ESPAÇO, CIDADE E AGENCIAMENTO DE IDENTIDADES 
Mônica da Silva Cruz (UFMA/DELER) 

monicasc.cruz@ig.com.br 
 
Atualmente, é quase impossível falar de linguagem sem nos referirmos aos processos de 
identidade que estão subjacentes às formas de interação humana. Na sociedade 
contemporânea, o debate tem se intensificado em função de vários fatores, como o momento 
de profundo questionamento acerca de tudo que parece estabilizado e plenamente justificado. 
Para alguns autores, como Berman (2007), esse processo já vem se constituindo desde a Idade 
Média, quando a fragmentação e a sensação de incompletude passaram a caracterizar a 
modernidade e o homem moderno. Pensar o espaço como linguagem que produz sentidos é 
pensar nas questões que engendram a noção e sujeito em nossa sociedade. Assim, o conceito 
de sujeito que aqui mobilizamos será tomado a partir dos postulados de Michel Foucault 
(1987), para o qual o “homem não existia até os séculos XVII e XVIII, referindo-se a um 
momento da sociedade ocidental em que o homem se tornava objeto de saber, constituía-se 
como “aquilo que é necessário pensar e o que se há a saber”, na medida em que é alguém que 
vive, fala e produz. Ao se constituir como campo do saber que busca explicitar a produção de 
sentido na sociedade, a análise do discurso francesa (AD) avalia as construções semânticas 
produzidas por um enunciado, levando em consideração as condições de produção desse 
enunciado. Para a AD, o homem está fadado a significar e essa significação acontece sempre 
nas tramas sociais, históricas e culturais. O homem significa por meio das mais distintas 
linguagens e para captar os sentidos que são produzidos por ele é preciso entender de que 
modo os discursos de uma sociedade se movimentam. O discurso tem sempre uma 
materialidade, composta de uma memória e de uma história que vêm à tona pelas tramas que 
o formam. O espaço já foi pensado por muitos estudiosos e sob diversas óticas. Alguns 
autores, como Kant, via-o como produto da percepção do individuo. Bachelard, no livro 
“Poética do Espaço”, trabalhou as relações existentes entre o universo poético e o imaginário a 
partir das imagens do espaço, mais precisamente, a imagem de uma casa. Este trabalho faz 
uma reflexão em torno das possibilidades de leitura que o código espacial pode nos propor, 
considerando que ele não é esvaziado de sentidos, pois, interfere em nossas subjetividades. São 
apresentadas algumas considerações acerca do espaço como categoria analítica e dispositivo de 
construção de identidades. Assim, parte-se da noção de sujeito, de Michel Foucault, discute-se 
a produção de sentidos segundo a AD francesa, discorre-se 
sobre o conceito de espaço e, seguindo o conceito de heterotopia (FOUCAULT, 2001), 
avalia-se a cidade de São Luís como espaço de produção de sentidos e de subjetividades. 
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UFSCar - Universidade Federal de São Carlos 
O Grupo de Pesquisa LABOR congrega pesquisadores da UFSCar, pesquisadores de outras 
instituições, alunos de pós-graduação em Linguística e alunos de graduação dos cursos de 
licenciatura em Letras e de bacharelado em Linguística da UFSCar. O objetivo do grupo é 
discutir teórica e analiticamente questões relacionadas ao campo teórico da Análise do 
Discurso como o contexto epistemológico de constituição da teoria, a organização do corpus 
de análise, considerando as multimodalidades e as articulações entre discurso e história na 
constituição dos enunciados. As investigações organizam-se em dois eixos temáticos: (i) a 
inseparabilidade entre a construção histórica dos discursos e o processo de produção de 
identidades, e (ii) o papel da multimodalidade na produção dos discursos na 
contemporaneidade, em especial, na produção do discurso político. No primeiro analisam-se 
as construções de processos históricos discursivos operados em discursos sobre a resistência 
política, sobre textos do campo jurídico, sobre os textos midiáticos divulgados em revistas e 
jornais, todos eles, enfim, caracterizando-se como discursos que são espaços de encontro da 
língua com a história e, conseqüentemente, âmbito ideal para a produção de identidades locais 
e nacionais. No segundo eixo, investigam-se as transformações no discurso político, 
considerando a intervenção das novas tecnologias nos programas de governo, nas propagandas 
políticas eleitorais, nos discursos de posse. Observa-se, então, a necessidade de análise da 
multimodalidade a que o discurso político está sujeito, estudando-o não somente em sua 
organização verbal e imagética, mas em seu caráter semiológico a ser analisado a partir de sua 
inscrição na história. As pesquisas desenvolvidas no grupo LABOR orientam-se, portanto, na 
busca de respostas às questões postas na contemporaneidade como: É possível, com o quadro 
teórico da Análise do Discurso, analisar o texto sincrético? Qual é a importância de se estudar 
as imagens como operadoras de memória social e quais são as contribuições desse estudo para 
o quadro teórico dos estudos do discurso? Em que nos interessaria o conceito saussuriano de 
semiologia e o que se pode conservar desse conceito numa abordagem discursiva e, portanto, 
histórica? São essas, com efeito, as motivações que regem os encontros semanais e as 
produções bibliográficas do grupo. 
SOBRE IMAGENS E MEMÓRIAS: POR UMA ABORDAGEM GENEALÓGICA DA 

BELEZA NEGRA NO BRASIL 
Amanda Batista Braga Doutoranda/UFPB 

amandabraga_jp@hotmail.com 
 
É certo que os modelos de beleza permanecem por muito tempo absolutos antes de serem 
relativizados, re-significados, apresentados em sua variedade. Muitos são os fatores que 
contribuem para essa dinâmica, os símbolos culturais transitam, flutuam e se absorvem 
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mutuamente. Os conceitos de beleza construídos num determinado momento histórico se 
desfazem em momentos seguintes, transformam-se, carregam novos sentidos, produzem 
novos padrões. Esse trânsito, no entanto, traz memórias e, portanto, continuidades em 
relação ao momento anterior. Entendemos, nesse trabalho, a beleza enquanto produção 
histórica, produto de uma memória re-significada. Com isto, queremos dizer que os modelos 
de beleza de um determinado momento histórico carregam continuidades e descontinuidades 
em relação a modelos anteriores. Nossa proposta, nesse trabalho, é empreender uma análise 
discursiva sobre a história da beleza negra no Brasil, a partir das memórias que temos desses 
padrões e dos acontecimentos discursivos que re-significam essas memórias na atualidade. Para 
tanto, não usaremos textos verbais como objetos de análise. Nosso intuito é considerar as 
imagens como operadores de memória social e, portanto, como objetos possíveis de análise. 
Teremos como ponto de partida as imagens produzidas durante o período colonial, pois é no 
interior do sistema escravista que se inicia a produção de uma hierarquização estética entre um 
padrão de beleza negra e um padrão branco. Num segundo momento, teremos como foco as 
imagens do século XIX, quando se dá a abolição da escravidão e o negro inicia a tentativa de 
inserção social. O último momento, enfim, diz respeito ao século XX, quando da criação e 
implementação das políticas afirmativas voltadas para o público negro. Nesse momento, o 
conceito de beleza negra é re-significado por uma intensa produção discursiva que cria 
“identidades negras belas” em larga escala, a partir de discursos de auto-afirmação e respeito à 
diversidade. O que temos, agora, já não é um modelo fixo de beleza negra, o que temos é, na 
verdade, uma multiplicidade de modelos, tão heterogêneos quanto transitórios. O que 
pretendemos, portanto, é fazer uma análise dos momentos pontuados, investigando as 
continuidades e descontinuidades do conceito de beleza negra entre eles. Queremos analisar 
os deslocamentos discursivos e examinar as verdades produzidas em cada período, até chegar à 
multiplicidade de padrões estéticos que a modernidade nos oferece. A partir de uma 
problematização pelo viés discursivo, levaremos em conta imagens em que aparece a 
representação de um padrão de beleza negra, transformando documentos em monumentos e 
investigando, paralelamente, fundamentos teóricos que nos dêem subsídios para a análise 
discursiva de imagens. Assim, é preciso considerar, aqui, a convergência entre os campos de 
Análise do Discurso, com os estudos de Michel Pêcheux e Michel Foucault, e a Semiologia 
Histórica, proposta por Jean-Jacques Courtine. 
RESISTÊNCIA POLÍTICA: DO CONFRONTO AO ESPETÁCULO DOS DISCURSOS 

POLÍTICOS 
Israel de Sá (UFSCar/PPGL) 

israeldesa@gmail.com 
Em meados da década de 1960 teve início no Brasil o período da Ditadura Militar que duraria 
21 anos. Nesse momento houve uma ruptura na ordem do discurso provocada pela 
emergência de novos enunciados permeados pela interdição aos discursos contrários ao regime 
autoritário. Os discursos de resistência das organizações de esquerda começaram a circular de 
maneira clandestina por meio, principalmente, de panfletos mimeografados. Ainda, na mídia, 
os contra-discursos apareciam em canções, peças teatrais e manifestações populares; porém, 
em fins de 1968, com o Ato Institucional nº5 (AI-5), a censura se escancara e a resistência se 
limita à clandestinidade, sendo que a mídia trará relatos de participantes da luta contra o 
regime apenas no final dos anos 1970. Nesse sentido, este trabalho tem por objetivo 
compreender o funcionamento do discurso político de resistência por meio da análise de 
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textos doutrinários das organizações de esquerda e de textos que circularam na mídia com o 
início da abertura política, a partir da segunda metade da década de 1970. O objetivo geral é 
justamente compreender as negociações identitárias estabelecidas na transição de uma 
sociedade repressiva para uma sociedade midiática. Sendo assim, a utilização dos pressupostos 
teóricos da Análise do Discurso de linha francesa e da chamada Nova História em seu diálogo 
com Michel Foucault nos possibilita compreender a relação que se estabelece entre os 
diferentes gêneros discursivos que marcaram o período – do texto doutrinário, que circulava 
em uma esfera quase que subterrânea, das organizações clandestinas aos textos memorialista e 
jornalístico que deram voz aos relatos tanto daqueles que integraram o regime quanto 
daqueles que fizeram oposição e mesmo que pegaram em armas para lutar contra a ditadura. 
Compreendendo que o termo “esquerda” sofre movimentos e deslocamentos em sua carga 
semântica de acordo com as fases do período militar – passando da radicalidade da fase 
repressiva ao conservadorismo da fase de abertura – os efeitos de sentido produzidos por esses 
discursos podem ter conseqüências nas negociações em torno de uma identidade de esquerda. No 
momento de forte repressão que se situa após o AI-5 nota-se o predomínio do texto verbal 
com o chamamento para a luta; porém, com a lenta e gradual abertura política ocorre uma 
inversão na ordem do discurso e uma ruptura no sistema de confronto, de afrontamento, 
passando para o discurso consolidador, em que o texto midiático impulsiona um estatuto de 
espetáculo ao discurso político, com a ampliação da utilização de imagens rodeando o texto 
verbal, sendo que muitas vezes o verbal aparece apenas como uma espécie de suporte para o 
visual – nesse ponto, a referência a um estudo semiológico se faz necessário. Portanto, é nesse 
movimento entre radicalidade e conservadorismo, clandestinidade e espetáculo que acaba por 
incidir nas negociações por uma identidade de esquerda, e talvez mesmo por uma identidade 
brasileira, que se situa este trabalho. 

A CONSTITUIÇÃO DO ENUNCIADO NAS PROVAS DO ENEM E ENADE: UMA 
ANÁLISE DE MATERIALIDADE DISCURSIVA 

Jocenilson Ribeiro dos Santos - Mestrando/PPGL-UFScar/ Bolsista FAPESP 
(jonuefs@gmail.com) 

Este estudo está vinculado à pesquisa de mestrado acadêmico ainda em fase inicial de 
desenvolvimento. Tem como objetivo geral conhecer os mecanismos de instituição do 
enunciado em exames de avaliação nacional a partir da relação língua-imagem. O corpus de 
análise é constituído por provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e do Exame 
Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) nas edições dos anos compreendidos entre 
2004 e 2008. Os objetivos específicos são reconhecer e analisar quais pressupostos teóricos 
estão envolvidos no processo de construção de questões avaliativas que envolvam linguagens 
verbais e não-verbais (sincréticas), a freqüência de ocorrência de questões que apresentam 
imagens e, mediante conceitos propostos no interior dos estudos da Análise do Discurso de 
linha francesa, avaliar a pertinência de proposição de análise a partir dos quadros teóricos dos 
estudos do discurso. A pesquisa terá como suporte teórico norteador as discussões traçadas 
pelos estudiosos de linguagem no âmbito dos estudos do discurso como Pêcheux, Foucault e 
Courtine, considerando que as contribuições dos conceitos teóricos propostos por esse 
pensadores são pertinentes para os estudos do texto multimodal, em especial os conceitos de 
discurso, enunciado, arqueologia e semiologia. Como procedimento metodológico, 
adotaremos o estudo bibliográfico, análise de textos verbais e não-verbais a partir dos 
pressupostos de uma semiologia pertinente à analise desse material. Para a pesquisa, são 
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destacadas apenas as questões que envolvem as multimodalidades de linguagem adotadas 
nestes exames nacionais. A partir desse estudo, pretendemos avaliar como as reflexões língua-
imagem podem ser gestadas no quadro teórico da análise do discurso e contribuir para os 
estudos do discurso que, sob novos regimes de discursividade, exigem a análise de novas 
materialidades. 

DA LÍNGUA DE MADEIRA AO DISCURSO LÍQUIDO 

Livia Maria Falconi Pires IC- UFSCar 

livialetras05@yahoo.com.br 
No interior do quadro de pesquisas da análise do discurso de linha francesa, objetivamos 
apresentar resultados de análise dos procedimentos lingüístico-discursivos presentes em 
discursos de posse de presidentes do Brasil. Formula-se como hipótese que é possível flagrar 
na materialidade discursiva a passagem de um discurso caracterizado por uma língua de 
madeira para um discurso líquido, ou seja, de que é possível flagrar mudanças na materialidade 
discursiva no decorrer do tempo. Na esteira das reflexões de J.J. Courtine em “Metamorfoses do 
Discurso Político, derivas da fala publica”, e dos pilares teóricos da Análise do Discurso de linha 
francesa busca-se verificar as transformações pelas quais passa o discurso político, em especial 
mudanças relativas à formulação, um vez que no novo regime de discursividade, o sujeito 
falante re-emerge enquanto a máquina política é apagada. Teoricamente, recorremos a 
conceitos como o de língua de madeira, língua hermética estereotipada própria da propaganda 
política, dos discursos totalitários, e o da desconstrução dessa língua, que supostamente chega 
a uma liquidez do discurso (Bauman,2001), porém não só nesses conceitos nos fixamos, visto 
que com as análises vários dos conceitos os quais perpassam a Análise do Discurso de linha 
francesa são imprescindíveis, como por exemplo: os de Heterogeneidade Discursiva (Authier-
Revuz) ou Interdiscurso (Pechêux); Memória Discursiva (Courtine) e posição-sujeito. O 
corpus de análise é constituído por doze discursos de posse presidenciais produzidos no período 
de 1946, com Eurico Gaspar Dutra (1946-1951) presidente constituinte, passando por 
ditaduras como a Getulista e a militar até a atualidade com o discurso de posse do primeiro 
mandado do presidente Luis Inácio Lula da Silva em 2003, os quais são analisados 
comparativamente tendo como pauta as análises de categoria, de pessoa, tempo e espaço, 
visando, a priori, as regularidades nas tantas discursividades. As análises estão em andamento, 
e esperamos identificar, por meio dos discursos de posse, as mudanças lingüístico-discursivas 
ocorridas nos discursos políticos brasileiros. Resultados parciais apontam para a perda da 
solidez discursiva (afastamento da língua de madeira) dando origem a uma liquidez, 
(aproximação da liquidez discursiva) que virá a caracterizar discursos políticos da atualidade. 
Também apontam para semelhanças discursivas em discursos de presidentes popularmente 
taxados como diferentes, e falta de semelhanças em discursos de presidentes popularmente 
taxados como semelhantes. Como exemplo, cita-se o discurso de posse do ex-presidente 
Getúlio Vargas do ano de 1951, comparando-o ao do presidente Lula do ano de 2003, ambos 
supostamente denominados populistas, apresentam-se discursivamente distintos. Desse modo, 
esta pesquisa faz parte de estudos desenvolvidos no Grupo de Estudos LABOR, e vincula-se ao 
eixo temático voltado para os estudos do discurso político, domínio que foi o nascedouro da 
Análise do Discurso de linha francesa.  
O ACONTECIMENTO RELATADO NO FATO DELITUOSO DO PROCESSO PENAL: 

UMA SEMÂNTICA DO CRIME 
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Lucas Nascimento (PPGL-UFSCar/Mestrado/CAPES) 
lnascimento165@hotmail.com  

 
Considerando o tráfico de drogas por três jovens (entre 20 a 30 anos), ocorrido em cidade 
gaúcha no ano de 2003, o objetivo deste trabalho é compreender a(s) história(s) e o(s) 
sentido(s) no enunciado, primeiramente, da autoridade judicial, no Fato Delituoso do crime, e, 
posteriormente, no enunciado dos réus durante o Interrogatório, ambos arquivados no processo 
penal. A partir desse corpus, dos recortes, será visto como o mesmo acontecimento foi 
contado em diferentes passagens dos ritos processuais. Diante dessa semântica construída do 
crime, o trabalho apontará para qual a direção que a “vitimologia” e a “criminologia” no Brasil, 
no século XXI, se encaminha na instância do Direito e da Justiça, representada pelas 
instituições Ministério Público, Poder Judiciário e Defensoria Pública. Nesse contexto, o 
acontecimento do fato delituoso do crime faz instaurar modos da prática de tráfico de drogas e 
modos da prática discursiva do Defensor Público, levando em consideração que os três 
envolvidos foram advogados pelo mesmo Defensor. Este por distintos princípios (de controle, 
de exclusão, de escolhas etc.) designa uma vontade de absolvição penal dos sujeitos-réus. 
Permanecendo no nível da formulação (aí pensada a História) e da constituição do discurso 
(pensada a materialidade lingüística), trabalharemos a interpretação a partir do processo 
histórico-discursivo em que a posição do sujeito defensor é constituída, e seus discursos são 
circulados. É na relação formulação e memória que, nas práticas discursivas judiciais, a 
finalidade do discurso do defensor é tentar dar uma resposta ao Judiciário sobre o problema 
do réu com o intuito de absolvição penal. Essa resposta parece situada, muitas vezes, em uma 
perspectiva ilusória de completude de linguagem, pensando em estar resolvendo o caso/fato. 
Nesse momento, o efeito de memória, derivada da conexão entre os eixos 
intra/interdiscurso, está em situação de micro-luta e micro-poder referente ao Ministério 
Público e ao Poder Judiciário. Portanto, o nível da formulação e o nível do enunciado são 
importantes no discurso defensor. As escolhas, o esquecimento, o equívoco, a repetição, a 
História, o enunciado, cristalizarão o sentido e, assim, definirão o rumo da Sentença. Logo, 
pensar Sujeito e Discurso no contexto jurídico é pensar o a priori histórico, como disse 
Foucault em A Arqueologia do Saber (1969, p. 146). Pensar as condições de emergência dos 
enunciados, a lei de sua coexistência com outros, a forma especifica de seu modo de ser e de 
dizer, os princípios segundo os quais subsistem, se transformam e desaparecem em certo 
espaço e em dado tempo, levando, inevitavelmente, o advogado em defensoria se submeter à 
ordem do discurso. Diante disso, para a reflexão discursiva a realizar-se nesta pesquisa, trabalhos 
de Michel Pêcheux, Michel Foucault, Mikhail Bakhtin e outros teóricos da linguagem serão a 
base teórica. É no entremeio da Análise do Discurso, da Filosofia, do Direito e da Nova 
História que a pesquisa proporá a reflexão teórico-discursiva. O corpus de análise é composto 
pela peça “acórdão”, concedida pelo Tribunal de Justiça de Porto Alegre, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

O TEMA DA CORRUPÇÃO NO DISCURSO POLÍTICO DO HPGE 2006 
Luciana Carmona Garcia / PPGL / Bolsista FAPESP 

lucianacgarcia@yahoo.com.br 
Este trabalho busca verificar os regimes de discursividade do discurso político e, em especial, 
descrever e analisar os discursos dos candidatos à eleição presidencial na campanha de 2006, 
abordando o tema “corrupção” – com vistas a compreender e contribuir para a reflexão da 
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teoria da Análise de Discurso aos novos objetos de estudo e aos novos problemas de 
interpretação. Nosso corpus se constitui de seqüências discursivas do HGPE, no período de 
15/08 a 27/10 de 2006. O tema da corrupção, a partir de uma ótica semiológica, surge nos 
estudos filosóficos por volta do século IV a.C., juntamente com o início dos estudos sobre a 
constituição da política. Os regimes de governo contêm, em si mesmos, a própria corrupção, 
que será sempre discutida e teorizada como um problema a ser contido. A partir do século 
XIX, a ideia de corrupção associada ao sistema político começa a dar lugar à concepção de 
corrupção dos atores políticos, resultado do pensamento liberal dos dois séculos anteriores, que 
defendia a tese de que, na sociedade moderna, não há mais lugar para a primeira associação, já 
que os homens agem sempre de acordo com os próprios interesses. A formação da política 
brasileira também nos orienta sobre como o tema da corrupção foi tratado desde a época 
colonialista até a contemporaneidade. As práticas dos oficiais durante os períodos colonial e 
imperial só começaram a ganhar estatuto de escândalo a partir do Segundo Reinado, quando a 
imprensa passa a se infiltrar na vida pessoal do rei, e os casos ganham circulação nas páginas 
dos jornais. No período republicano, os temas de campanha eleitoral também se construíam 
em torno da ideia do combate à corrupção. Após a redemocratização, a campanha de 
Fernando Collor de Melo era tematizada pela extinção dos marajás. E em 2006, as campanhas 
eleitorais se fundamentaram nos escândalos do “mensalão” e, posteriormente, do “dossiê” para 
construir seu discurso contra a corrupção. Esse percurso que faz a corrupção nos estudos da 
ciência política, faz-nos compreender que esse tema sempre (re)emerge no discurso político 
brasileiro e perpassa, de maneira direta e indireta, todo o HGPE.  Por meio dessa ótica, 
apresentamos algumas regularidades do modo como se constitui o discurso político no HGPE 
e que funcionam exatamente como estratégias de constituição de uma identidade livre dos 
estigmas. A partir da análise das regularidades do HGPE, os resultados apontam para o fato de 
que o discurso político contemporâneo, que se constrói em um sistema multimodal, busca 
uma harmonia entre os elementos que orientam para onde se deve olhar e para o sentido que 
deve ser visto. A imagem, sobretudo em movimento, aliada ao verbo (oral e escrito) se 
constitui como uma dobra do dizer: ela também diz, em conjunto, constituindo uma homologia 
discursiva. Nessa homologia, se instaura uma identidade do indivíduo político nacional que se 
mostra singular, íntima, buscando promover a aliança a partir da confiança pessoal. 
DISCURSO, FUTEBOL E IDENTIDADE NACIONAL NAS COPAS DO MUNDO DE 

1994 E 1998: RESULTADOS DA PESQUISA “DISCURSOS DO E SOBRE O 
FUTEBOL BRASILEIRO: O PODER MIDIÁTICO NA REGULAÇÃO DAS 

IDENTIDADES” 
Marcelo Fila Pecenin (DL /UFSCar) 

marcelofila@yahoo.com.br  
 
Neste trabalho, apresentamos os resultados da pesquisa de Mestrado “Discursos do e sobre o 
futebol brasileiro: o poder midiático na regulação das identidades”, desenvolvida entre 2005 e 
2007 sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Vanice Maria Sargentini, no âmbito do PPGL (Programa 
de Pós-Graduação em Lingüística) da UFSCar (Universidade Federal de São Carlos). Estudos 
afirmam que o futebol é um dos maiores símbolos da identidade nacional brasileira. Por isso, 
foi e é tomado como objeto em diversos estudos inscritos nas Ciências Humanas. Contudo, o 
futebol ainda não foi devidamente estudado pelos lingüistas. Tendo em vista essa conjuntura, 
além de tentar promover a aproximação entre o futebol e os estudos lingüísticos, o objetivo 
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principal desta pesquisa é avaliar como o discurso da crônica futebolística exerce um poder 
regulador na construção discursiva da identidade do futebol brasileiro e da identidade nacional 
brasileira durante as Copas do Mundo de 1994 e 1998.  Para tanto, analisamos 
discursivamente, com base no aparato teórico e metodológico da Análise do Discurso de linha 
francesa, representada notadamente por Michel Pêcheux e Michel Foucault, um arquivo de 
crônicas futebolísticas publicadas no jornal Folha de S. Paulo por ocasião das Copas 
supracitadas. Para compor o arcabouço teórico que sustenta esta pesquisa, lançamos mão de 
algumas das categorias-chave da AD francesa – tais como, formação discursiva, processo 
discursivo e memória discursiva –, dos conceitos de poder, saber, subjetividade, arquivo e 
acontecimento – todos discutidos por Foucault (1986, 1992, 1995, 1996, 1997, 2000) –, das 
reflexões teóricas sobre o conceito de identidade produzidas no interior da Sociologia e da 
Antropologia por Boaventura de Sousa-Santos (2001), Suely Rolnik (2000) e Stuart Hall 
(2001), e também da noção-conceito de trajeto temático, proposta por Guilhaumou & 
Maldidier (1994). A partir da leitura sustentada pelo conceito de trajeto temático, 
verificamos, nas crônicas, como os sintagmas “Brasil”, “seleção brasileira”, “futebol brasileiro” 
e outras expressões com significados semelhantes foram preenchidos de modo a construir, no 
e pelo discurso da crônica futebolística da Folha, uma identidade nacional para o futebol 
brasileiro e para o Brasil. 
PIAUÍ-BRASILIDADE E MEMÓRIA NO JOGO DISCURSIVO CONTEMPORÂNEO 

Pedro Henrique Varoni de Carvalho – PPGL -UFSCar  
Pedro@eptv.com.br  

Amparado no referencial teórico da Análise do Discurso derivada de Michel Pêcheux e nos 
estudos do discurso como propostos por Michel Foucault e Jean-Jacques Courtine,  nosso 
trabalho objetiva acompanhar e avaliar as treze primeiras edições da revista piauí, cujo 
primeiro número data de outubro de 2006, com vistas a reconhecer nessa publicação a 
instalação de um acontecimento discursivo. Como hipótese, pautamo-nos no fato de que a 
revista piauí propõe um rompimento com as práticas de leitura contemporâneas, marcadas, 
por vezes, pelo predomínio da imagem e pela utilização de textos curtos, objetivos, destinados 
a um leitor com pouco tempo para se informar. Contra essa ordem, piauí resiste e se define 
como a revista para quem gosta de ler,   enunciado que demarca uma relação diferenciada  com as 
imagens: de um lado o predomínio da palavra escrita num cenário de  valorização das imagens, 
de outro uma relação diferenciada com as imagem publicadas na revista . A presença de 
montagens- ao estilo  da pop-art -  como ilustração das capas  e a publicação de ensaios 
fotográficos com pouca utilização do suporte verbal são diferenciais da nova revista cujo 
sentido aponta para a busca de uma prática de leitura diferenciada em relação ao predominante 
na contemporaneidade brasileira. A revista propõe a retomada do Jornalismo Literário, marcado 
por reportagens longas e autorais. Metodologicamente, recortamos as regularidades 
lingüísticas para identificar as formações discursivas às quais a nova revista se filia. Analisamos, 
a partir da noção de gênero discursivo proposta por Bakhtin, – o estilo, a estrutura 
composicional e o conteúdo temático –, as subversões genéricas e os seus efeitos de sentidos. 
Procuramos, ainda, identificar os campos da resistência em piauí na temática, na linguagem, 
nas práticas de leitura. Consideramos o conceito de resistência conforme o formula Michel 
Foucault: não existe um único poder na sociedade, mas uma relação entre poderes e 
resistências. A partir dessa relação, procuramos identificar a presença do interdiscurso – a 
memória discursiva – a permear a nova publicação. piauí se filia a um jornalismo de resistência 
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dos anos 60, simbolizado, principalmente, pelo semanário O Pasquim, que refletia certo estilo 
de vida da zona sul carioca. Considerando que a nomeação piauí remete  a um dos mais pobres 
estados da Federação Brasileira e que o nome da nova revista advém de uma expressão 
originária do tupi-guarani, algumas conclusões finais encaminham-se para atribuir à revista 
uma abordagem antropofágica que faz piauí circular “arquivos de brasilidade”, e sua irrupção se 
relaciona com um lugar possível para a experiência brasileira no atual contexto. 
APONTAMENTOS SOBRE A REPRESENTAÇÃO DO ESPAÇO NO TRIBUNAL DO 

JÚRI 
Ms. Marília Valencise Magri 

Doutoranda/UNESP 
mavmagri@yahoo.com.br 

 
Considerando-se que uma dimensão importante na análise do discurso jurídico é a 
representação do espaço, o presente trabalho propõe analisar a o ritual secular da disposição 
espacial no Tribunal do Júri. Para tanto, toma como corpus de análise os autos de um processo 
de homicídio praticado por uma mulher contra o agressor sexual de seu filho pequeno, 
transitado na Comarca de São Carlos-SP, objetivando desse modo tecer considerações sobre a 
análise da geopolítica do Tribunal enquanto prática discursiva. Para tanto, apoiamo-nos 
metodologicamente nas teorias semiológicas, buscando focalizar nosso objeto sob a ótica das 
contribuições de diversos teóricos da imagem. Qual semiologia seria mais produtiva para a 
análise em questão? De que modo Barthes e sua Retórica das Imagens fornece-nos 
instrumental para a análise proposta? Em que medida as contribuições de Fresnault-Deruelle 
sobre a Eloqüência das Imagens constituem idéias fecundas para se pensar o objeto em foco? 
De que forma tais contribuições dialogam com a Semiologia Histórica proposta por J.J. 
Courtine? Objetivando responder a tais questões, o presente trabalho busca em última 
instância a analise da representação do espaço no Tribunal do Júri como um mecanismo de 
construção de efeitos de verdade numa situação de embate institucionalizado, determinado 
sobretudo por relações de poder historicamente constituídas. 

G6 

GEPPEP - GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA 
PRODUÇÃO ESCRITA E PSICANÁLISE  
Profa. Dra. Claudia Rosa Riolfi 
riolfi@usp.br 
Prof. Dr. Valdir Heitor Barzotto  
barzotto@usp.br 
FE-USP - Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 

Quais significados são atribuídos para os atos de ler e escrever por parte daqueles que se 
propõem a sustentar este exercício em contextos públicos? Em 2004, esta questão deu origem 
ao Grupo de Estudos e Pesquisa Produção Escrita e Psicanálise - GEPPEP, atualmente composto por 
33 participantes (11 doutores, 6 doutorandos, 6 mestres, 9 mestrandos, 1 graduado e 2 
graduandos). Conjuntamente, os membros do GEPPEP interrogam a produção escrita 
contemporânea, tomando, em sua maior parte, versões de textos escolares e científicos como 
objeto de análise. Assim, nossos esforços voltam-se para a elucidação de uma produção escrita 
que é fruto de uma época na qual, face a uma degradação do saber constituído, a concepção de 
sujeito formulada no momento em que havia uma predominância da ética racionalista já não 
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funciona mais tão bem. Levamos a derrocada do duplo sujeito da modernidade em conta. 
Portanto, não mais trabalhamos nem com o sujeito crítico (kantiano) nem com o sujeito 
neurótico (freudiano). Alertas para o surgimento de um novo sujeito, pós-moderno, temos 
considerado o trabalho de autores que defendem a hipótese de que, graças à configuração 
político-econômica da contemporaneidade, está ocorrendo a decadência da figura do grande 
Outro, com o conseqüente surgimento de um sujeito, que, na pós-modernidade é desprovido 
de valores simbólicos. Partindo de uma teorização psicanalítica calcada no último ensino de 
Jacques Lacan, estamos lidando com uma teorização de sujeito que o toma tal qual ele se 
constitui na contemporaneidade e, a partir dela, buscando novos modos de conduzir a 
formação para a leitura e a escrita. Em uma sociedade que não mais parece ser organizada pelo 
Complexo de Édipo, que ressignificações se tornam necessárias para: a) compreender os 
impasses na aquisição do sistema alfabético de representação? e b) escrever textos acadêmicos 
que obtenham sustentação dos pares e possam circular em ambientes nos quais dedica-se à 
produção e à transmissão de conhecimentos? Esta discussão é o cerne do projeto de pesquisa 
coletivo Movimentos do Escrito, realizado conjuntamente de 2009 a 2012. 

DISCUSSÕES A RESPEITO DA APROPRIAÇÃO DE CONHECIMENTO NO 
MOMENTO DA ESCRITA 

Adriana Santos Batista – FFLCH - USP 
drisb11@yahoo.com.br 

 
Inserido no projeto de pesquisa Movimentos do Escrito, o primeiro eixo temático, O que foi lido 
no texto escrito: investigações a respeito dos modos por meio dos quais as palavras de terceiros são 
incorporadas por quem escreve, integra pesquisadores que se propõem a refletir sobre a circulação 
e apropriação do conhecimento, científico ou não, com o objetivo de compreender como o já 
dito ou escrito se manifesta nos mais variados tipos de textos. Dada essa característica, torna-
se necessário considerar o caráter histórico dos processos discursivos envolvidos na elaboração 
de textos e a importância de diferentes bases teóricas para o tratamento dos dados; desse 
modo, as pesquisas desenvolvidas inserem-se em áreas do conhecimento que dialogam entre 
si, como a Análise do Discurso, a Psicanálise de orientação lacaniana, a Educação e a História. 
Embora estejam centradas em um objetivo comum, as pesquisas apresentam diversidade no 
que concerne à natureza dos textos analisados, metodologia adotada e aspectos da circulação e 
apropriação de conhecimento que se pretende discutir; assim, seus objetivos específicos 
podem ser descritos da seguinte forma: 1) verificar a presença de discursos científicos, autores 
e conceitos na produção de conhecimento no âmbito acadêmico; 2) analisar a interferência de 
teorias lingüísticas e determinações políticas em textos que refletem o ensino de Língua 
Portuguesa; 3) compreender a construção e sustentação de imagens de professores e de 
disciplinas da licenciatura e, por fim, 4) depreender e analisar aspectos culturais que se 
materializam em textos escolares e peças publicitárias e permitem a produção dos mesmos. 
Tais pesquisas propiciam, por meio da intersecção de conceitos provenientes da Análise do 
Discurso e de outras disciplinas, uma reflexão acerca de diferentes tipos de textos e permitem 
a discussão de questões de grande interesse para essa área, como as imagens construídas 
no e pelo discurso, as possibilidades de autoria do sujeito na produção acadêmica e a 
apropriação discursiva na materialização da escrita. Por fim, cabe ressaltar que os subprojetos 
desenvolvidos procuram, por meio da heterogeneidade de textos e perspectivas consideradas, 
contribuir para os estudos do discurso na medida em que focam a difusão e apropriação 
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discursiva em diferentes contextos, da publicidade à educação. 
ALFABETIZAÇÃO: ESCRITA, ENSINO E SUBJETIVIDADE 

Andressa Cristina Coutinho Barboza – FE - USP 
drecrist@hotmail.com 

O terceiro eixo do projeto de pesquisa Movimentos do Escrito, A alfabetização: Investigação a 
respeito dos modos por meio dos quais um sujeito paulatinamente se apropria da leitura e da escrita, tem 
por objetivo investigar os modos por meio dos quais um sujeito paulatinamente se apropria da 
leitura e da escrita no contexto da educação básica (educação infantil e ensino fundamental). 
Especificamente, procuramos investigar: 1) a trajetória percorrida por crianças no processo de 
aprendizagem da língua escrita com o objetivo de compreender como estes sujeitos 
interpretam as marcas gráficas que produzem de modo intencional ou acidental ao serem 
solicitadas para escrever seu nome próprio; 2) as possibilidades da dimensão pulsional de um 
sujeito operar de forma estrutural, via transmissão, na aquisição da escrita alfabética e; 3) a 
presença da argumentação em textos escritos, produzidos por alunos Ensino Fundamental, 
com o objetivo de verificar as alterações nos modos de incluir o outro em sua redação. Assim, 
as pesquisas deste eixo têm como pontos de aproximação a utilização de corpora coletados no 
contexto de produção denominado manuscrito escolar, definido como o “produto de um processo 
escritural que tem a instituição escola como pano de fundo, como referência, como um cenário que 
contextualiza e situa o ato de escrever” (CALIL, 2008, p. 23), e a concepção de que a relação da 
criança com a língua extrapola as estratégias de ensino e de aprendizado veiculadas pela 
instituição de escolar, uma vez que esta relação é marcada pela subjetividade. As análises deste 
eixo versam sobre a produção escrita de seus sujeitos, a partir da primeira acepção dada ao 
termo escrita por Lacan (O Seminário. Livro XXIII), concebida como o conjunto de 
construções lógico-matemáticas que dão suporte ao pensamento sem o apoio das palavras. 
Considerando o sujeito como cindido pela linguagem e esta última como marcada pela 
incompletude, estas investigações entendem a aquisição da escrita como um movimento que 
deve ser realizado pelo sujeito em relação ao objeto lingüístico, partindo do imaginário para o 
simbólico. 

MOVIMENTOS DO SUJEITO EM MANUSCRITOS ESCOLARES 
Claudia Rosa Riolfi – FE-USP 

riolfi@usp.br 
 
Neste trabalho, compartilharemos alguns dos resultados preliminares do projeto coletivo de 
pesquisa Movimentos do Escrito (2009 a 2012), cujo banco de dados é composto por versões dos 
textos escritos por um mesmo informante ao longo do seu processo de formação e por textos 
que, de diferentes modos, foram mobilizados pelo escritor, entre outros: referencial 
bibliográfico, dados para a composição do corpus, material de consulta etc. Nosso projeto de 
pesquisa está organizado em cinco eixos temáticos: 1) O que foi lido no texto escrito: 
investigação a respeito dos modos por meio dos quais as palavras de terceiros são incorporadas 
por quem escreve; 2) A influência da escrita na posição subjetiva: investigação a respeito das 
alterações perceptíveis na posição escrita de quem escreve durante o seu percurso 
investigativo; 3) A alfabetização: Investigação a respeito dos modos por meio dos quais um 
sujeito paulatinamente se apropria da leitura e da escrita; 4) O percurso de quem escreve: 
investigação a respeito das transformações existentes entre as diversas versões de um mesmo 
texto; e 5) As parcerias para a escrita: investigações a respeito das influências exercidas pelo 
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parceiro (professor, orientador, amigo etc.) no percurso de quem se propõe a escrever. 
Assim, por meio da análise de versões de textos escolares e científicos, temos conseguido 
mostrar que a imobilidade da escrita consiste em uma falácia, já que: a) do ponto de vista de 
quem escreve, a realização de vários movimentos com relação a sua própria palavra são 
necessários para poder produzir um texto passível de interpretação pelo leitor; b) do ponto de 
vista de quem lê, um texto pode gerar movimentos, alterações, transmudações; e c) do ponto 
de vista do processo por meio do qual se escreve, a análise das diversas versões de um texto 
mostra que as palavras movimentam-se com maior ou menor propriedade até que venham a se 
depositar na fixidez de uma versão considerada final. 

AS PARCERIAS PARA A ESCRITA: AS IMPLICAÇÕES DO ATO DE ORIENTAR 
NA PRODUÇÃO DA ESCRITA 

Lisiane Fachinetto – FE- USP 
lfachinetto@hotmail.com 

 
O trabalho desenvolvido pelos pesquisadores inseridos na quinta linha de investigação do 
projeto de pesquisa coletivo Movimentos do Escrito (As parcerias para a escrita: investigações a 
respeito das influências exercidas pelo parceiro (professor, orientador, amigo etc. no percurso de quem se 
propõe a escrever) visa a responder à seguinte pergunta de pesquisa: Quais efeitos as 
intervenções de um orientador/professor produzem na escrita de seu aluno e nos modos 
como ele se relaciona com o saber já constituído? O corpus da pesquisa é formado por textos 
acadêmicos (monografias de pós-graduação, dissertações de mestrado, teses de doutorado; 
trabalhos acadêmicos, relatórios de estágio) e infantis. Assim, nossos objetivos específicos são 
os que se seguem: 1) investigar o tipo de relação estabelecida entre orientador-orientando e 
suas implicações na produção e nos bloqueios na escrita; 2) depreender as estratégias utilizadas 
por um professor orientador para corrigir e intervir nos textos de seus alunos durante o 
processo de orientação; 3) mostrar os recursos utilizados pelo professor orientador para 
impedir um fechamento prematuro por parte do aluno e, assim, lançá-lo a sucessivas 
formulações de sua questão; 4) analisar os recursos utilizados pelo aluno para lidar com as 
dificuldades enfrentadas no movimento em direção à autonomia da escrita e 5) inferir a 
representação que a criança tem de seu interlocutor e como a presença deste norteia sua 
produção narrativa (processo dialógico). Nossa hipótese é a de que, quando o 
orientador/professor consegue ocupar um lugar de alteridade, suas intervenções no texto do 
aluno podem, para além de uma mera correção, ou mesmo, de uma leitura crítica, ter a 
potência de provocar uma ressignificação da posição do aluno frente à escrita, encaminhando-
o a um escrito que contemple a singularidade daquele que escreve. Para tanto, a partir do 
cotejamento das versões que compuseram o conjunto dos manuscritos de cada informante, os 
pesquisadores deste eixo buscam investigar a influência do orientador/professor que se 
depreende das operações discursivas utilizadas para intervir nos textos de seus alunos; 
principalmente no que se refere à passagem de uma escrita de lógica metonímica (com 
predominância de progressão linear) para uma metafórica (com predominância de retroação), 
a partir da qual possam alcançar maior autonomia com relação à construção do texto 
acadêmico e ao saber já constituído. 

REVELANDO(SE) NA E POR MEIO DA ESCRITA 
Mariana Aparecida de Oliveira Ribeiro – FE - USP 

ribeiro_maza@yahoo.com.br 
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O segundo eixo do projeto de pesquisa Movimentos do Escrito (A influência da escrita na posição 
subjetiva: investigação a respeito das alterações perceptíveis na posição escrita de quem escreve durante o 
seu percurso investigativo) congrega quatro trabalhos que tomam como corpus editais e textos 
acadêmicos (diferentes versões de relatórios de estágio, de trabalhos de conclusão de 
disciplina, de resenhas e anotações de leitura, de relatórios finais de pesquisa - Iniciação 
Científica, dissertação de mestrado e tese de doutorado etc.). Um de 
seus objetivos gerais é mostrar como a escrita pode influenciar na posição subjetiva daquele 
que escreve. Especificamente, procuramos investigar: 1) os funcionamentos do discurso sobre 
o livro didático de inglês; 2) qual a função que uma bibliografia ocupa em um texto 
acadêmico; 3) como os alunos mobilizam os conhecimentos e saberes adquiridos ao longo da 
formação quando são convocados a escrever a respeito da prática docente; 4) se há a 
possibilidade de estabelecer uma correlação entre o tipo de formação recebida pelos alunos e a 
maior ou menor habilidade do professor em exercício, considerando o estágio como um 
laboratório para o futuro exercício profissional; e 5) alguns aspectos do que se poderia 
considerar uma “escrita científica” na graduação em Letras – um conjunto de aspectos 
formativos manifestos na escrita e desenvolvidos por meio dela, que podem ser considerados 
fundamentais para a caracterização do profissional de Letras hoje e que, portanto, podem 
nortear formas de inserir e conduzir as práticas de escrita no ensino em nível de graduação. 
Nesse trabalho, está pressuposta a crença de que a escrita pode assumir o papel de mediadora 
entre o sujeito e o saber de modo a alterar a posição inicial de quem sustenta o ato de 
escrever. Ao realizar os diversos movimentos de retroação e refacção que a escrita demanda, o 
sujeito é influenciado pelo próprio ato de escrever. Assim, passa a assumir posições 
enunciativas diferenciadas daquelas que assumia nos seus primeiros escritos. Dessa forma, 
nossa hipótese de trabalho é aquela segundo a qual essas passagens que ocorrem na e por meio 
da escrita são reveladas ao analisarmos as diversas versões dos textos de um mesmo 
informante. 

TRANSFORMAÇÕES TEXTUAIS NO DECORRER DA PRODUÇÃO ESCRITA: 
MARCAS DE HETEROGENEIDADE DISCURSIVA NO USO DE CITAÇÕES 

Suelen Gregatti da Igreja – FE - USP 
sue-igreja@usp.br 

O trabalho desenvolvido pelos membros do quarto eixo temático - O percurso de quem escreve: 
investigação a respeito das transformações existentes entre as diversas versões de um mesmo texto - 
depreende de diversas versões de um mesmo texto qual foi o percurso traçado por quem 
escreveu para construir seu raciocínio. Neste sentido, procuramos responder à seguinte 
pergunta de pesquisa: Quais são os processos por meio dos quais, paulatinamente, aquele que 
escreve textos acadêmicos se apropria do legado que o precedeu, subjetivando-o? Para tal fim, 
tomamos como objeto de estudo textos infantis; textos produzidos em âmbito acadêmico 
(monografias, relatórios de iniciação científica e dissertações) e; textos teóricos ou literatos. A 
metodologia adotada consistiu no cotejamento das versões de textos, visando a verificar as 
regularidades e as rupturas, a fim de: 1) localizar mudanças discursivas na construção de uma 
nova posição enunciativa; 2) investigar a escrita de textos em dupla por crianças; 3) verificar 
diferentes leituras de um conceito; 4) buscar indícios de alteridade e subjetividade; 5) analisar 
a escrita como modo de inscrição subjetiva; 6) mapear a ocorrência de citações; e 7) descrever 
os recursos utilizados por um autor visando a organizar as condições de produção. Partimos do 
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pressuposto de que para o sujeito entrar na escrita, é preciso se submeter às regras dela e abrir 
mão de sua 
subjetividade para que possa ter seu trabalho reconhecido na sociedade. Contudo, é 
justamente por meio da escrita que o sujeito pode, a partir do domínio dessas regras, chegar a 
uma produção subjetiva quando consegue se apropriar do legado que lhe precedeu, 
subjetivando-o. Neste sentido, interessa-nos estudar os percursos de escrita, na busca de 
indícios que marquem a subjetividade de cada sujeito-escritor, além de identificar o modo por 
meio do qual este sujeito se apropria do conhecimento que lhe precedeu de maneira a se 
apropriar dele e chegar à produção de algo novo. 

G7 

GEPOMI – GRUPO DE ESTUDOS POLÍTICOS E 
MIDIÁTICOS DA UEM/CNPq 

Prof. Dra. Maria Célia Cortêz Passetti (líder) 
passetti@wnet.com.br 

Prof. Dr. Edson Carlos Romualdo (vice-líder) 
sec-ple@uem.br 

UEM - Universidade Estadual de Maringá 
O Grupo de Estudos Políticos e Midiáticos (GEPOMI/UEM), registrado no diretório dos 
grupos de pesquisa do CNPq em 2007, tem a especificidade temática em torno da mídia e da 
política como fator agregador de seus membros. Tendo a linguagem como elemento central 
das investigações, a partir de referenciais teóricos no campo do texto e do discurso, o grupo 
tem atuado em duas grandes linhas de pesquisa: a da análise de discursos político-midiáticos, cujas 
pesquisas procuram descrever os modos de constituição, formulação e circulação do discurso 
político, visando à compreensão das transformações desse discurso em uma sociedade 
estruturada em redes de comunicação;  a das análises de temáticas e processos textuais e discursivos 
nas mídias, cujas pesquisas tematizam elementos históricos, culturais, ideológicos e identitários 
que perpassam diferentes  memórias discursivas em materialidades midiáticas. Teoricamente o 
grupo é heterogêneo, dando liberdade aos pesquisadores de se filiarem em quaisquer 
correntes dentro do campo textual e discursivo. O Gepomi é composto por professores e 
alunos de graduação e de pós-graduação em Letras da Universidade Estadual de Maringá – PR 
e está aberto a participantes de outras instituições. O grupo realiza atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, e já tem algumas produções relevantes: 03 dissertações de mestrado; 22 
artigos. 02 iniciações científicas, 03 monografias, 01 resenha. O resumo e as fontes de suas 
produções são divulgados no site www.gepomi.uem.br, já as transcrições e os arquivos 
utilizados nas pesquisas podem ser requisitados aos autores. O grupo, composto atualmente 
de 5 doutores e 12 colaboradores (entre mestrandos e mestres egressos do nosso Programa de 
Mestrado em Letras e alunos da graduação), se reúne quinzenalmente divididos em dois 
grupos de estudos: um em análise do discurso e outro em questões de mídia e política. Além 
dos trabalhos já concluídos, os atuais membros têm projetos de pesquisa em andamento 
(dissertações, na pós-graduação; monografias e projetos de iniciação científica, na graduação) 
e tem participado de congressos em nível nacional e internacional. 

ELES VERSUS ELAS: IDENTIDADE DO SUJEITO MASCULINO NO PROGRAMA 
HUMORÍSTICO SEXO FRÁGIL 

Adélli Bortolon Bazza (PG-UEM) 
Profª. Drª. Maria Célia Cortez Passetti (UEM) 
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adellibazza@hotmail.com 
 
Recentemente, percebe-se uma insistência de alguns meios de comunicação em divulgarem o 
surgimento do chamado novo homem. Essa temática aponta para uma discussão e possível 
reconfiguração da(s) identidade(s) de masculino em nossa sociedade. Em função disso, 
elegemos a identidade do masculino como objeto de análise de nossa pesquisa que culminou na 
dissertação de mestrado. Para analisar esse processo recortamos o programa Sexo Frágil 
exibido pela Rede Globo de televisão, tendo em vista que esse privilegiava a discussão sobre os 
gêneros e, segundo sua equipe de produção, pretendia ridicularizar o homem. Ao longo da 
pesquisa buscamos amparo em teorias sobre Gênero e Humor, para dialogar com o dispositivo 
teórico-analítico da Análise de Discurso, no intuito de produzir um gesto 
descritivointerpretativo do modo de produção discursiva da identidade de masculino 
materializada no programa. Para tanto, mobilizamos conceitos como: paródia, ridicularização, 
identidade, Formação Discursiva (FD), interincompreensão polêmica, entre outros. As cenas 
a serem analisadas foram selecionadas em função de uma variedade de temáticas e 
preocupações que afetam o discurso do/sobre o sujeito masculino. Essas cenas foram reunidas 
em três grupos em função da situação de interação. No primeiro grupo, constam cenas em 
que os sujeitos masculinos interagem entre si. No segundo, cenas em que os sujeitos 
masculinos interagem com sujeitos femininos. E, no terceiro, encontram-se cenas em que 
sujeitos femininos interagem com sujeitos femininos emitindo opiniões sobre o masculino. 
Diante da impossibilidade de apresentar todas as cenas analisadas na pesquisa, apresentaremos 
a análise de uma cena integrante do segundo grupo, na qual se tem os personagens Fred e Rita 
discutindo. Embasados em conceitos formulados por Maingueneau em Gênese dos Discursos 
(2007), pretendemos demonstrar que o discurso de cada FD presente nessa cena é constituído 
a partir de uma semântica global que se manifesta tanto no aspecto verbal quanto imagético 
dos personagens na cena discursiva. Além disso, cada personagem está identificado a uma FD 
e, devido às restrições impostas pela sua posição-sujeito, lida 
com seu discurso Outro por meio de um processo de interincompreensão polêmica, criando 
dele simulacros. Nessa cena, o sujeito masculino identifica-se à FD machista, mas interage 
com uma mulher identificada à FD feminista, que defende a igualdade entre os gêneros. A 
interincompreensão que se estabelece nesse discurso leva Fred a criar um simulacro do 
discurso igualitário de Rita, traduzindo-o como uma suposta superioridade feminina e 
relegando a ele uma identidade de homem submisso e frágil. Esses simulacros são criados a 
partir de estereótipos e geram a “incompreensão” entre os personagens, tornando o discurso 
dessa cena risível. Palavras-chave: identidade, humor; masculino 

O ESPETÁCULO POLÍTICO E A DOCILIZAÇÃO DO CORPO NA CAMPANHA 
ELEITORAL DE LULA EM 2002 

Elaine de Moraes Santos (Gepomi-UEM) 
Prof. Dr. Edson Carlos Romualdo (UEM) 

Elainedi2008@hotmail.com 
 
As eleições presidenciais de 2002 no Brasil foram marcadas por um intenso trabalho da 
imprensa em promover a vigilância do candidato mais cotado pelas pesquisas de opinião: Luiz 
Inácio Lula da Silva, do PT. Tais especulações midiáticas basearam-se, principalmente, numa 
constante comparação da imagem do Lula de 2002 à imagem que o candidato divulgava nas 
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eleições anteriores, quando ainda não tinha o apoio do marqueteiro Duda Mendonça. A 
relevância deste fenômeno para a atual conjuntura sócio-histórica da política brasileira 
motivou a realização desta pesquisa que teve por objetivo principal analisar se essa mudança de 
perfil discursivisada pela imprensa e denunciada como um corpo dócil produzido pelo novo 
marqueteiro do PT pode ser pensada como um processo de docilização do corpo normatizado 
pela própria mídia brasileira. Para responder a essa questão norteadora de nossa pesquisa, 
construímos um arquivo midiático com todas as edições das três revistas semanais de 
generalidades mais recorrentes no Brasil (Época, IstoÉ e Veja), publicadas durante aquele ano 
eleitoral e recortamos como corpus, seis edições (duas de cada revista), contemplando somente 
aquelas em que, sozinho, o candidato foi matéria-capa, já que traziam a comparação desses 
dois momentos históricos vividos por ele. Para essa empreitada, buscamos interlocução com 
os fundamentos teóricometodológicos da Análise do Discurso de linha francesa, mas, ao longo 
de nossa pesquisa, o diálogo com teóricos que abordam as questões do corpo na área da 
Antropologia, da Filosofia, da Sociologia, da Comunicação, da Educação Física, da Lingüística 
Textual e dos estudos sobre o texto imagético foi essencial, pois compreendemos que o 
discurso não se reduz apenas ao texto escrito, mas se desdobra também às expressões gestuais 
e corporais a que nos propusemos analisar. Além disso, estendemos, para um olhar conceitual, 
uma discussão sobre a relação ente a mídia e a política na contemporaneidade. Dentro do 
quadro teórico adotado, a pesquisa buscou levantar as condições de produção do período 
eleitoral, resumir o percurso histórico-político de Lula em sua trajetória rumo à presidência e 
fazer um exercício de leitura dos enunciados e imagens engendrados pela mídia em torno do 
candidato, focalizando nesses textos os atravessamentos, a discursividade e os efeitos de 
sentidos possíveis. Os resultados apontam que as críticas midiáticas são baseadas numa norma 
gestual e comportamental que, vigilante, pune ao produzir uma representação imagética que 
possibilita o efeito de sentido de um corpo docilizado e modificado. Palavras-chave: Lula; 
espetacularização; docilização do corpo; mídia; política. 

A DISCURSIVIZAÇÃO DA MULHER POLÍTICA NA MÍDIA ON-LINE 
Josebely Martins de Souza Costa (PG- UEM) 

Prof. Dra. Maria Célia Cortez Passetti (UEM) 
Jmsouza@uem.br 

 
A inserção, a participação e a conquista das mulheres nas mais diversas áreas profissionais 
ganha, gradativamente, 
maior espaço e atenção em discussões atuais. Para nós, destaca-se a atuação da mulher no 
âmbito da política pelo fato de ser este um campo predominantemente masculino. 
Considerando o reduzido número de mulheres que atuam no campo político e o poder da 
mídia tanto em incentivar a participação feminina divulgando ações políticas das mulheres 
como em denegrir a imagem política dessas mulheres reforçando a máxima machista de que 
outro seria o seu lugar, torna-se relevante problematizar como a mídia discursiviza a mulher 
política, produzindo identificações, fixando identidades. Nesse sentido, nossa pesquisa 
tematiza os modos de representação da mulher política no discurso midiático, objetivando 
investigar como as candidatas Marta Suplicy (em São Paulo), Luisianne Lins (em Fortaleza) e 
Gleisi Hoffman (em Curitiba) foram representadas, enquanto sujeitos políticos femininos, na 
mídia on-line durante as eleições municipais de 2008. Para tanto, construímos um arquivo, 
um banco de notícias (veiculadas na mídia on-line, durante o período de Agosto a Novembro 
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de 2008), referente às candidatas. Norteada pela Análise do Discurso de linha Francesa, a 
pesquisa busca compreender como a mulher política é representada por esses meios de 
comunicação, as memórias discursivas que são acionadas e as formações discursivas que estão 
ali produzindo sentidos, ou seja, interpretar pela linguagem as possibilidades de sentidos 
presentes nos discursos da mídia on-line sobre a mulher política. As análises realizadas até o 
momento, evidenciam de um modo geral, que a mulher política, diferente do homem 
político, é discursivizada por filiações a rede de memórias que estereotipam o feminino 
produzindo efeitos derrisórios. O silenciamento da identidade política em si, aliado a esses 
efeitos tendem a fixar uma representação machista que apaga a identidade política dessa 
mulher e ridiculariza sua identidade feminina, como se uma e outra não pudesse constituir um 
único sujeito. Palavras-chave: Mídia, Mulher política, Análise do discurso. 

NAVEGANDO PELO DISCURSO POLÍTICO-ELETRÔNICO: MUTAÇOES 
DOS/NOS ENUNCIADOS POLÍTICOS NA INTERNET 

Juliana da Silveira (PG-UEM) 
Profª. Drª. Maria Célia Cortez Passetti (UEM) 

juliana@dodie.com.br 
 
Esta pesquisa é o resultado de um estudo analítico de enunciados políticos em torno do 
governador do Paraná, Roberto Requião (RR), em duas Redes Sociais: YouTube e Orkut, e 
dois sites colaborativos: Wikipédia e Desciclopédia. Tivemos como objetivo geral 
compreender de que modo a Internet se configura como uma nova materialidade discursiva 
que afeta e re-configura o discurso político na atualidade. Nossa fundamentação teórica está 
centrada na Análise do Discurso, baseada em conceitos de autores como Michel Pêcheux, 
Jean-Jacques Courtine, Patrick Charaudeau, Eni Orlandi, entre outros. Buscamos dialogar, 
ainda, com teóricos das ciências sociais, da comunicação e estudiosos da Internet para, 
principalmente, compreender as influências da mídia tradicional e da Internet no discurso 
político contemporâneo. A revisão dos conceitos teóricos de 
político(a), discurso, discurso político-midiático, nos permitiu descrever o modo do 
funcionamento dos sujeitos políticos no espaço-tempo da virtualidade estabelecendo 
características específicas para o discurso políticoeletrônico. Iniciamos nossas análises a partir 
de um acontecimento político discursivizado em dois telejornais da Rede Globo e seus 
desdobramentos, repetições, comentários nos sites recortados. Vimos que a circulação deste 
acontecimento estabelece variados e diferentes caminhos, traçados no arquivo digital segundo 
a posição político-ideológica dos sujeitos e-leitores. Os enunciados, ao circularem 
indefinidamente pela rede, trazem à tona temas políticos do cenário estadual e nacional 
produzindo outros sentidos para temas como a lei proibitiva dos transgênicos no Paraná, a 
relação polêmica entre RR e Rede Globo, o escândalo político nacional do mensalão”, entre 
outros. De forma parodística, derrisória ou reivindicatória, o discurso político-eletrônico – 
em função de seu caráter midiático e, portanto, público - confere um novo estatuto ao 
discurso político-midiático tradicional. A articulação entre os discursos político-midiáticos e o 
discurso político-eletrônico coloca em cena um sujeito que é ao mesmo tempo coletivo (pois 
fala do lugar do cidadão, anônimo, não identificável socialmente, doméstico), e 
individualizado (midiático, capitalista, publicizado), que, por sua vez, produz sentidos para o 
discurso político contemporâneo. A partir da análise dessa nova articulação discursiva, 
oferecida pela Internet e suas condições de produção específicas, foi possível descrever a 
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construção de um novo sujeito político que denominamos neste trabalho de e-leitor. 
Palavras-chave: Discurso político, Mídia, Internet, Roberto Requião. 

CENOGRAFIA E CONSTRUÇÃO DO ETHOS DOS SUJEITOS POLÍTICOS NA 
PROPAGANDA ELEITORAL DA TV 

Paula Camila Mesti (PG—UEM) 
Profª. Drª. Maria Célia Cortez Passetti (UEM) 

paulamesti@hotmail.com 
 
A presente pesquisa de mestrado em andamento, intitulada “Análise Comparativa dos Ethé de 
Sujeitos Políticos Maringaenses em Propagandas Eleitorais Televisivas de 2004 e de 2008” 
tematiza o modo de construção das imagens que os sujeitos políticos dão de si em seus 
discursos. Considerando as transformações no discurso político em uma sociedade 
midiatizada, propôs-se a comparar as construções discursivas dos ethé dos candidatos à 
prefeitura da cidade de Maringá encontrados nas Propagandas Eleitorais Gratuitas na TV do 
segundo turno das eleições de 2004 e na campanha das eleições de 2008. Em termos 
abrangentes, esta investigação pretende construir um dispositivo teórico capaz de identificar, 
caracterizar, analisar e ser base para as reflexões que serão feitas a respeito das estratégias 
utilizadas pelos sujeitos políticos no momento em que constroem imagens de si buscando a 
adesão do telespectador/eleitor. Em termos específicos, a pesquisa objetiva descrever, 
analisar, comparar e construir proposições a respeito das diferentes construções de ethos, 
presentes nas cenas enunciativas. O dispositivo teórico da pesquisa é constituído pelo estudo 
das teorias basilares da Análise do Discurso, principalmente sobre a noção de ethos, memória 
discursiva e efeitos de sentido. Atualmente verifica-se um aumento de pessoas interessadas nos 
estudos das imagens, isso se deve à competência comunicativa que as imagens possuem. Num 
mundo globalizado onde os indivíduos não tem muito tempo, as imagens conseguem 
armazenar e transmitir um universo de informações em pouquíssimos minutos. Pensando 
nisso, e ainda neste novo modo de fazer política em que se observa o uso exagerado de 
imagens, esta apresentação objetiva demonstrar um gesto de interpretação das formas de 
representação das imagens e das cores presentes nos vídeos usados como propagandas 
eleitorais pelo sujeito político Silvio Barros em sua campanha de reeleição à prefeitura de 
Maringá-PR no ano de 2008. Este corte metodológico do corpus justifica-se pelo fato de ter 
sido apresentado ao telespectador/eleitor uma propaganda eleitoral que enunciava as 
propostas do candidato através de uma cenografia de telejornal. Para que as análises das 
imagens tivessem um respaldo teórico legitimado, fez-se necessário buscar uma parceria com 
noções dos estudos semióticos. Entendendo que toda representação tende a confundir-se com 
aquilo que representa e, em um contexto limitado, tomar o lugar daquilo que representa, este 
trabalho apontará os efeitos de sentidos positivos produzidos através da representação do 
telejornal no programa eleitoral do sujeito político. Sabendo-se que as cores fazem parte da 
vida do homem, que elas produzem sentidos e possuem um poder impactante na comunicação 
das imagens, nas análises a importância das cores que compõe as cenas dos quadros do 
programa eleitoral será salientada, bem como os efeitos de sentido que produziram. Assim, 
este trabalho pretende contribuir para que se compreenda como a cenografia de um telejornal 
e as cores utilizadas durante a campanha eleitoral produziram efeitos de sentidos positivos à 
candidatura vitoriosa de Silvio Magalhães Barros nas urnas maringaenses, bem como para a 
ampliação das possibilidades do fazer político contemporâneo. Palavras-chave: ethos; 
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cenografia; sujeitos políticos; HGPE 
JOGOS DE IMAGENS EM FUNCIONAMENTO RITUAL 

Profa. Dra. Renata Marcelle Lara Pimentel (Cesumar) 
renatamlara@yahoo.com.br 

 
A composição entre verbal e imagem, em telejornais de comunicação de massa, é explorada 
numa perspectiva materialista do discurso. Compreende-se que o efeito notícia advém do 
imbricamento verbal-visual que constitui a materialidade própria do telejornal. Nos 
(des)encontros advindos dessa composição constitutiva da especificidade telejornalística, 
sentidos se apagam/silenciam em meio a esquecimentos/interdições produzidos no processo 
de (des)filiações a redes de memória discursiva. O percurso analítico que possibilita explicitar 
efeitos de sentido resultantes do funcionamento do discurso telejornalístico mostra como pré-
construídos do (tele)jornalismo põem em jogo imagens visuais e formações imaginárias, tendo 
como resultado a naturalização daquilo que se apresenta como notícia. O emprego das 
técnicas de captação e edição de sons ambientes, sonoras e imagens casadas a narrativas 
jornalísticas verbais ao mesmo tempo em que produz o efeito de “inquestionabilidade” da 
novidade jornalística como fato e, assim, “verdade”, aponta para a sua desestabilização. É 
porque todo ritual é um ritual de linguagem sujeito à falha que os sentidos sempre podem ser 
outros. O confronto desses jogos de imagens nos telejornais e entre telejornais se abre a 
contradições, levando ao questionamento continuum. Retomando Michel Pêcheux, 
parcialmente nos termos em que foi traduzida a sua obra Les vérités de la Palice, trata-se de uma 
crítica à afirmação do óbvio, considerando a ideologia aquilo que “torna” (apresenta como) 
evidente o que não é. O recorte tomado para análise, neste estudo, quanto à produção e 
esfacelamento do efeito notícia no desencontro verbal-imagem, focaliza imagens construídas 
do governo Lula. Sustentadas por um trabalho da técnica e de mitificações jornalísticas que se 
mantêm em funcionamento na materialização da memória institucional do jornalismo pela 
tecnicidade da prática profissional, as imagens noticiosas desse governo se esfacelam em/por 
contradições discursivas, ao apontar, ou apontando, para outras imagens possíveis. 
Metodologicamente, o procedimento que permite observar essas falhas no ritual como 
desencontros entre verbal e visual se configura no jogo parafrástico entre noticiários que põem 
em cena o mesmo evento jornalístico, com as mesmas ou outras formulações, levando aos 
mesmos ou diferentes efeitos de sentido e naturalizando ou abrindo a interrogações. Observar 
como esses efeitos, de forma constitutiva, se sustentam e se desestabilizam é o que se objetiva 
com a investigação. Questiona-se de que forma os jogos de imagens (visual e imaginário) 
postos em funcionamento mobilizam certos sentidos na interdição e no apagamento de outros. 
A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DA ADOLESCENTE NAS DISCURSIVIDADES DE 

REVISTAS IMPRESSAS BRASILEIRAS 
Valquiria Botega de Lima (PG- UEM) 

Profª. Drª. Maria Célia Cortez Passetti (UEM) 
valquiriabl@yahoo.com.br 

 
Nosso projeto de pesquisa, ainda em processo de planejamento dos aspectos que irão compor 
a pesquisa em si, está configurado de forma ampla. Ele está inserido na linha de pesquisa 
Análises de processos e temáticas textuais e discursivas nas mídias, vinculado ao GEPOMI 
(Grupo de Estudos Político-Midiáticos). Dessa forma, apresentamos o objetivo geral que 
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elencamos como nosso guia, a saber, compreender os modos de construção identitária da 
adolescente nas discursividades da mídia impressa feminina juvenil. Na pós-modernidade, os 
conceitos, as idéias e instituições tem sido sempre alvo de questionamentos dada a constante 
transformação e fragmentação que ocorrem nas estruturas sociais, na cultura, nos estilos de 
vida, na produção econômica, etc. Os discursos que emergem deste contexto histórico de 
produção abordam as mais variadas temáticas e se relacionam com os mais diversos dizeres e 
saberes. As práticas sociais, econômicas, culturais, políticas, de certo modo, determinam a 
consciência dos sujeitos e influenciam os “seus” discursos. Entendemos que as identidades 
estão em constante processo de construção e que adquirem sentido, entre outras maneiras, 
por meio da linguagem e dos modos de enunciação que a mídia impressa adota. A partir dessas 
considerações levantamos a seguinte questão inicial: qual (is) identidade (s) da adolescente 
feminina é (são) construída (s) pelas revistas voltadas ao público adolescente feminino? Em 
nossa pesquisa propomos que esta discussão seja norteada por uma perspectiva histórico-
discursiva, por isso pretendemos tecer uma análise dentro dos pressupostos e dispositivos 
teóricos epistemológicos da Análise de Discurso de linha francesa. A escolha pelas revistas 
impressas deu-se pelo fato de serem publicações direcionadas ao público adolescente feminino 
e porque elas estão submetidas, de certa forma, a um conjunto de regras, a um sistema de 
restrições, no entender de Maingueneau, que organiza a produção e a circulação dos seus 
discursos. Levamos em consideração a ideia de que os meios de comunicação de massa narram 
o cotidiano do sujeito pósmoderno, ao lado disso, as suas construções discursivas podem 
contribuir para reforçar, legitimar, desmistificar certos conceitos, mitos, protótipos. A mídia 
revista impressa é um veículo de informação que apesar dos avanços tecnológicos no âmbito 
da comunicação — como a internet, por exemplo — se mantêm viva. Assim, pensamos ser 
necessário refletir e questionar como essa mídia adquire legitimidade na contemporaneidade. 
Palavras-chave: adolescente; mídia; identidade 
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LEP - LABORATÓRIO DE ESTUDOS 
POLIFÔNICOS 
Prof. Dr. João Bôsco Cabral dos Santos 
sjohnny@terra.com.br 
UFU- Universidade Federal de Uberlândia   

O Laboratório de Estudos Polifônicos nasceu no primeiro semestre de 2001 com a modesta 
denominação informal de Grupo de Estudos Bakhtinianos (GEB). Naquela época o que nos 
desafiava era construir uma incursão reflexiva em torno das obras Marxismo e Filosofia da 
Linguagem e Estética da Criação Verbal, ambas de Mikhail Bakhtin. Em outubro de 2006, se 
instaurou enquanto Laboratório de Estudos Polifônicos (LEP) como um fórum de 
investigações metodológicas acerca de abordagens discursivas aos corpora de diversas naturezas, 
tais como: manifestações enunciativas de caráter político-institucional, artístico (policromia e 
poliesteticia), literário (discursividades estético-retórico-estilísticas), filosófico 
(conhecimento, poderes e saberes), midiático (manifestações do verbal e do não-verbal) e 
pedagógico 
(formação de professores). Entre os experimentos já realizados no Laboratório destacamos 
três dispositivos metodológicos que vem fomentando as análises discursivas de seus membros, 
tais sejam: o dispositivo matricial, o dispositivo axiomático e o dispositivo de N-essência. 
Desde março de 2008, o Laboratório de Estudos Polifônicos (LEP) vem se configurando como 
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um Grupo de Pesquisa que pretende trabalhar uma diversidade de extensões 
epistemopragmáticas no interior do campo da Análise do Discurso Francesa. O LEP congrega 
uma diversidade de projetos de pesquisa que se vinculam a uma linha de pesquisa intitulada 
“Análise da construção de discursividades em manifestações enunciativas, para identificação de 
seus respectivos funcionamentos, no exame de suas condições de produção, sua memória 
discursiva, suas formas de interpelação e assujeitamento e sua interdiscursividade”. Os 
projetos de pesquisa em andamento no LEP se inscrevem teoricamente na vertente francesa de 
Análise do Discurso e na Análise Dialógica do Discurso, colocando em interface as posições 
teóricas de Michel Pêcheux em consonância epistemológica com as posições teóricas de 
Mikhail Bakhtin. A relevância de tal conjunto de enfoques reside na hipótese epistêmica de 
uma interconstitutividade filosófica entre esses referenciais. Temos por objetivo, pois, 
apresentar uma diversidade de interfaces teóricas que coloque em dialogia as redes conceituais 
pecheutiana e bakhtiniana. Para tanto, os arcabouços teóricos dessas pesquisas articulam 
noções como discurso, sentido, significação, sujeito e interdiscurso no crivo das noções de 
signo ideológico, auditório social, dialogismo, polifonia, cronotopo e carnavalização. 

DISCURSIVIZAÇÃO DE VOZES AUTORAIS EM A FORÇA DO DESTINO DE 
NÉLIDA PIÑON 

Ana Marta Ribeiro Borges (LEP/UFU) 
ana.marta@globo.com  

 
A força do destino (AFD), romance de Nélida Piñon, é uma versão da ópera do italiano G. 
Verdi, La fuerza del destino, cuja ação centra-se na trágica história de amor entre Álvaro e 
Leonora. Trata-se de uma história da história, cuja superfície lingüística permite observar, 
dentre alguns aspectos, um jogo entre a linguagem coloquial informal do século XX com a 
linguagem formal culta, cortês, característica do século XVIII, além da recorrência das formas 
do discurso indireto livre, da ironia, da presença de um narrador intruso que dialoga tanto 
com os personagens quanto com os leitores. Como se vê, o que se destaca na versão nelidiana, 
apesar de apropriar-se do título da ópera e optar pela manutenção dos personagens (Leonora, 
Álvaro, Marquês de Calatrava, Dom Carlos, etc.) e da ação da história, não é o enredo 
amoroso verdiano em si, mas a forma com que o mesmo é narrado. Em outras palavras, o 
modo como os sujeitos discursivos se organizam e se articulam para se enunciarem e se 
constituírem na referida materialidade lingüística. Dessa forma, interessa-nos, nesta pesquisa, 
ir além do que a superfície lingüística permite analisar, buscando compreender os efeitos que 
essa superfície instaura; isto porque o processo de interação, de diálogo, de embates entre as 
vozes que se instauram na enunciatividade da obra, muito nos interpela. Para tanto, nossa 
atenção está voltada para o funcionamento discursivo de três instâncias sujeito – Nélida-
Álvaro-Leonora – que se questionam, se implicam, se interpelam, se rebelam e se revelam, 
um eu no outro. Considerando que, a partir do dialogismo entre essas vozes num espaço 
tensivo/dialógico/polifônico, instaura-se o efeito da discursivização, o cerne da nossa 
proposta é delinear a discursivização dessas vozes no funcionamento enunciativo/discursivo de 
AFD e, para isso, nossa análise filia-se à perspectiva teórica da Análise do Discurso de linha 
francesa, sobretudo em autores como Pêcheux, Bakhtin e Authier- Revuz, de forma que, pelo 
viés do discurso, seja possível extrapolar a imanência da obra, objetivando apresentar a 
discursivização e constituição das vozes autorais que se instaura em seu funcionamento 
discursivo-enunciativo. Além da descrição do diálogo entre as vozes, tencionamos enfocar a 
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transcendência do plano textual, centrando-se nos efeitos e sentiduralizações das movências, 
dos embates, dos diálogos, das conjunções, desvelando que, na dispersão de outros, 
instaura-se um. 
A ENUNCIAÇÃO MIDIÁTICA: ENTRE UM DISCURSO POLÍTICO E UM EFEITO 

DE INFLUÊNCIA 
Camila Fernandes BRAGA (UFU) 

camilaequipe@yahoo.com.br 
 
A instituição midiática VEJA se coloca no lugar discursivo das elites sociais para enunciar o 
discurso político. Ao se colocar nesse lugar exerce uma tomada de posição que marca seu 
lugar de enunciação. Ao produzir sentidos, nas reportagens acerca dos candidatos à 
presidência da República, procura desidentificar seus leitores de se constituírem sujeitos a 
partir das idéias preconizadas pelos candidatos de partidos cujo programa defende os ideais da 
classe trabalhadora. A partir dessa hipótese, procuremos compreender como esta instituição 
midiática constrói efeitos de sentido em seus leitores, que levam a uma tomada de posição 
pelas candidaturas das elites bancárias, industriais e empresariais, analisando sequências 
discursivas referentes aos dizeres políticos relativos às candidaturas à Presidência da 
República, enunciados por candidatos identificados com essas elites. Essas sequências 
discursivas serão selecionadas nos pleitos eleitorais dos anos de 1989, quando o candidato Luís 
Inácio “Lula” da Silva concorreu com Fernando Collor de Mello, 1993 e 1997, quando Lula 
concorreu com Fernando Henrique Cardoso, 2001, quando Lula concorreu com José Serra e 
2005, quando Lula concorreu com Geraldo Alckmin. Para esta análise, escolhemos como 
arcabouço teórico a Análise do Discurso de Linha Francesa, a partir dos conceitos de discurso, 
sentido e sujeito, preconizados por Michel Pêcheux, enquanto suporte epistemológico para 
entendermos questões no que concerne à linguagem, à ideologia, aos efeito de sentido e aos 
atravessamentos discursivos. A pesquisa tem por objetivo explicitar como uma instituição 
midiática é capaz de constituir-se em uma determinada ideologia e, consequentemente, ter a 
pretensão de influenciar instâncias-sujeitoleitores. Utilizaremos como corpus, reportagens de 
capa em que esta instituição midiática procede a uma tomada de posição frente aos candidatos 
Fernando Collor de Mello (1989), Fernando Henrique Cardoso (1993 e 1997), José Serra 
(2001) e Geraldo Alckmin (2005) com o intuito claro de querer exercer uma influência 
enunciativa sobre seus leitores. Além disso, pretendemos construir uma reflexão acerca de 
como os discursos se manifestam de acordo com a ideologia do sujeito enunciador. 

A ARGUMENTAÇÃO NO DISCURSO JURÍDICO: UM ESTUDO DOS VALORES 
EM PEÇA PROCESSUAL DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE 

Estael Aparecida Pereira (UFMG) 
estaelpereira@yahoo.com.br 

 
O presente trabalho tem por objetivo realizar uma discussão de cunho teórico, baseada nas 
pesquisas desenvolvidas no campo da argumentação, que permitem identificar e analisar, 
conjuntamente, os valores e as representações que sustentam o discurso jurídico, 
especificamente no processo de reconhecimento de paternidade. As peças processuais, 
sobretudo as da vara de família, situam-se num âmbito que circulam valores aceitos e 
compartilhados num meio social amplo e suas decisões terão implicações maiores na estrutura 
social já instituída. Quando a intenção é motivar o ouvinte para uma determinada escolha em 



 75 

detrimento de outras se recorre ao uso dos valores como justificativa. Sua validade é 
constituída dentro de um grupo de referência, aceito e aprovado por outros. Assim, diremos 
que os valores, no campo jurídico, servem como base da argumentação e podem ser 
desqualificados, subordinados a outros ou interpretados de forma diversificada, mas não 
podem ser rejeitados em bloco. A partir dessas reflexões, acreditamos ser importante 
questionar uma suposta objetividade do discurso jurídico, mediante um estudo da estrutura 
argumentativa que se constitui basicamente por valores sociais, entendendo que essa busca de 
objetividade consiste em estruturar textos capazes de expor de forma mais explicita e 
detalhada situações que necessitam da intervenção de profissionais do direito como juízes, 
advogados, desembargadores para decisões acerca de problemas que dependem do julgamento 
de outrem. Nesse sentido, entendemos que o estudo das práticas de linguagem no âmbito do 
judiciário oferece possibilidades de reflexões no mundo do direito e a observação de uma 
integração maior entre a produção doutrinário-acadêmica e o quotidiano da vida social do juiz 
e do advogado como representantes de uma sociedade organizada. Nessa pesquisa, 
relacionamos os operadores do direito, juiz, desembargadores e advogados, como oradores 
que, ao construírem seus discursos de persuasão se orientam, também, a partir do verossímil, 
opiniões aceitas por determinados auditórios. Para a realização desse trabalho optamos por 
abordar a estruturação da argumentação do discurso jurídico como a base de produção de 
discursos sociais, abordando a teoria da argumentação de Perelman (1999) que se fundamenta, 
principalmente, nos valores já socialmente aceitos dentro de uma sociedade. 

PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO EM O MERCADOR DE VENEZA DE WILLIAM 
SHAKESPEARE 

Fernando Lima Costa (LEP/UFU) 
llimagem@yahoo.com.br 

 
Este trabalho tem por objetivo analisar os processos de subjetivação em O Mercador de Veneza 
de William Shakespeare, uma vez que as personagens da ação dramática se deslocam, na 
enunciatividade da cena, para se constituir em instâncias-sujeito. Tais instâncias, na 
configuração estética da ação dramática, vivenciam uma alteridade descontínua em seus 
processos de subjetivação, ora se comportando como forma-sujeito, ora como lugar 
discursivo, ora como lugar discursivo. Esses deslocamentos, sofridos por esses sujeitos 
discursivos, promove uma dinâmica enunciativa produtora de uma tensão constante da 
realização linguageira sob o ponto de vista estéticodramático. O que se hipotetiza aqui é que o 
sujeito discursivo shakespeareano quase sempre se constitui enquanto uma instância 
enunciativa sujeitudinal polifônica. O recorte para a análise incidirá sobre a personagem 
Shylock por se constituir uma instância-sujeito que se configura a partir de um atravessamento 
interdiscursivo de várias vozes, a saber: a voz judia, a voz de comerciante, a voz de político, 
entre outras vozes. Tal instância-sujeito se constitui por meio de tomadas de posição que 
sempre está remetendo o sujeito discursivo a um comportamento enunciativo de outricidade. 
Para construir o arcabouço teórico da pesquisa, comporemos um estudo sobre a noção de 
identidade, sobre os sistemas simbólicos de representação, noções essas desenvolvidas no 
escopo dos Estudos Culturais, sobre os quais assumimos as posições teóricas de Stuart Hall e 
Kathryn Woodward. No que se refere ao escopo teórico da Análise do Discurso Francesa, 
trabalharemos com as noções de discurso, sujeito, sentido e interdiscurso com o intuito de 
compreendermos como se constitui a personagem Shylock enquanto instância sujeito no 
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interior da ação dramática da obra shakespeariana. Assim, este trabalho se propõe a 
compreender como se dão as inscrições discursivas da personagem em estudo por meio de um 
escrutínio de formações discursivas as quais revelam as inscrições enunciativas da personagem 
em estudo. 
CONTRIBUIÇÕES DE FOUCAULT PARA O ESTUDO DA DISCURSIVIDADE DA 

“VONTADE DE PODER” EM NIETZSCHE 
Guilherme Figueira Borges (PPGEL/UFU) 

guilhermefbufu@yahoo.com.br 
 
O instinto de Nietzsche era ávido por filosofar e criar uma maneira outra de olhar para a 
existência. Nietzsche foi, sobretudo, um filosofo de embate, de insurreição contra a 
dominação religiosa vigente em sua época. E o Zaratustra de Nietzsche foi o porta-voz ou, 
melhor dizendo, o sacerdote de parábolas de uma moral que prega a “transvalorazação”, em 
fim, o amor a vida. O estudo que ora apresentamos, objetiva-se a lançar o olhar para a obra 
“Assim Falava Zaratustra”, de F. W. Nietzsche. Na qual, teremos como pontos norteadores os 
princípios discursivos formulados por Foucault em “A Ordem do Discurso”, a saber: de 
inversão, de descontinuidade, de especificidade e de exterioridade. Assim como a noção de ao 
princípio do Epiméleia Heautoû (cuidado de si) numa apologia do principio delfico do “conhece-
te a ti mesmo”, dado que Nietzsche postula que é preciso “conhecer a si” para governar-se e, 
governando-se, comandar aos outros. A escolha pelos postulados de Foucault se justifica, 
grosso modo, por dois motivos: 1º) Foucault volta-se para as questões do poder que se revela 
numa micro-física das relações sociais; 2º) porque Foucault foi influenciado sobre maneira 
pelo pensamento nietzschiano, chegando a afirmar que a “única marca de reconhecimento que 
se pode testemunhar a um pensamento como o de Nietzsche é precisamente utilizá-lo, 
deformá-lo, fazê-lo ranger, gritar” (Foucault, 2006, p. 174). Desse modo, acreditamos que os 
princípios postulados por Foucault podem ser uma relevante ferramenta de análise, com a 
qual se pode fazer emergir a dialogicidade que Nietzsche estabelece com a Bíblia, 
possibilitando, assim, olhar para a discursividade constituída, constitutiva e constituinte da/na 
noção de “Vontade de Poder” a partir da instauração de uma posição-sujeito-outra, na e pelas 
fissuras da história, na qual Zaratustra pôde se inscrever para enunciar a teoria nietzschiana. 
Trata-se, pois, de uma incursão linguageira acerca da alteridade descontínua entre o discurso 
filosófico, o discurso religioso e o discurso literário. 

PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO E CONSTRUÇÕES SENTIDURAIS NOS 
MEANDROS ESTÉTICOS DA DISCURSIVIDADE LITERÁRIA DE OBRAS 

LYGIANAS 
Ismael Ferreira Rosa (LEP/UFG) 

ismfero@gmail.com 
 
A discursividade literária sempre foi algo que interpelou o homem. Uma interpelação cogente 
ao fato do contínuo açulamento de questões. Questões que estão diretamente relacionadas à 
sua compreensão, à sua interpretação e à sua própria constituição. Será uma mimese da 
realidade? Será uma organização particular e estética que possui estruturas e mecanismos de 
funcionamento alcançados em sua imanência, enquanto forma especial de linguagem? Será um 
discurso não-pragmático desprovido de uma finalidade prática imediata que não ultrapasse sua 
atividade linguísticoestética, instauradora de deleites e momentos de fruição? Ora, esse elã 
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pela literatura, ilação do seu próprio ato de interpelar, é assaz profuso porque no contexto da 
criação literária se imbricam vários elementos. Elementos da ordem do histórico, do social, do 
ideológico, do cultural, do institucional, do linguístico, do estético e, portanto, do discursivo. 
O texto literário, no batimento da realidade e da ficção, sempre inquire o leitor: Quem fala? De 
que fala? Por que fala? Como fala? Para quem fala? Inquire, porque as peculiaridades da produção 
literária no crivo de seus aspectos linguístico-estilístico-retóricos e formais implicam efeitos de 
sentidos e, para além disso, essa produção está numa relação dialógica com a exterioridade, 
que é perpassada pela história em alteridade, com a memória discursiva constitutiva da 
dinâmica produtivo-estética da literatura, implicando também efeitos de sentido decorrentes 
da inscrição dos sujeitos e dos discursos em diferentes lugares socioideológicos e históricos 
produzido na e pela discursividade de uma obra. Portanto, analisar um texto literário, sob os 
moldes da discursividade, implica abordá-lo num contexto bastante complexo em que se 
ponderam os sujeitos interlocutores, a situação de produção enunciativa e a própria ideologia 
constitutiva. O texto na ótica da AD não é concebido sob hipótese alguma como transparente, 
pois, conforme Pêcheux (1999), no campo do discurso não vamos encontrar transparência, 
mas opacidade, movências, deslocamentos de sentidos, (des)construção de sujeitos e 
processos de subjetivação. Os discursos e sujeitos funcionam sob o “efeito da opacidade”, 
balizados por implicações dinâmico-moventes. É no imo desse lugar teórico que inscreve 
nossa pesquisa, por meio da qual buscamos construir percepções hermenêuticas sobre a 
interface Análise do Discurso/Literatura, lançando um olhar-leitor na enunciação estético-
literária de Lygia Fagundes Telles. Alvitramos um cotejo discursivo entres os romances 
Ciranda de Pedra (1954), Verão no Aquário (1963) e As Horas Nuas (1989), visando a uma 
percepção heurística de caráter interpretativo da produção de sentidos e sujeitos, de forma a 
construir uma percepção interpretativa de caráter cotejador dos modos de subjetivação e 
formas de sentiduralização dos movimentos, deslocamentos, (des)construção, diálogos e 
duelos das instâncias sujeitos no espaço exterior da discursividade literária, em sua eterna 
movência e descontinuidade, do funcionamento discursivo da referida trilogia de romances 
lygianos. 

A AUTOAJUDA COMO INTERDISCURSIVIDADE EM ‘O ALQUIMISTA’ DE 
PAULO COELHO 

Ivi Furloni Ribeiro (UFU) 
ivifurloni@hotmail.com 

 
Paulo Coelho se firmou como um dos escritores brasileiros mais vendido de todos os tempos. 
Além disso, suas obras estão traduzidas para diversos idiomas, sendo leitura obrigatória em 
universidades da França e Inglaterra. No entanto, mesmo com todo o seu sucesso editorial e já 
fazendo parte da Academia Brasileira de Letras, as obras de Paulo Coelho ainda não são 
discutidas pela crítica literária acadêmica brasileira, o que nos levou a propor esse projeto de 
pesquisa. Assim, propomo-nos nesse trabalho a realizar uma reflexão sobre a constituição de 
sentidos de autoajuda que atravessam a enunciação literária (arte) na obra O Alquimista, de 
Paulo Coelho. Além disso, nos propomos também a identificar a conjuntura de significações 
que produzem sentidos de autoajuda na obra O Alquimista, de Paulo Coelho. Para tanto, 
analisaremos a obra, observando a relação de atravessamento de sentidos de autoajuda versus 
sua circunscrição da narrativa no discurso literário, visando interpretar a conjuntura de 
significações que produzem sentidos de autoajuda na obra, observando as condições de 
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produção de sua enunciação literária. Assim, analisaremos seqüências discursivas do/no 
interior da enunciação literária (O Alquimista) que se remetem a uma inscrição literária 
circunscrita em um discurso de auto-ajuda. A hipótese defendida é de que são as inscrições 
sentidurais constituídas pela inscrição em um discurso de autoajuda que tornam Paulo Coelho 
um escritor com grande público. Entendemos ainda que as intertextualidades se convertem 
em movimentos interdiscursivos no processo de re-significação de um discurso de auto-ajuda 
por meio de uma enunciatividade literária. Outra hipótese é de que a inserção do 
atravessamento do discurso da autoajuda se configura como um recurso estético de 
balizamento da ação narrativa nas transmutações da personagem Santiago. Assim, 
pretendemos elaborar uma reflexão sobre como a obra de Paulo Coelho se constrói 
esteticamente e de que forma o discurso da autoajuda atravessa o discurso literária, 
produzindo sentidos. 

A DIMENSÃO INSTITUCIONAL DOS SENTIDOS 
João Bôsco Cabral dos Santos (UFU) 

sjohnny@terra.com.br 
 
Nesta proposta tenho por objetivo instaurar uma reflexão epistemológica com vistas a uma 
extensão teórico-metodológica do estudo sobre a natureza enunciativa de constituição e 
construção de sentidos no interior dos processos linguageiros. Trata-se, pois, de estudar a 
amplitude de significações, inscritas em universos discursivos, vinculados a um ethos 
institucional. Considerando essa fronteira enunciativa, pretendo observar o funcionamento da 
memória discursiva subjacente ao crivo das instituições como prática de constituição de uma 
dada instância-sujeito, em um dado lugar discursivo e em uma dada historicidade dos/nos 
processos de subjetivação. Dessa maneira, os sentidos serão sempre significações sociais, 
traduzidas por uma realização histórica, que refletem relações de oposição, exterioridade ou 
relativização. Por essa via, cabe a cada instância-sujeito uma tomada de posição que determina 
sua identificação sentidural. A determinação dessa tomada de posição, até certo ponto, 
idiossincratiza as inscrições discursivas dessa instância-sujeito, vinculando-a a uma 
historicidade, demarcada por referências de sua memória discursiva. Assim, o sentido se torna 
único na medida em que se funda numa constituição enunciativa, no interior de uma 
instituição, ou seja, cada instituição, segundo sua natureza histórico-discursiva, estabelece um 
atravessamento interdiscursivo que se instaura enquanto representação de inscrições 
discursivas de instâncias-sujeito, nessa instituição. Estudar a dimensão dos sentidos nas 
instituições é examinar uma alteridade de diferentes tomadas de posição, realizadas por 
instâncias-sujeito, com o intuito de descrever como a memória discursiva se manifesta. Ao se 
hipotetizar, aqui, uma diversidade de tomadas de posição, balizadas por uma prática 
discursiva, hipotetiza-se, também, a forma singular de como o processo enunciativo resultante 
dessa recorrência à memória é feita, ou seja, no momento da enunciação, se pressupõe uma 
interpelação tensiva, dispersa e descontínua, de uma interdiscursividade subjacente à 
instituição, tomada como lugar discursivo de enunciação. Destarte, sugere-se, também, a 
possibilidade de existirem inter-relações sentidurais, balizadoras de inscrições discursivas das 
instâncias-sujeito em seu processo de leitura. Estudar a dimensão institucional dessa produção 
de sentidos torna-se, pois, o desafio a perseguir nesta pesquisa, com o intuito de explicitar 
elementos para se refletir sobre a conjuntura discursiva de inserção dos sujeitos em lugares 
discursivos das/nas instituições. 
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SENTIDOS DO ENUNCIADO ‘LUTA DE CLASSES’ EM “A IDEOLOGIA ALEMÃ” 
DE KARL MARX E FRIEDRICH ENGELS 

Lílian Lima Rodovalho (LEP/UFU) 
lilirodovalho@gmail.com 

 
Este trabalho terá como enfoque teórico-metodológico central, a noção de sentido. Para 
Fernandes (2005, p. 21) é possível considerar a noção de sentido como “um efeito de sentidos 
entre sujeitos em interlocução (sujeitos se manifestando por meio da linguagem)”. Assim, 
esses efeitos vão constituir a instauração de um discurso, que é dotado de uma historicidade e 
de uma memória discursiva. Dessa forma, na constitutividade de um discurso, os sentidos das 
palavras não são sempre os mesmos. Para apreendermos o comportamento enunciativo dos 
sentidos precisamos observar as inscrições discursivas que subjazem aos dizeres. A partir 
dessas circunscrições, poderemos evidenciar as condições sócio-histórico-ideológicas das 
instânciassujeito que a enunciam. Para a AD, a noção de discurso enquanto efeito de sentidos 
entre interlocutores (que se constituem enquanto sujeitos) se funda por um processo de 
estabilização da natureza de produção de sentidos, vinculados ao acontecimento da 
enunciação. Isso porque o discurso é a língua em movimento, porquanto, produtora de uma 
enunciatividade que põe os sentidos em movimento. Partiremos dessa concepção teórica para 
analisarmos os sentidos do enunciado 'luta de classes' no livro "A Ideologia Alemã" de Karl 
Marx e Friedrich Engels. Nossa investigação será subsidiada pelo arcabouço teórico da Análise 
do Discurso de orientação francesa, pela qual pretendemos observar o comportamento 
enunciativa dessa máxima marxista. Analisaremos, pois, as inscrições ideológicas que subjaz a 
constituição histórica desse enunciado, sempre nos remetendo a constituição sujeitudinal, no 
interior da enunciação da obra das instâncias enunciativas sujeitudinais Karl Marx e Friedrich 
Engels. A primeira parte do manuscrito contém uma crítica da filosofia pós-hegeliana, e a 
segunda uma crítica do "socialismo verdadeiro”. Partindo de conceitos básicos da Análise do 
Discurso, pretendemos construir o percurso sentidural que significa o enunciado operador de 
discursividade “luta de classe”, em sua diversidade de inserções no interior da obra em estudo. 
O objetivo fundamental da obra é fazer uma crítica aos "jovens hegelianos", principalmente os 
filósofos Ludwig Feuerbach, Bruno Bauer e Max Stirner, como produtores de uma ideologia 
alemã conservadora, apesar de se autodenominarem teóricos revolucionários. 

CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO NOS DIZERES PLURIVOCAIS E DIALÓGICO-
POLIFÔNICOS DE DESMUNDO 

Lilian Márcia F. da Silva (LEP/UFU) 
isliva@hotmail.com 

 
Valendo-se dos pressupostos teórico-conceituais da AD francesa, o presente trabalho de 
pesquisa visa a analisar o processo de constituição do sujeito Oribela em relação aos 
atravessamentos interdiscursivos na obra Desmundo de Ana Miranda. A plurivocalidade e a 
multiplicidade de atravessamentos, agenciados e trazidos ao interdiscurso por meio da 
interpelação, faz com que o sujeito enunciador, num devir histórico, torne-se um veículo da 
ideologia vigente nos primeiros anos da colonização do Brasil. Como objetivos específicos, 
pretende-se, na manifestação enunciativa do discurso literário, descrever os atravessamentos 
interdiscursivos nos dizeres do sujeito do corpus em pauta, apreender as várias vozes que 
atravessam a voz enunciativa desse sujeito, delinear a relação de equipolência entre as diversas 
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vozes que transpassam sua enunciação e analisar esse transpassamento na clivagem do 
interdiscurso sobre o intradiscurso. A metodologia utilizada para alcançar esses objetivos será 
qualitativa, analítico-descritiva de caráter interpretativista, por pretender examinar 
detalhadamente as sequências discursivas do corpus, buscar descrever minuciosamente as 
ocorrências relacionadas às várias vozes e inscrever-se numa proposta teórico-metodológica 
assentada no campo discursivo da crítica da linguagem. Como aporte metodológico, será 
utilizado ainda a noção de heterogeneidades enunciativas de Authier-Revuz em consonância 
com a proposta epistêmico-analítica de Santos, denominada N-essência, que diz respeito às 
várias formas de se associar conceitos em torno de dois eixos representativos de 
macropolaridades e micropolaridades teóricas. Partindo do pressuposto de que a obra permite 
um análise no campo da AD, pelo fato do sujeito Oribela se apresentar esfacelado, cindido e 
interpelado por várias vozes e discursos presentes na materialidade linguísitica do corpus, 
almejamos responder como o sujeito do discurso se (des)constrói, se desdobra e se divide, 
evidenciando os múltiplos atravessamentos interdiscursivos agenciados pela memória 
discursiva e linearizados no interdiscurso. Partiremos, portanto, de um referencial sócio-
histórico-ideológico da instauração de sentidos da linguagem, pautando-se na concepção de 
Michel Pêcheux sobre o sujeito, no conceito de polifonia e dialogismo de Bakhtin e nos 
estudos de Authier Revuz referentes à heterogeneidade discursiva. 

SENTIDOS DE UMA IMAGEM ESTÉTICO-LITERÁRIA 
Lorraine Belz Silva (PET- LETRAS/UFU) 

lorrainebelz@hotmail.com 
 
Este trabalho objetiva descrever os índices estéticos que produzem sentidos no deslocamento 
de uma imagem dita constituída em um dado real para uma imagem estética em “O Retrato 
Oval” de Edgar Allan Poe, e, ainda, problematizar os sentidos subjacentes à significação 
estética da expressão de uma imagem desse real constituído, traduzida em uma imagem 
estética na enunciação literária. Além disso, com base em Fernandes (2005) e Orlandi (1999), 
serão evidenciadas, em uma abordagem teórica, questões concernentes à polifonia e as 
heterogeneidades enunciativas próprias a um enfoque de noção de sujeitos discursivos. A 
polifonia diz respeito à noção proposta por Bakhtin a partir de seus estudos sobre os romances 
de Dostoievski: “vozes, oriundas de diferentes espaços sociais e diferentes discursos, 
constitutivas do sujeito” (FERNANDES 2005, p. 43). Nesse sentido, pretende-se analisar 
como a imagem de uma obra de arte é construída a partir da constituição de um sujeito, 
interdiscursivamente, na superfície enunciativa de uma obra literária, tendo como base que a 
obra de arte “é viva e significante do ponto de vista cognitivo, social, político, econômico e 
religioso num mundo também vivo e significante” (BAKHTIN, 1998, p. 30). Pretende-se, 
ainda, enfocar as noções de sentido e o processo de subjetivação, por meio de análises 
enunciativas de sequências discursivas do conto em questão. Dedicaremos especial atenção 
àquelas que descrevem a transposição dessa imagem dita real para a imagem estética, 
construída pela pintura de uma tela, reconhecendo como as vozes inscritas ideologicamente 
compõem o personagem que pinta o quadro da amada enquanto jovem, além de explicitar o 
cenário enunciativo presente no conto. Para compreender um funcionamento discursivo é 
necessário entender quais as vozes sociais e sua interação discursiva, pois “não há discurso sem 
sujeito, e não há sujeito sem ideologia, o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia” 
(PÊCHEUX 2004). Tomando por base esta premissa, serão analisados quais são as 
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manifestações do sentido estético da imagem, atravessado a partir da manifestação literária. 
COMPETÊNCIA ORAL-ENUNCIATIVA EM LÍNGUA INGLESA: A FALTA 

CONSTITUTIVA 
Maria de Fátima F. Guilherme de Castro (ILEEL/LEP/UFU) 

fatimagc@terra.com.br 
 
Este trabalho pretender apresentar resultados parciais de uma pesquisa que, numa abordagem 
inter/transdisciplinar, abordou questões que abrangem a Lingüística Aplicada (LA), a Análise 
do Discurso de Linha Francesa (ADF) e a Análise Dialógica do Discurso (ADD). O objetivo foi 
investigar as representações constitutivas da competência oral-enunciativa em língua inglesa 
(COE em LI), construídas por alguns sujeitos quando ocupam os distintos lugares discursivos 
‘licenciandos’ (primeira sincronia) e ‘licenciados’ (segunda sincronia) em Letras. Em relação à 
primeira sincronia (1997), estudei como dezoito (18) sujeitos representam a sua COE em LI e 
a de seus colegas no contexto de sala de aula de ‘Conversação em Língua Inglesa’ na 
universidade e em quais formações discursivas (FDs) se circunscrevem as práticas discursivas 
presentes em seus dizeres. Em relação à segunda sincronia (2005), estudei como onze (11) 
desses mesmos sujeitos representam a sua COE em LI e a de seus interlocutores nos diversos 
contextos por eles vivenciados após a licenciatura e em quais FDs se circunscrevem as práticas 
discursivas presentes nos dizeres enunciados nos depoimentos AREDA – Análise de Ressonâncias 
Discursivas em Depoimentos Abertos (SERRANI-INFANTE, 1998). Como resultado, foi possível 
depreender que a relação dos participantes da pesquisa, em relação à COE em LI é regida por 
algumas representações, dentre as quais uma foi recorrente nas duas sincronias e constitui-se o 
foco deste trabalho: a COE em LI enquanto falta. Pretendemos, pois, apresentar algumas 
relações dialógico-polifônicas que puderam ser depreendidas a partir dos acontecimentos 
sincrônicos descritos, analisados e interpretados, ou seja, as relações dialógico-polifônicas 
entre as duas sincronias puderam ser compreendidas como relações que se dão por 
consonância e por ressonância. A FD da Falta, da primeira sincronia (Falta de Acuidade 
Lingüística, de Pertencimento e de Identificação) da primeira sincronia consona com (por 
repetibilidade, semelhança e aproximação) e ressona a (por semelhança, aproximação e 
tensão) FD da Falta da segunda sincronia (Falta Remanescente). 

PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO EM UMA ENUNCIAÇÃO PICTÓRICA 
Sônia de Fátima Elias Mariano de Carvalho (LEP/UFU) 

soniafelias@terra.com.br 
 
Esta pesquisa reflete sobre a questão identitária na obra “Um par de botas” de Vicent van 
Gogh. A questão identitária será entendida aqui como os traços de sintonia cultural que a 
instância enunciativa sujeitudinal esteta van Gogh deixa entrever em sua tela, pela via de 
índices estéticos portadores de sentidos constitutivos dos processos de identificação dessa 
instânciasujeito. Essa sintonia cultura diz respeito às relações que uma instância-sujeito 
constrói enquanto referência em sua relação com a história, com a memória e com as formas 
de interpretar o mundo. A inscrição teórica desse trabalho se dá no arcabouço conceitual da 
Análise do Discurso Francesa, mais precisamente nas posições teóricas de Michel Pêcheux em 
consonância com Mikhail Bakhtin. No que se refere à rede conceitual pecheutiana nos 
apoiaremos nas noções de sujeito discursivo em suas manifestações de forma-sujeito, lugar 
social e lugar discursivo; de memória discursiva considerando a historicidade como 
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atravessamento de uma anterioridade enunciativa dessa memória; de ideologia como instância 
interdiscursiva de interpelação da instância-sujeito sobre o seu dizer enquanto inserção de uma 
realização linguageira num mundo possível; e, por fim, da própria noção de interdiscurso que 
abrange os transpassares de uma exterioridade histórica que incide sob o acontecimento 
estético em significação. Para uma abordagem do processo enunciativo pictórico, 
introduziremos a noção de policromia e poliesteticia. Ambas derivadas da noção dialógica de 
polifonia em Bakhtin, na perspectiva de significar as formas de organização estética, 
configuradas pela instância-sujeito esteta, no que tange ao espaço da tela, formas e cores, de 
modo a constituir uma representação estética do objeto discursivo que deseja enunciar. A obra 
de arte, então, será significada 
enquanto acontecimento visual que põe em dialogismo enunciativo cores, formas e traços que 
passam a funcionar linguageiramente como elementos operadores de uma discursividade 
visual. A constituição enunciativa dessa discursividade visual produzirá sentidos inscritos em 
uma ordem discursiva estética, social, cultural e ideológica. 
INTERPELAÇÕES NAS PRÁTICAS DISCURSIVAS DE PROFESSORES DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
Valdinei Moreira Borges (UFU) 

amigovaldy@yahoo.com.br 
 
A atuação como professor de Língua Portuguesa na rede pública Municipal e Estadual de 
Uberlândia, há quase uma écada, nos faz observar um processo de desidentificação de 
professores-em-serviço com o magistério, devido aos atravessamentos interdiscursivos que 
representam baixos salários, pisos salariais nunca implementados para beneficiar os servidores, 
diversidades situacionais no que se refere às condições de trabalho e às pressões advindas dos 
órgãos estatais, além das salas de aula com excesso de alunos, cada vez mais, também, 
desidentificados com o processo educacional. Na esfera política tomamos como 
atravessamento que corrobora essa desidentificação os projetos governamentais, via de regra, 
incompatíveis com o ethos educacional e distante das práticas pedagógicas possíveis no cenário 
enunciativo educacional. Desse modo, esses atravessamentos tem interpelado às práticas 
discursivas desses professores, causando uma diversidade de tomadas de posição que os tem 
afastado de uma identificação com o processo pedagógico. A partir disso, este projeto tem 
como objetivo investigar essas interpelações, considerando a dinâmica enunciativa que incide 
sobre a influência dessa exterioridade histórica no ethos educacional. Assim, quando falamos 
em professores desidentificados, queremos enfatizar a natureza ideológica dessa interpelação 
no processo de constituição do sujeito discursivo nesse cenário enunciativo. Uma 
desidentificação que revela a natureza enunciativa da enunciação educacional como sintoma de 
uma interpelação ideológica, oriunda desses atravessamentos interdiscursivos. Tratam-se, 
pois, de acontecimentos políticos que interpelam diretamente o funcionamento discursivo das 
práticas discursivas do professor na escola. Ao referendarmos a escola enquanto um dos 
aparelhos ideológicos do Estado queremos observar o funcionamento das formações sociais 
capitalistas, que interpelam as práticas discursivas dessas instâncias enunciativas sujeitudinais 
professores de língua portuguesa. A nossa hipótese é que essa interpelação conduz o professor 
a uma tomada de posição que o distancia das práticas pedagógicas enquanto práticas 
discursivas. Nesse sentido, objetivamos com esta pesquisa problematizar as questões sócio-
histórico-ideológicas que vem promovendo essa tomada de posição centrada em uma 
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desidentificação com o processo pedagógico na escola. 

G9 

GTEDI - GRUPO DE TEXTO E DISCURSO: 
REPRESENTAÇÃO, SENTIDO E 
COMUNICAÇÃO 

Profa. Dra. Edna Mª Fernandes S. Nascimento 
Profa. Dra. Maria Silvia Olivi Louzada 

UNIFRAN - Universidade de Franca 
O grupo está nucleado na Universidade de Franca - UNIFRAN e conta com a participação de 
onze doutores, sendo um livre-docente com bolsa Produtividade em Pesquisa do CNPq, nível 
2, e com alunos de pós-graduação e de iniciação científica. Uma tendência da Lingüística, que 
se apresenta fortemente no cenário contemporâneo, dedica-se à caracterização e explicação da 
língua em uso. Nesse contexto de reflexão, relaciona-se a língua com a enunciação, a 
comunicação, as variabilidades e as restrições do contexto social, e configuram-se, como 
objetos privilegiados de estudo, o texto e o discurso. É nesse domínio de indagações sobre o 
texto e sobre o discurso que se situa o GTEDI que têm como meta a explicitação da 
construção do sentido e sua representação em diferentes linguagens.Tendo como pontos de 
partida para a abordagem da variabilidade discursiva e/ou textual, a consideração e a 
problematização de oposições, tais como linguagem utilitária/não-utilitária, literária/não-
literária, impressa/digital, busca proporcionar aos seus membros um aprofundamento de 
reflexões na área, com a consideração e a promoção do debate entre diferentes abordagens 
teóricas. Alguns resultados das pesquisas já foram apresentados em diferentes eventos, tais 
como Congrès Internationale de l'Association de Sémiotique (Paris), Congresso Internacional 
da Associação de Lingüística e Filologia da América Latina (ALFAL-Montevideo), Congresso 
da Associação de Semiótica da Argentina (Rosário), ANPOLL, IP- PUCSP,GEL. É 
responsável pela "Coleção Mestrado" em Lingüística da UNIFRAN, criada em 2006, que tem 
por objetivo publicar artigos de especialistas em texto e discurso. Os trabalhos de pesquisa em 
desenvolvimento, arrolados abaixo, que fomentarão as discussões desse GT têm como objeto 
de estudo os diferentes gêneros de textos que circulam na nossa sociedade atual, sejam eles 
exclusivamente verbais, sejam eles manifestados pela junção de mais de um plano de 
expressão, constituindo o texto sincrético. A análise de textos cujos suportes sejam diferentes 
linguagens, a partir de posturas teóricas, como a Análise do Discurso, a Semiótica 
Greimasiana, que entendem práxis como o fazer próprio de um determinado grupo humano 
que configura sua maneira de ser e estar no mundo, conduzirá as discussões que visam 
estabelecer o discurso que, entendido como o produto textual de um sujeito ancorado em um 
tempo e um espaço, subjaz a cada representação que dá individualidade a um texto. O 
levantamento das várias representações utilizadas pelo sujeito da enunciação tem por 
finalidade demonstrar que ele, ora movido por um saber-fazer já estabelecido em uma cultura, 
reitera valores, ora movido pela contingência de um novo acontecimento, estabelece novas 
práxis, construindo novas valências. 

Identidade e discurso: o professor 2.0 na contemporaneidade 
Alcione Rodrigues Pires - Mestranda (UNIFRAN) 

onerp7@yahoo.com.br 
Maria Regina Momesso - Orientadora (UNIFRAN) 

reginamomesso@uol.com.br 
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A inserção das novas tecnologias ocorridas principalmente no contexto escolar tem causado 
mudanças no comportamento professores: no modo de ler, escrever e ensinar, as quais 
modificaram, principalmente, a rotina do professor. O discurso da Infoinclusão, esta entendida 
como, tecnologias para que haja inclusão social e digital com o uso das TICs (Tecnologias de 
informação e comunicação), tem circulado com intensidade no meio acadêmico e na mídia em 
geral, nele emerge o discurso da resistência e dos obstáculos para se incluir nesse contexto em 
relação aos professores. Neste trabalho, objetiva-se apresentar reflexões sobre a identidade do 
professor atravessada pelo discurso das práticas discursivas e subjetivadoras, juntamente com 
as questões das novas tecnologias. Como corpus de análise observa-se dentro do portal 
Educarede (http://www.educarede.org.br) um fórum intitulado como Aprendendo a 
aprender com a TICs. Elege-se como perspectiva teórica a Análise de Discurso francesa, os 
estudos de Michel Foucault (2007, 1999, 1991) acerca da ordem do discurso e das técnicas de 
si e para as questões das novas tecnologias e identidade Bauman (2005, 2007), Hall (2002), 
entre outros. O discurso circulante no fórum em relação ao professor e as TICs, é o do 
sujeitoprofessor que precisa atualizar-se para usar corretamente as ferramentas da web 2.0. Os 
resultados preliminares apontam para um sujeito interessado em aprender a lidar com as novas 
tecnologias e ao mesmo tempo angustiado com a dificuldade e a novidade que elas trazem. 
Transformar-se no Professor Web 2.0 ou Professor Digital para quem tem ainda a mentalidade do 
Professor Tradicional traz desconforto e insegurança aos profissionais do ensino. Hoje a máquina 
está sendo comparada com o professor e esta mudança de valores está afetando a vida do 
profissional. Os professores estão escravos da tecnologia e diante disso não há como não ter 
crise identitária. Para incluir-se no mundo digital é necessário que o professor esteja 
“turbinado” com as TICs, para atender seu público, o alunado, e com isso transformar-se no 
Professor Web 2.0. 

Ser celebridade: entre o querer e o fazer 
Edna Maria Fernandes dos Santos Nascimento (UNIFRAN) 

edna.fernandes@uol.com.br 
Amanda Cristina Martins Raiz (UNIFRAN – bolsista CAPES) 

amanda_raiz99@yahoo.com.br 
Pelo fato de se considerar o ser humano um ser de linguagem, ou seja, um ser de discurso, 
dizemos que o discurso é um ato de fala. Há vários modos pelos quais o homem fala, seja por 
meio de suas vestimentas, seja por meio de seus gestos,seja por meio de suas atitudes. Isso 
quer dizer, então, que o homem fala por meio de seu comportamento. Esses modos de 
expressão da linguagem humana encontram-se presentes nas artes plásticas, na literatura, na 
música, na obras arquitetônicas, nos aparatos tecnológicos e nas mídias. Sendo assim, tais 
modos de expressão veiculam os discursos e as práticas sociais, de modo que, para estudar a 
significação desses discursos e práticas, temos como aparato teóricometodológico a 
Sociossemiótica. O enfoque da perspectiva sociossemiótica recai sob a análise discursiva com o 
intuito de explicar não só como funcionam os diferentes discursos e práticas sociais, mas 
também os modos de produção e apreensão da significação referentes a tais discursos e 
práticas. Para discutir nosso trabalho, embasamo-nos no pensamento de Eric Landowski, ao 
dizer que “[...] praticamente todas nossas relações com o real se definem hoje pela 
intermediação de imagens difundidas e primeiramente recolhidas, fabricadas ou, ao menos, 
formatadas pelas mídias” (Landowski, 2004, p. 32). Utilizamos a teoria Sociossemiótica, 
alçada nos estudos de Landowski, para analisar capas de dois periódicos do século XXI, os 
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quais são Marie Claire e Sou mais eu. Ambos direcionam-se ao público feminino, mas a classe 
sócio-econômica às quais se dirigem são diferentes: enquanto Marie Claire visa atingir à classe 
A/B, Sou mais eu visa à classe C/D. No trabalho em questão, intentamos apontar as estratégias 
discursivas utilizadas pelo sujeito enunciador de tais periódicos no momento em que tece o 
texto sincrético das capas. Dessa maneira, percebemos a veiculação dos discursos da 
manutenção e da transformação da beleza. Com base nisso, visualizamos as figurativizações 
que se referem aos simulacros “mulher produzida” e “mulher cuidada” construídos pelos 
textos. Ainda mais, nossa tentativa foi comprovar de que modo as estratégias utilizadas pelo 
sujeito enunciador estabelecem um efeito de sentido de proximidade com o sujeito 
enunciatário. Como se não bastasse, verificamos a presença de invariantes textuais que 
possibilitam identificar os objetos-valores de cada um dos simulacros construídos, uma vez 
que o sujeito enunciador faz uso de sua inteligibilidade para atingir a sensibilidade do sujeito 
enunciatário. 

Figurativizações da mulher em publicidades de periódicos de 1956 e 2007 
Edna Maria F.S. Nascimento(UNIFRAN-UNESP-CNPq) 

edna.fernandes@uol.com.br; 
Vera Lúcia R. Abriata (UNIFRAN) 

vl-abriata@uol.com.br 
O texto publicitário distingue-se dos demais por trabalhar sempre e principalmente com vista 
a uma forte axiologização, usando ricas estratégias narrativas verbais e visuais, estruturas 
retóricas articuladas, de modo a valorizar positivamente objetos (produtos, serviços, marcas) e 
comportamentos que se encontram no mundo natural. Há então nesse tipo de texto uma 
hiperbolização não só do componente estético - o produto deve parecer belo – e do 
componente ético - ele dever ser bom – mas também do componente estésico – ele deve ser 
sentido como belo e bom por um determinado enunciatário. Nos textos publicitários, a 
presença do rosto feminino é uma constante, e são inúmeros os produtos cosméticos dirigidos 
a mulheres preocupadas com a manutenção da juventude que almejam perenizar o viço da pele 
feminina. Pretendemos nesta comunicação analisar publicidades da revista O Cruzeiro (1956) e 
de periódicos mais recentes, como Cláudia, Caras, Marie Claire, dirigidas a mulheres 
preocupadas com a manutenção da eterna juventude. Partindo do pressuposto da teoria 
semiótica greimasiana de que o texto constrói seu enunciador e enunciatário, verificaremos 
nesse corpus verbovisual, as dimensões verbais, cromáticas, eidéticas, topológicas e matéricas 
que compõem sincreticamente a cena enunciativa de cada publicidade, com o objetivo de 
depreender isotopias que determinam tipos de papéis temáticos, tanto do enunciador que, 
revestido de credibilidade, pretende vender um cosmético, como do enunciatário, que pode 
ser figurativizado por uma mulher esclarecida, que almeja, modalizada pelo querer, entrar em 
conjunção com o produto. O objeto-valor que o enunciatário “mulher” deseja é o mesmo de 
cinqüenta anos atrás: a juventude eterna. O trabalho propõe, a partir de uma tipologia de 
papéis temáticos do enunciador/enunciatário, verificar o imaginário de mulher que se constrói 
nos textos analisados e, em contrapartida, delinear a construção do enunciador que, investido 
de poder, faz a mulher crer no produto, persuadindo-a à compra ou que, utilizando 
argumentos da ordem do saber, convence-a, muitas vezes a partir de dados estatísticos, da sua 
eficiência. A escolha dessas publicidades, produzidas em épocas diferentes, visa também 
observar se houve mudança: a) nos tipos de papéis temáticos do enunciador/enunciatário; b) 
no imaginário de mulher construído pelos textos de O Cruzeiro e pelas publicidades das outras 
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revistas mais atuais; c) na utilização das diferentes dimensões que compõem o texto. 
Internet, novas tecnologias e terceira idade na contemporaneidade 

Maria Lúcia Frutuoso de Oliveira – Mestranda – (UNIFRAN) 
prof.luciafrutuoso@hotmail.com 

Maria Regina Momesso – Orientadora – (UNIFRAN) 
reginamomesso@uol.com.br 

Com a contemporaneidade e a urgência tecnológica, a humanidade é atraída para um mundo 
totalmente midiático, que quase sempre, usurpa dos seres a estabilidade, as certezas e a fixidez 
das identidades. A cibermídia – conjunto de mídias digitais em ambientes cíbridos fixos ou móveis 
(ARAÚJO, 2005, p. 192) – tem sido utilizada como instrumento para interconexão e inclusão 
dos indivíduos no mundo das novas tecnologias. Para as gerações que nasceram bem antes da 
chegada da web, pertencer e saber se relacionar com o universo das redes tem sido um dos 
desafios da atualidade. Assim, pode-se perceber na cibermídia um cardápio de inúmeras 
ferramentas de conexões e interações que visam a orientar e preparar pessoas com mais de 50 
anos a fazer parte da geração digital sem se sentir alheio a todo o processo. Diante desse 
cenário, este trabalho tem por objetivo identificar as práticas discursivas presentes em um site 
interativo voltado para pessoas com mais de 50 anos, e como tais práticas constroem a 
representação dessa geração na interação com a Internet, ou seja, que identidades são 
construídas neste site para aqueles que caminham para a terceira idade, ou melhor, para a 
velhice. O estudo pauta-se numa perspectiva discursiva e utiliza autores tais como: Foucault 
(2007, 1997, 1994) para pensar as práticas discursivas e as tecnologias do eu; Bauman (2000, 
2007) para refletir sobre a contemporaneidade; Araújo (2005) para questões da cibermídia. 
Em relação ao indivíduo de meia idade e o idoso Bosi (1987), Santos (2008), Clavairolle 
(2005) e outros autores que possam contribuir para o estudo em questão. O corpus de análise 
é o site http://www.maisde50.com.br . Os resultados preliminares apontam para práticas 
discursivas que valorizam a meia idade e a velhice, (re)significando as identidades desses 
indivíduos e colocando-os com a imagem de seres jovens, saudáveis, belos e ativos, apesar da 
idade. 

Cibermídia: práticas, discursos, representações e subjetividades 
Maria Regina Momesso (UNIFRAN) 

reginamomesso@uol.com.br 
A pesquisa tem por objetivo estudar as representações, as práticas discursivas e identitárias e 
seus efeitos de sentido em comunidades virtuais, tais como: sites dinâmicos ou interativos, 
orkut, youtobe, second life, e blogs (jornalísticos, publicitários, educativos, pesquisa, empresariais 
e de marketing, entre outros) presentes na cibermídia. Parte-se do pressuposto de que as 
comunidades virtuais servem de ferramenta e de espaço propicio para o funcionamento das 
tecnologias do “eu”, ou seja, são lugares onde o sujeito constrói sua(s) identidade(s) por meio 
de práticas, as quais refletem a problemática do ser na contemporaneidade. O corpus da 
pesquisa constitui-se de e-textos sincréticos, produzidos e em circulação na cibermídia. Para 
análise desse tipo de corpus é necessário pensar não só na linguagem verbal, mas em uma 
linguagem sincrética, múltipla, que se entrelaça para enunciar o ser. Num mesmo espaço 
temos o hipertexto traduzido na confluência de várias linguagens e na multiplicidade de 
possibilidades de encaixes, de reconstruções, de práticas, de efeitos e de ressignificações. A 
fundamentação teórica centra-se na análise de discurso francesa de Michel Pêcheux (1988; 
1990a; 1990b) e na filosofia foucaultiana sobre as práticas discursivas e de subjetivação 
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(FOUCAULT, 1991; 1998; 2000). Apóiase, ainda, para a questão dos gêneros digitais, na 
teoria dialógica bakhtiniana (BAKHTIN, 1992a.; 1992b); em Lévy (1996; 1999), Lemos 
(2004), Araújo (2005; 2006), quanto à cibercultura e cibermídia; em Hall (2002; 2003), 
Harvey (2005), Bauman (2005;2007) e Baudrillard (1991; 2003), nas questões sobre 
identidade e a modernidade liquida; em Castells (1999a; 1999b), Wolton (2003), Thompson 
(1995), no que se refere à comunicação. No encaminhamento das análises observam-se 
práticas discursivas e identitárias fluídas de um sujeito mutante, que não pode fixar-se, pois 
quer ser único e ao mesmo tempo social ( pertencente ao grupo considerado o representativo 
da sociedade liquido moderna). Logo é necessário valer-se de simulações e simulacros para 
manter o processo de multiplicidade do ser que entra num jogo de paradoxos entre o 
diferente/o comum; o novo/ o velho; o uno/ o múltiplo; o essencial/ o efêmero. 

Cenogragia e ethos: a propaganda eleitoral de Marta Suplicy nas eleições 
municipais de 2008. 

Maria Silvia Olivi Louzada (UNIFRAN) 
silvialouzada@unifran.br 

Alexandre Marchi (UNIFRAN) 
xandao.marketing@hotmail.com 

A política sempre foi um campo amplo e fértil para a teatralidade. Acreditamos que os 
políticos, de modo geral, buscam ter habilidade para construir uma imagem de si, um ethos 
discursivo valorizado e que seja inspirador de confiança,esperando que, assim, possa produzir 
uma identificação com o eleitor, com consequente retorno no pleito eleitoral. Com base nos 
estudos de Dominique Maingueneau (2005), analisamos nesse trabalho os conceitos de 
interdiscurso, de cenografia e de ethos tomando como objeto de investigação a campanha 
política da candidata à prefeitura de São Paulo em 2008, Marta Suplicy. Sabe-se que o ethos 
que está veiculado à palavra, à manifestação do sujeito da enunciação e que o poder de 
persuasão de um discurso consiste em parte em levar o leitor a se identificar com a 
movimentação de um corpo investido de valores socialmente especificados. Entendemos que 
apesar de a palavra e a imagem pertencerem a universos sócio-discursivos específicos, é 
inegável que nos discursos midiáticos, tais como os televisivos, a sua relação é de recíproca 
interdependência. Conforme aponta Maingueneau (2005), “toda fala procede de um 
enunciado encarnado; mesmo quando escrito, o texto é sustentado por uma voz – a de um 
sujeito para além texto”. Dessa forma, tomamos como principal objeto de análise o primeiro 
debate do segundo turno das eleições 2008 para o cargo majoritário da cidade de São Paulo 
veiculado pela emissora de televisão Band, realizado entre os dois candidatos ao cargo, 
Gilberto Kassab, do Partido Democratas – DEM e Marta Suplicy, do Partido dos 
Trabalhadores – PT, em que confrontam suas realizações políticas. Interessamo-nos em 
investigar como nessa cenografia a candidata e política de longa data Marta Suplicy, institui um 
ethos discursivo marcado pelo refinamento, pela elegância, pela altivez, que se deixa entrever 
tanto na escolha das palavras, na modalização e no tom da voz, como na postura corporal, nas 
cores utilizadas no seu vestuário, nos acessórios utilizados. 
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O trabalho desenvolvido pelo Grudiocorpo – Grupo de Estudos sobre o Discurso e o 
Corpo/CNPq - está vinculado ao projeto Corpo e Discurso: lugares de memória das identidades 
brasileiras na mídia e na literatura/UESB, buscando problematizar o corpo como acontecimento 
discursivo sob a perspectiva da Análise do Discurso, tomando os postulados de Michel 
Foucault, objetivando ao mesmo tempo a ampliação de seus diálogos com diversos campos das 
Ciências Humanas como a História, Comunicação, Educação, Sociologia, Psicanálise, 
Literatura, Ciências da Informação, Direito, entre outros. Nosso objetivo principal, portanto, 
é discutir e investigar as diferentes posições acerca do corpo e suas produções identitárias no 
Brasil face à diversidade cultural que configura esse objeto de estudo no mundo globalizado. 
Para tanto, entendemos que o corpo é o médium por meio do qual se produzem e se 
reconhecem imagens que permeiam o universo discursivo no qual se evidenciam exercícios de 
poder, controle e resistências no interior de processos de subjetivação. O corpo como 
acontecimento discursivo, então, é um efeito de sentido na história, assumindo para si um 
ponto de partida e chegada para a constituição das identidades na investigação dos mecanismos 
que respondem a pergunta kantiana de Michel Foucault, Quem somos nós?, abrindo vias para 
se pensar o sujeito na história contemporânea brasileira. Também, observamos o sujeito nas 
suas inter-relações com a memória discursiva e a intericonicidade, noções desenvolvidas por 
Jean-Jacques Courtine. Dessa maneira, acreditamos que a relevância desta pesquisa é traçar 
um esboço das identidades brasileiras por meio da existência material-discursiva corporal, 
identificando as técnicas de si que regimentam um diverso modus vivendi em nossa sociedade. 

Sujeito e Mídia: a construção do ‘pobre’ na TV1 
Ana Oliveira 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
Este estudo tem como objetivo, com base na Análise do Discurso fundamentada nos 
postulados de Michel Foucault, estudar os mecanismos midiáticos, que produzem construções 
televisivas acerca do cidadão comum, pertencente ao grupo dos excluídos da sociedade. Para 
isso, analisaremos matérias dos programas Bahia Meio Dia, da TV Bahia, afiliada da Rede Globo, 
e Que Venha O Povo, da TV Aratu, afiliada do SBT. O sujeito sempre será considerado como 
integrante de uma conjuntura social, sendo marcado por aspectos históricos e ideológicos, por 
isso, discursivos. Buscaremos analisar também as construções discursivas das notícias, 
observando os efeitos de sentido que produzem uma espetacularização dos acontecimentos, 
procurando entender os mecanismos que estabelecem a idéia de espetáculo. Também, 
investigaremos como as técnicas de controle agem sobre os sujeitos espectadores e de que 
forma eles estabelecem suas resistências. Esperamos que este estudo possa contribuir para uma 
reflexão dos discursos televisivos que retratam o sujeito “pobre” e produzem uma identidade 
estereotipada para todos aqueles que fazem parte do grupo que é considerado apenas como 
“massa”. 1 Projeto de Pesquisa: “Corpo e Discurso: lugares de memórias das identidades 
brasileiras na mídia e na literatura”, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 
UESB/Vitória da Conquista; coordenado pelo professor Dr. Nilton Milanez. 

CORPO E IDENTIDADE NA POÉTICA DE ANTUNES 
Antônio Fernandes Júnior – UFG/CAC 

tonyfer@uol.com.br 
A poesia de Arnaldo Antunes produz-se em um interstício de linguagens, envolvendo as 
experiências do poeta com a palavra cantada (o rock), com a poesia visual, com as artes 
plásticas, com a poesia concretista, com a vídeo-poesia, para citar estes exemplos. Esse 
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entrecruzamento de linguagens, tão característico da poesia de Antunes, configura-se como 
um espaço capaz de oferecer diferentes leituras sobre a realidade sociocultural, tornando-se 
um campo de observação privilegiado sobre diversas questões, como, por exemplo, a 
subjetividade. Além da mistura de códigos, percebe-se, na obra deste poeta, a criação de 
expressões lingüísticas (fusão de palavras, deslocamentos lexicais, quebra de palavras, etc.) 
que surgem do experimentalismo com a linguagem para instaurar uma nova situação, seja ela 
de classe social, sexo, identidade cultural, etc. Tal estratégia discursiva possibilita reflexões 
sobre a condição do sujeito no contexto atual, seja pelas relações entre sujeito e espaço 
urbano, seja pelas as construções identitárias pelas quais os sujeitos se reconhecem. Assim, 
considerar o discurso, segundo Foucault (1995), como um campo de regularidade para 
diversas posições de subjetividade, leva-nos a refletir sobre as diferentes posições do sujeito 
adotadas nos poemas de Antunes, sejam elas voltadas para o erótico, passando pelo corpo e 
pela sexualidade, seja para o sujeito e sua relação consigo e com o que o cerca. A questão que 
se coloca é, então, quais são as metamorfoses do sujeito e da linguagem na obra desse poeta? 
No entanto, como não temos a pretensão de esgotar o assunto, destacaremos alguns poemas 
para desenvolver este estudo, com o objetivo de evidenciar alguns caminhos e/ou 
descaminhos da subjetividade na obra do referido poeta. Nossa proposta será a de observar 
como determinados procedimentos de construção lingüística e posições-sujeito adotadas criam 
efeitos identitários específicos, sobretudo, no tocante a relação corpo/subjetividade. 

Discurso de marketing: uma análise do corpo cultural através da sua 
comunicação de venda 

Camila Teles Barbosa (Uesb) 
milatelesb@gmail.com 

Este projeto de pesquisa efetua uma análise acerca do discurso de sujeitos providos de cultura 
no momento em que comercializam alguma coisa. Objetivamos, então, estudar os efeitos de 
sentido produzidos por meio dos discursos do corpo cultural e a sua necessidade de 
comunicação por meio dos postulados da Análise do Discurso e suas relações discursivas. Para 
tanto, efetuarmos pesquisas que dizem respeito à sociedade e aos discursos nela 
materializados. A cultura tal qual pretendemos estudar é aquela que parte da cultura de raiz e 
do contato com o ambiente social do sujeito, compreendendo como cultura, manifestações 
realizadas por meio das linhas de conhecimento, cuja partida se dá por meio de fatores sócio-
históricos. A identidade de cada sujeito é delineada por marcas de um coletivo. O estudo 
comportamental do ser humano se abastece do esclarecimento quanto às questões sociais de 
mudança e evolução. Tendo em vista a necessidade da comunicação e do trabalho para a 
sobrevivência dos sujeitos, considera-se o marketing como elemento de junção dessas 
premissas; para vender é necessário comunicar e para comunicar uma venda é necessário um 
projeto de venda (marketing). Para a compreensão da constituição do discurso no corpo 
cultural comerciante, fez-se necessário entender o projeto de venda deste corpo por meio da 
sua marca identitária, pois ele vende o produto propagando as suas expressões culturais. 
Tomamos como corpus, portanto, o vídeo Pamonha de Cajazeira, disponibilizado no endereço 
eletrônico Youtube, evidenciando as identidades culturais comerciantes constituídas no seu 
interior, seguindo os preceitos teórico-metodológicos da Análise do Discurso de orientação 
francesa, destacando os postulados de Michel Foucault. Para o filósofo, o corpo é definido 
como forma material repleta de discursos que se materializam também no sentido de 
sociedade, já que cada sujeito ajuda na composição do todo, e este todo colabora na 
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composição de cada sujeito. Toda investigação baseada na comunicação do corpo cultural e nas 
suas manifestações discursivas, possibilitou-nos entender e configurar um quadro do sujeito 
incluído na ordem discursiva do seu grupo, apontando as vertentes culturais de uma 
identidade. 

SuperNanny: O sujeito discursivo e a disciplinarização dos corpos 
Carolina Coelho Pinheiro (UESB) 

carol_coelho@msn.com 
O presente trabalho se insere na Análise do Discurso de orientação francesa e mobiliza 
conceitos e articulações sobre Discurso desenvolvidas no Brasil em torno de Michel Foucault. 
O tema proposto “SuperNanny: O sujeito discursivo e a disciplinarização dos corpos” coloca 
em relação à formatação de uma determinada moralidade sobre o corpo, observada a partir do 
programa televisivo “SuperNanny”. Buscando analisar os mecanismos de controle que esta 
mídia produz e os efeitos de resistência experienciados pelos espectadores, o tomaremos 
como objeto para o desenvolvimento deste estudo, trabalhando com a noção de 
“governametalidade” compreendida por Foucault. O estudo dos mecanismos de controle e 
resistência produzidos virtualmente viabiliza e faz proliferar os discursos sobre o corpo, 
monitorando idéias e, não paradoxalmente, incitando a recriação de discursos, ao colocar o 
sujeito mediante seu exercício de liberdade frente às relações de poder da qual participa tanto 
institucionalmente quanto em suas relações interindividuais. O corpo pode ser compreendido 
em suas relações de disciplina e controle, rede intricada de relações de poder, tanto em nível 
institucionais quanto domésticos. Quando tomado como objeto discursivo o corpo promove 
uma discussão aguda e extremamente relevante sobre a constituição dos sujeitos e a formação 
de suas identidades. Ao observar o programa “SuperNanny”, veiculado pelo canal SBT, 
podemos analisar a produção discursiva que envolve o corpo e suas técnicas de 
disciplinarização e controle, que apresentam formas de gerenciamento dos sujeitos por meio 
de uma pedagogia da prática cotidiana. A SuperNanny ,Cris Poli, utiliza métodos de ensino 
disciplinares, que podem ser compreendidos sob a luz das técnicas de coerção descritas por 
Michel Foucault: “Como vigiar alguém, como controlar sua conduta, seu comportamento, 
suas atitudes” (FOUCALT apud REVEL, 2005, p.35). Em primeiro instante, a governanta 
observa o cotidiano da família e analisa toda rotina. Após estabelecer as regras a SuperNanny 
deixa o lar sob a vigilância de uma câmera monitorando a distância. O cumprimento ou não 
das regras leva ao método de recompensa ou ao “cantinho da disciplina”. Considerando a 
pedagogia disciplinar pode-se concluir que o programa “SuperNanny” nos possibilita 
compreender as relações de poder que envolve o governo de si e suas extensões em relação ao 
governo dos outros, considerando a disciplina que incide diretamente sobre o controle da 
administração do tempo e dos corpos. 

O corpo como campo discursivo e a construção de identidades nas escolas do 
MST 

Fernanda Castro 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

O presente artigo propõe-se analisar como se dá, discursivamente, a construção das escolas do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a partir de duas matérias sobre a 
escola do movimento, publicadas pelo jornal online A Semana da cidade de Vitória da Conquista 
na região Sudoeste da Bahia, averiguando a formação de identidades a partir desse discurso. 
Pretendo, também, com o embasamento da Análise do Discurso de linha Francesa, 
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fundamentada nos escritos de Michel Foucault, estudar como a partir de memória e da posição 
que o jornal assume na história é feitat a construção de identidades do movimento MST e de 
que forma são travadas as relações de poder no interior do seu âmbito educacional, 
entendendo esse espaço enquanto uma doutrina, que carrega o discurso da educação como 
ação libertadora e que, portanto, está inserido em uma Ordem do Discurso. Estudo a 
construção de sujeitos tendo o corpo como um espaço discursivo, um produtor e receptor de 
discursos, um agente social e histórico, que é perpassado por vários discursos e tem na mídia 
uma das ferramentas para a sua construção e adquire formas da posição que assume. O artigo 
analisa deste modo, a posição destes sujeitos, a partir de seus corpos, não se tratando neste 
discurso do corpo físico, mas de uma metaforização, em relação ao formato de educação 
proposto pelo movimento sem terra. Investigo, a partir dos estudos do conceito de verdade 
Foucaultiano, os efeitos de sentidos produzidos pelas reportagens sobre o MST, e as possíveis 
resistências nascidas no interior do discurso publicado por essa nova mídia eletrônica. Abordo 
ainda os procedimentos de controle usados pelo site online conquistense, para um 
entendimento da sua ação no seu público leitor, bem como o desenvolvimento de um 
progressivo formato estereotipado de discurso usado em relação à educação do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Palavras – Chave: Discurso, jornal, corpo, MST, 
escola. 

O discurso sobre o corpo velho: propagandas governamentais 
Fernanda Fernandes Rivera 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
O corpo no século XXI ocupa um lugar central no que se refere ao exercício sobre o domínio 
de si, sobre seu corpo e concomitantemente criam-se identidades que se (des) constroem, (re) 
modelam identidades líquidas que se vêem absolutas, singulares. O corpo, portanto, é o 
visível, é preciso mostrar: não se trata de qualquer corpo, mas o corpo jovem. Em face às 
ideologias e à mídia, que prescrevem comportamentos é que parte esse conhecimento do 
corpo, enquanto sujeito na elaboração de uma imagem de si. Posto isso, o nosso interesse é 
investigar o corpo que foge aos discursos de padrões de beleza, relegado às campanhas de 
saúde do governo e, também, às propagandas de agências de turismos: o corpo velho. 
Pretendemos efetuar uma análise acerca do corpo velho que produz efeitos de sentido na 
medida em que o discurso do “velho” produzido permeia conflitos-contradições, ora agindo 
positivamente, ora negativamente a depender do contexto. A velhice é uma representação 
socialmente construída e sua produção de sentido está vinculado à relação sócio-histórica que 
projeta à memória o velho/idoso como inútil, incapaz, improdutivo, naturalizando a velhice 
como doença, sofrimento, morte. Neste contexto atuam as propagandas governamentais (re) 
definindo comportamentos e valores que são voltados para o respeito/cuidados ao corpo 
velho não propriamente pelo desejo de saúde, mas principalmente por questões 
mercadológicas de nossa sociedade moderna. Esta sociedade moderna, caracterizada pelo 
consumo, por sua vez difunde o corpo jovem como padrão pelos efeitos de sentidos 
produzidos e justificado pelo imaginário como que normalmente associado ao belo, bom, 
capaz, útil, forte; então, as propagandas governamentais dão novas formas de subjetividade, 
outras significações para a velhice, que se antes não eram vistos como um público consumidor 
torna-se referência para o consumo quando produz o discurso que ser/ter o velho é ser/ter o 
antiquado, é preciso, pois buscar o novo/jovem. Para tanto, serão utilizados para efeito de 
comparação e melhor compreensão os discursos produzidos pelo corpo velho, entendendo o 
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corpo como produtor de sentidos, nas diversas propagandas em que a velhice é negada; 
propagandas nas quais se preconiza o rejuvenescimento e, sobretudo a juventude, 
principalmente porque estamos inseridos num meio no qual o Corpo é/se torna assujeitado 
pelo discurso da beleza. Para fazer tal análise consideraremos os postulados da Análise do 
Discurso de orientação francesa destacando os trabalhos de Michel Foucault e das construções 
discursivas elaboradas pelas propagandas governamentais cujo público alvo são os idosos. 
Palavras Chaves :Discurso, Velho, Corpo, Memória 

Discurso e práticas jurídicas: materialidades discursivas em crimes de lesão 
corporal 

Gleyson Lima Santos 
 
Propõe-se investigar a discursivização dos processos em torno do crime de lesão corporal, 
mais especificamente: a problemática que envolve as subjetividades que constituem as suas 
diversas modalidades qualificadoras. Para tanto, utilizando a desconstrução das materialidades 
discursivas próprias do processo criminal, identificamos os funcionamentos discursivos que 
promovem os diferenciados efeitos de sentido e que faz com que o legislador – 
compreendendo sua posição de sujeito e dado ao caráter dinâmico da norma – divida o tipo 
penal, tratando as práticas de maneira diferenciada, de acordo com seu grau de 
reprobabilidade, e ainda, procuramos estabelecer a maneira pela qual a sociedade interpreta (e 
redefine) os conceitos dispostos pelo texto legal e demais fontes do direito. Tomamos como 
corpus, destarte, processos criminais em andamento e acórdãos jurisprudenciais, adotando os 
postulados da Análise de Discurso de orientação francesa, com destaque nos estudos de Michel 
Foucault, além da Teoria Geral do Direito Penal presente na doutrina jurídica. Colocando o 
corpo no centro das problematizações acerca de sua apropriação e investigação no que se 
refere à constituição das práticas jurídicas, o corpo é tomado como acontecimento discursivo, 
pois se torna materialidade imprescindível para compreender como se processa a construção 
do discurso que delimita o que é uma ofensa à integridade corporal grave e o que é uma ofensa 
gravíssima, assim como a caracterização do ato que resulta na discursivização do que se 
considera perigo de vida. Tal investigação nos possibilitou configurar um pequeno quadro do 
sujeito e da ordem do discurso na qual ele se insere neste momento, apontando o que pode e 
deve ser dito no seio da ordem jurídica, ao mesmo tempo em que identifica-se no processo 
histórico as causas que condicionam os variados efeitos de sentido em relação ao corpo. A 
série discursiva que se depreende da regularidade dos enunciados apontados autoriza a 
construção das identidades brasileiras e de seus costumes, compondo fonte para a 
discursivização da própria norma e da conseqüente legitimação do ius puniendi estatal. 

Discurso , corpo e poder: a crise nas redes da mídia 
Gracielly Bittencourt Machado (UESB) 

Gracielly87@hotmail.com 
No segundo semestre de 2008, um acontecimento emergiu nas páginas dos jornais, nas capas 
das revistas, nos sites, nas telas das TVs, nas conversas cotidianas; a Crise Economia Mundial. 
Assim, os problemas que tiveram início no mercado financeiro enveredaram por domínios 
cada vez mais amplos e o momento de otimismo vivido pela economia Brasileira foi abalado 
pelo medo da crise e da recessão. Ao serem retomados, comentados, desdobrados, deslocados 
e espetacularizados, os discursos sobre a crise produziram uma gama de sentidos e ativaram 
memórias. É sobre a emergência deste acontecimento na mídia e seus confrontos discursivos 
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que nos debruçaremos neste trabalho. Para realizar esta análise utilizamos o instrumental 
teórico e metodológico da Análise do Discurso de linha francesa baseada nos postulados de 
Michel Foucault. Nosso corpus são sete matérias sobre a crise econômica divulgadas em 
grandes portais de notícias - UOL, Globo.com, Terra e IG – nos meses de setembro, outubro 
e novembro de 2008. Como nos propõe Foucault, na Arqueologia do Saber, olharemos para 
estas materialidades como um espaço de dispersão, tomado o discurso em sua irrupção de 
acontecimento e afastando da análise todo o jogo de noções que sustentam o tema da 
continuidade e ligam os discursos pronunciados a uma origem nunca alcançada. 
Consideramos, então, o enunciado como um nó numa rede que articula a história, a memória 
e o sujeito. Através destas materialidades observamos como os discursos sobre a crise se 
constroem na mídia e se articulam com enunciados presentes em diversos campos discursivos. 
Observaremos também os procedimentos de controle que entrelaçam os discursos mostrando 
sua articulação com o poder e possibilitando a construção de um saber. Um controle que passa 
fundamentalmente pelo corpo enquanto força de trabalho e produção, um corpo que aparece 
como produção simbólica e historicamente determinada que é atravessado por jogos de 
poderes e é alvo de saberes. Tomaremos, portanto, o discurso da mídia como uma prática que 
constrói determinadas verdades. Mostraremos que a produção do discurso é ao mesmo tempo 
selecionada, controlada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos. Além 
disso, será possível observar como as notícias produzem sentidos, tornando explícitas marcas 
discursivas que compõem nossa história cotidiana. 

Do sujeito comum à celebridade: sentidos e posições do sujeito na TV 
Júnia Cristina Ortiz Matos/UESB 

(junia.ortiz@gmail.com) 
Este trabalho tem como objetivo compreender o processo discursivo de transformação do 
sujeito comum em um ‘ídolo’ operada pela mídia televisiva. Para o desenvolvimento de uma 
análise discursiva, utilizamos como base a Análise do Discurso de orientação francesa, 
fundamentada nos postulados de Michel Foucault. O estudo parte da investigação da forma 
como se dá a transformação do sujeito a partir da análise do reality show ‘Ídolos’. Buscamos 
compreender o papel da mídia na produção e circulação de sentidos no que diz respeito aos 
discursos criados acerca do que significa ser “célebre”/famoso, um ídolo no estilo pop e, ainda, 
analisar como se dá a proliferação destes discursos. Por meio desta transformação dos sujeitos, 
discutimos o processo discursivo de construção de identidades na mídia. Entendendo a 
televisão como espaço de circulação de imagens e produção de identidades, buscamos no 
conceito de globalização entender o fenômeno da homogeinização cultural, elemento que 
pode ser identificado e expresso no meio musical midiático. Analisamos as influências externas 
em relação às identidades que permeiam a programação televisiva atual, de maneira que a 
mídia atua contribuindo para o estabelecimento de identidades globalizadas. Buscando 
entender os mecanismos discursivos que integram a construção dos “ídolos instantâneos” 
discutimos, ainda, os procedimentos de construção de sentidos na mídia, bem como os 
mecanismos de controle que embasam essa produção. Partindo do pressuposto de que o 
discurso sobre o cantor se constitui sobre bases já pré-existentes, retomamos algumas 
memórias a fim de demonstrar que estes se revelam como discursos já ditos. O corpo é, 
então, tomado como objeto discursivo central na construção dos sentidos e é evidenciado 
como receptor e transmissor dos discursos. É, neste caso, a unidade de socialização, 
competição e poder, visto que as transformações do sujeito comum em celebridade, impostas 
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pela determinação da mídia, têm como recurso principal o corpo, no tocante à linguagem da 
aparência. E importante considerarmos ainda que esses estereótipos corporais construídos no 
discurso midiático e presentes no imaginário coletivo têm em comum uma “moral” da 
aparência, instituindo valores que estimulam a competição, tanto coletiva como individual. 
 

Doadores de órgãos: o discurso de controle sobre os corpos 
Jussara dos Santos Matos (UESB) 

jussaramtos@hotmail.com 
Este trabalho tem por objetivo analisar em jornais impressos como se constitui o discurso dos 
sujeitos em relação ao controle dos seus corpos no que diz respeito ao fato de ser ou não-
doador de órgãos e tecidos. Buscaremos problematizar e analisar a luz da Análise do Discurso, 
cujos postulados se inscrevem na Ordem do discurso de Michel Foucault, como os sujeitos se 
colocam diante desse novo acontecimento que se estabeleceu mediante a Lei 9.434/97 
sancionada pelo Ministério da Saúde desde 4 de fevereiro de 1997, de que todos os brasileiros 
estariam na condição de doadores de órgãos e tecidos no instante de sua morte encefálica. 
Exceto aqueles que se manifestassem contrários, portando em suas Carteiras de Identidade 
Civil ou a Carteira Nacional de Habilitação a inscrição de “não-doador”. Desde então, os 
sujeitos foram convocados a entrar na ordem do discurso e posicionar-se como doador ou não 
doador de órgãos. Iremos, assim, ater-nos a questão de como os sujeitos exercem o controle 
sobre seus corpos pelo fato de temer a morte, uma vez que esta, além de provocar angústia e 
morbidez, constitui-se como um tabu na sociedade. Pensar na própria morte não é algo 
comum na sociedade brasileira e ter que decidir entre ser doador ou não de órgãos é trazer a 
memória a possibilidade de um dia estar entre a vida e a morte, já que agora a medicina lança 
mão de novos procedimentos que prolongam a vida dos indivíduos por meio da morte de 
outros. Trataremos, também, de questões relacionadas à produção de sentido que a mídia 
consegue estabelecer na sociedade, contribuindo, assim, na construção da vontade de verdade 
dos sujeitos que obtêm informações, através da mesma, a respeito dos novos procedimentos 
clínicos na preservação da vida, à vulgarização do discurso científico e às relações de poder 
entre sujeito e instituição. Neste sentido, procuraremos analisar e compreender como os 
sujeitos posicionam-se diante do novo acontecimento histórico-social que se estabeleceu 
diante dos mesmos. Palavras-chave: corpo, discurso, divulgação científica, doação de 
órgãos, mídia. 

A “corporeidade” discursiva de propagandas em livros didáticos 
Layane Dias Cavalcante Viana (UESB) 

layanedias@yahoo.com.br 
A análise do discurso é um campo de pesquisa cujo objetivo é compreender a produção social 
dos sentidos, por meio de materialidades de linguagens verbais e não-verbais. Dessa forma, o 
presente trabalho visa investigar a corporeidade do(s) discursos(s) disseminados por duas 
propagandas no livro didático “Português Linguagens”, através da materialidade lingüística e 
imagética por elas apresentadas. Analisando, de forma específica, como são construídos os 
sentidos nessas propagandas, tendo por base, que a construção destes, os sentidos, devem ser 
analisados no atravessamento dos dois campos discursivos em que se fundamenta a pesquisa: o 
pedagógico e o midiático. Reconhecemos, então, que a propaganda é uma das vertentes 
midiáticas de ampla circulação nas sociedades atuais e que esta recorre, a todo o momento, à 
memória discursiva e imagética, a fim de recolocar ou até mesmo deslocar sentidos 
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estabelecidos, cristalizados. Assim, tomamos como base, para ler e analisar o(s)  discurso(s) 
dessas propagandas o arcabouço teórico da Análise do Discurso (AD) de linha francesa, dando 
destaque aos postulados de Michel Foucault, bem como a alguns conceitos específicos da AD, 
a exemplo dos conceitos de memória discursiva e intericonicidade os quais foram 
estabelecidos pelo teórico francês Jean-Jacques Courtine. E além de fazermos menção aos 
conceitos supracitados, investigaremos, também, os procedimentos de controle externos e 
internos, propostos por Foucault em “A ordem do discurso” (1999) que subjazem este(s) 
discurso(s). Ao passo que discutiremos também as razões que propiciaram a emergência da 
publicidade, em específico das propagandas no livro didático. Posto isto, o objetivo final deste 
trabalho constitui-se em apontar os intricamentos discursivos entre os dois campos em que se 
baseia essa pesquisa. Reconhecendo, portanto, a nova “finalidade” assumida pelas propagandas 
ao adentrarem um campo discursivo diferente do seu campo de origem, o midiático. Por fim, 
pretende-se colaborar para um olhar diferenciado em relação ao(s) discurso(s) pedagógico(s) 
veiculados pelos livros didáticos através das propagandas que os compõem. 
 

O discurso do sexo e o corpo feminino na literatura: ars erotica versus scientia 
sexualis. 

Letícia Tavares de Faria 
Ltavares.22@gmail.com 

Este projeto de pesquisa tem como objeto de estudo o discurso em torno do corpo feminino 
na literatura. Pretende, dentro da perspectiva foucaultiana, analisar os interlúdios do discurso 
que se apresenta ora sob o simulacro da ars erotica, ora sob as asas protetoras da scientia 
sexualis. O sexo e o prazer nem sempre podem 
aparecer juntos, como parte de um mesmo saber, sob pena de ser a obra toda derramada na 
vala comum da literatura pornográfica. Assim, autoras têm traçado uma verdadeira tecnologia 
do sexo para ocultar-se\mostrarse como um saber permitido, dentro da norma, aceito pela 
norma, e como diz Foucault, produzido dentro do dispositivo da aliança, mas guardando toda 
a intimidade possível com o dispositivo da sexualidade. Para tanto é possível analisar que esse 
discurso sobre o sexo como uma forma de prazer produzida e consumida pelo corpo com um 
cuidado extremo de ampliar o lugar de onde se fala, para que o discurso não se perca e possa 
ser atualizado na relação de quem fala e produz esse discurso, dentro da autoridade de quem 
pode falar e desvelar o que oculta o saber sobre o sexo, como aquele que fala de lugares 
autorizados, como o médico, o pedagogo, o agente da lei, ou o religioso. Palavras chave: 
Corpo. Discurso. Feminino. Literatura. Ars erotica. Scientia Sexualis. 
 

Corpo e Beleza 
-um discurso dividido entre poder e resistências 

Luara Vieira (UESB) 
luarapvieira@yahoo.com.br 

Resumo: Este trabalho tem por objetivo a problematização do discurso da beleza, 
evidenciando a criação de um padrão ideal de corpo a partir da análise de uma propaganda 
veiculada na revista Contigo de 2006. Tentaremos, pois, compreender o processo de 
construção do discurso da propaganda, identificando os procedimentos de controle usados por 
ela para atuar no agenciamento do desejo sobre os sujeitos leitores e suas vidas. Além de, 
desvendar os efeitos de sentido que são produzidos em torno do corpo “magro” e a sua 
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sobrevalorização em detrimento do “gordo”, e uma suposta “domesticação” por meio das 
disciplinas que o moldam e o constitui como belo. Mostraremos, também, a maneira pela qual 
o corpo é apresentado pelos meios midiáticos: os padrões de normalidade e de beleza no 
primeiro decênio do século XXI, entrelaçada ao século XVI por meio da pintura, com a tela 
Vênus de Urbino (1538), de Tiziano Vecellio. Dois discursos aparentemente distintos, mas que 
ao longo da análise nos possibilitará entender certa regularidade que os faz relacionar entre si. 
Nosso estudo assume, porquanto, relevância teórica, uma vez que compreende o discurso e o 
sujeito imersos em um contexto histórico social a partir dos pressupostos teóricos e 
metodológicos da Análise do Discurso de linha Francesa, baseada, principalmente, nos 
postulados de Michel Foucault. Desse feito, nossa investigação se propõe a levantar 
questionamentos e reflexões acerca de um corpo, compreendido em seu sentido simbólico e 
metafórico, que é ao mesmo tempo transmissor e receptor de discursos. Assim sendo, 
estaremos diante de certa postura de resistências de determinados grupos face à imposição de 
um padrão de beleza, que delimita as formas físicas, prescrevendo aos sujeitos normas de 
conduta corporais, que configuram identidades ao mesmo tempo fluídas e moventes. Um 
modelo de corpo que forja singularidades e que encaminha os sujeitos a uma reconstrução do 
próprio corpo, a fim de se constituírem como 
belos na sociedade contemporânea. 

A constituição do corpo na pornografia 
Lucilene Oliveira do Rosário (UESB) 

lu.rosario@yahoo.com.br 
O presente trabalho pretende analisar uma publicação no site “Diário da putaria”, feita por um 
casal, e os comentários realizados pelos que acessam o site e leram tal postagem. É proposto 
neste artigo, analisar a maneira como o corpo é compreendido pelos que escreveram o texto e 
foram fotografados, bem como por aqueles que viram a publicação e comentaram. Neste 
sentido, pode-se fazer uma relação entre discurso e corpo no meio pornográfico a partir de 
um recorte neste site. Em nossa sociedade há um tipo de poder que incide sobre o corpo e o 
sexo, além de atrair variedades onde prazer e poder se ajustam. Neste sentido, pode-se falar 
das sexualidades múltiplas que constituem o correlato de procedimentos precisos de poder. 
Os comportamentos polimorfos foram consolidados nos corpos dos homens e dos seus 
prazeres. É através do avanço dos poderes que se fixam sexualidades disseminadas. Na 
pornografia, em que a conexão entre sexualidade e poder se dá de variadas formas a garantir 
um lucro econômico, prazer e poder se entrelaçam e se encandeiam através de mecanismos 
complexos de excitação e incitação. Portanto, o sexo será trabalhado sobre a forma de 
confidência, em que o ato sexual vai ser descrito e exposto através da fotografia e de um breve 
relato do casal ao enviar a postagem para o site. Logo, espero através deste, compreender a 
questão do indivíduo nesta sociedade que visa a confissão como maneira de dizer a verdade, 
sobretudo em relação ao sexo, pois ela é constituída pela scientia sexualis e nesta existe uma 
necessidade pelo ato de confessar, no qual o sexo é tido como objeto de verdade. É também 
necessário perceber a posição do sujeito dentro desta máxima, no qual o fato de expor o corpo 
através do meio fotográfico se relaciona com uma escrita delatora e descritiva. Este trabalho 
será realizado com base nos postulados da Análise do Discurso de linha francesa, considerando 
os postulados de Michel Foucault em História da Sexualidade. 

AS ANORMALIDADES DISCURSIVAS DO CORPO: DAS ARTES CÊNICAS À MÍDIA 
Poliana Bicalho (UESB) 
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A comunicação não tem conteúdos fixos e nem um lugar circunscrito, ela se estabelece 
‘entre’, isto é, na relação de troca entre os sujeitos. A partir dos postulados de Michel 
Foucault no interior da análise de discurso, as contribuições de Marcel Mauss e dos estudos 
sobre as relações de sujeito e poder no campo da comunicação, este estudo tem como objetivo 
pensar o corpo cênico e os discursos que o atravessam. Sob essa perspectiva, buscaremos 
trabalhar a constituição do sujeito com a arte, investigando o porquê de cada enunciado e não 
de outro, método explicitado por Foucault em sua Arqueologia do Saber. Para investigar os 
mecanismos discursivos que envolvem a produção de sentido no sujeito Judite (nome da 
personagem), procuraremos diagnosticar as forças de poder que agem sobre o corpo 
‘anormal’, a partir do percurso da história e a sua transmutação de corpo ‘anormal’ para corpo 
portador de necessidades especiais, considerando que a sociedade imprime suas marcas no 
sujeito por meio de suas atividades corporais. Assim, estabeleceremos as relações do sujeito 
discursivo com a arte, um sistema livre de interditos, trazendo em destaque o discurso de um 
corpo que não está na mídia. Desta maneira, pretendemos constituir uma das dimensões 
comunicacionais do sujeito discursivo, a partir da verificação de como esse corpus se constitui 
e emerge. 

CORPOS SILENCIADOS: O APAGAMENTO DAS IDENTIDADES NO LIVRO 
DIDÁTICO 

Ramilda Viana Gomes da Silva (UESB) 
Este trabalho tem como objetivo investigar os apagamentos de identidades corporais que se 
constroem discursivamente entre textos e imagens no livro didático; verificar qual o tipo de 
sujeito o discurso do livro didático constrói e compreender a memória discursiva de textos 
verbais e não-verbais. O corpus escolhido é o livro didático de Língua Portuguesa, do Ensino 
Fundamental (7ª série), de William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães. O livro 
didático é um instrumento de auxílio no trabalho do professor, e a educação utilizase dessa 
ferramenta com maior ou menor grau de penetração. No entanto, entendemos que seus 
conteúdos recuperam a ordem discursiva do universo pedagógico, incluindo autores, editores 
e instituições específicas como a escola e a própria mídia. Para tanto, trabalharemos com os 
postulados da Análise do Discurso de linha francesa, tomando os trabalhos de Michel Foucault. 
Assistimos, hoje, uma busca incessante da sociedade contemporânea pela sua identidade. 
Segundo Gregolin (2003), o Estado econômico e ideológico ignora que somos indivíduos, ao 
passo que a inquisição científica e administrativa determina nossa identidade. Aos olhos de 
Foucault, o sujeito é marcado, mas existe um poder individual, ou seja, existe o poder das 
instituições, mas existe também a resistência. Nesse sentido, pretende-se ao longo do 
desenvolvimento do trabalho aqui descrito evidenciar o lugar, no livro didático, do agricultor, 
do índio, do negro, da mulher, do homossexual e dos portadores de necessidades especiais. 
Será priorizada a reflexão acerca do apagamento das identidades, ou seja, a reflexão sobre os 
corpos silenciados no livro didático. Em nosso dia-a-dia, utilizamos o livro didático, mas não 
observamos os discursos nele apresentados. Um olhar um pouco mais atento perceberá formas 
variadas de discursos preconcebidos, seja lingüístico, racial ou qualquer de outro tipo. 

Troca de família: discutindo o conceito de família na contemporaneidade 
Sílvia Maria Alencar SILVA 

silvinhaalencar_@hotmail.com 
Neste trabalho, procuramos investigar à luz da Análise do Discurso francesa e dos 
pressupostos de Michel Foucault, a constituição identitária de família na contemporaneidade, 
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como uma sociedade disciplinar que estabelece regras, dentro da qual se moldam sujeitos e 
cada um tem seu papel definido. Sendo o sujeito determinado pelo momento social e histórico 
em que vive, faremos uma análise de sua constituição tomando como corpus um reality show 
denominado Troca de família, transmitido pela Rede Record de televisão desde setembro de 
2006 e baseado no reality show americano Trading Spouses, no qual duas famílias de contextos 
sócio-econômico distintos trocam suas mães por uma semana. Elas são submetidas às mais 
diversas situações dentro das novas famílias e este deslocamento de corpos é responsável por 
uma série de conflitos. A temática do programa gira em torno da família, tomando como 
exemplo as duas famílias participantes. É descrito, com riqueza de detalhes, o ambiente 
familiar de cada uma, onde e como vivem e, principalmente, quem são eles, qual o papel que 
assumem dentro deste grupo social e como se relacionam. Dentro desse acontecimento, 
permeado por diálogos e imagens, observaremos as relações de poder e saber entre os sujeitos 
e como eles se manifestam; faremos uma descrição dos enunciados verbais e não verbais 
produzidos, procurando identificar dispersões e singularidades no interior dos mesmos, além 
de identificar as memórias que eles resgatam através de uma interposição de imagens 
significativas do programa e de fotografias de família antigas, recorrendo, para isso, a um 
processo denominado intericonicidade, introduzido na Análise do Discurso por Jean-Jacques 
Courtine. e retomado por Nilton Milanez. Propomos ainda, alguns questionamentos. Por que 
estabelecer um determinado modelo de família como o único e não considerar outros? Qual a 
função da memória nos enunciados verbais e não verbais do programa? Que efeitos de sentido 
eles produzem? E por que a irrupção desse discurso no atual momento? 

G11 

GEMINAL - GRUPO DE ESTUDOS DE 
LINGUAGEM: PRÁTICAS MIDIÁTICAS 

Profa. Dra. Mayra Rodrigues Gomes mayragomes@usp.br 
Profa. Dra. Rosana de Lima Soares 

rolima@usp.br 
ECA - USP - Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São 

Paulo 
Constituímos um grupo de pesquisa, liderado pelas professoras doutoras Mayra Rodrigues 
Gomes e Rosana de Lima Soares e sediado no Departamento de Jornalismo e Editoração da 
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Voltamo-nos para os estudos 
de linguagem aplicados às produções das mídias em geral e, em particular, ao 
acompanhamento das disciplinas de graduação e pós-graduação, focadas no jornalismo e nas 
mídias em seus diferentes produtos e formatos verbais, visuais e audiovisuais. Nosso trabalho 
se desenvolve em torno da rubrica “ciências da linguagem”, empregada por diversas linhas de 
pensamento para designar estudos que levam em conta as condições e implicações da assunção 
da linguagem pela espécie humana, assim como seus reflexos na atualidade dos sentidos 
socialmente desenhados. A realização de tais estudos encontra sua possibilidade no 
cruzamento dos achados da antropologia, das ciências cognitivas, da filosofia, da lingüística, da 
lógica, da psicanálise, da semiótica etc. Ocorre que, para o vasto campo da comunicação e das 
mídias, e para o abrangente campo do jornalismo em particular, é justamente este tipo de 
estudo que pode promover uma compreensão melhor do poder das palavras, de seus efeitos e 
da responsabilidade de que se reveste quem assume a produção de discursos. Apresentamos, 
aqui, estudos que se valem da metodologia de análise de discurso, tomada sob diversos 
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enfoques, mas sempre na visada sócio/política que atravessa a produção midiática. 
Respaldados por esse instrumental, desenvolvemos o exame de produtos, que comparecem 
por meio de variados suportes, a partir de diversificados eixos de perspectiva: o da 
organização das práticas sociais, enquanto orquestrada pelo jornalista e seu lugar discursivo; o 
da recuperação do imaginário social por ele reafirmado, ou que se pretende introduzir; o do 
desenho deste imaginário, como veiculado pelos correspondentes internacionais, 
esquematizando estereótipos; o apontamento da re-significação dos dados históricos, 
induzindo a específicas interpretações de acontecimentos atuais; o das narrativas jornalísticas 
que constroem os limites, e as políticas correspondentes, da exclusão e da inclusão sociais; o 
do retorno de conceitos operatórios, como massa e massificação, em virtude de novos 
enfrentamentos. Para além do foco na produção jornalística, desenvolvemos estudos mais 
amplos, como o da enunciação, quanto à manutenção da ordem socialmente estabelecida, o 
das palavras censuradas, o dos discursos das telenovelas e o dos diários virtuais no meio digital, 
como espaço que se abre para expressões narrativas da atualidade. Esses estudos firmam nossa 
orientação para a análise de discurso enquanto proposta para o entendimento da complexidade 
dos fenômenos comunicacionais. 
O papel da mídia capixaba na construção do imaginário social do progresso no 

Espírito Santo deste 
início de século 

Ana Claudia Silva Mielki (ECA-USP, bolsa FAPESP) 
anamielki@yahoo.com.br 

A presente pesquisa investiga dois jornais impressos capixabas, a saber, A Gazeta e A Tribuna e 
tem por objetivo geral entender como tais jornais, a partir do discurso por eles veiculado, 
operam na construção do imaginário social do progresso no Espírito Santo. A partir do aporte 
teórico-metodológico da análise do discurso, a pesquisa busca encontrar nos textos os indícios 
que levam a uma formação discursiva, e, por conseguinte, a uma formação ideológica em que 
o progresso emerge como categoria fundante. Tais indícios, que tecem a trama do imaginário 
do progresso é o discurso, entendido como materialidade lingüística, lugar em que se 
articulam sujeito, língua e história. A premissa inicial é a de que o progresso, ainda que não 
apareça nos jornais como um enunciado concreto, constitui-se enquanto “idéia” e funda-se 
como “vontade de ser”, ganhando assim aderência social. Logo, se por um lado, o progresso 
aparece como discurso forjado por determinados grupos, por outro, encontra aderência nessa 
“vontade de ser”, constituindo-se enquanto imaginário coletivamente apropriado. O 
imaginário social seria, por seu turno, essa espécie de “imagem” que a sociedade cria de si. 
Uma forma de um grupo, uma comunidade, uma sociedade se enxergar; a base na qual cada 
sociedade elabora a imagem de si mesma e do universo em que vive. Enquanto uma imagem 
atua, portanto, como uma espécie de representação da realidade. É o espelho no qual se 
estrutura essa sociedade. Mas esse espelho, no entanto, não “funciona” com uma imagem 
refletida e sim com uma representação dessa realidade. A pesquisa conta com uma articulação 
teórica com o campo da história e também das ciências sociais, em especial, a sociologia das 
práticas sociais, sendo o conceito de habitus jornalístico um dos aportes teóricos da pesquisa. 
Articular a discussão acerca do habitus jornalístico, discutir como o jornalismo cria, a partir de 
sua prática e seu modo de operação, um lugar para si mesmo – lugar de quem fala –, é 
também um dos objetivos desta pesquisa. Para isso queremos entender como o jornalismo, ao 
mesmo tempo em que opera discursos outros, opera o discurso sobre si mesmo, construindo-
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se como lugar de legitimidade. Para as análises, foi realizada uma seleção aleatória das edições 
do jornal, chegando a um total de 100 edições (50 de cada jornal) distribuídas entre os anos de 
2002 e 2006. O período foi escolhido por ser tratar de momento ímpar em relação ao 
discurso do progresso no estado do Espírito Santo, em parte, pelas mudanças que ocorriam no 
cenário local, em parte, pelas mudanças que ocorriam no cenário nacional. As matérias ou 
colunas fazem parte dos cadernos de Economia de ambos os jornais. 

Comunicação e censura – análise do veto sobre figuras de linguagem nas obras 
teatrais do Arquivo 

Miroel Silveira 
Andrea Limberto Leite (ECA-USP, bolsa FAPESP) 

andrealimberto@gmail.com 
A abertura da análise do discurso em relação a seus objetos de estudo nos permite adotar seu 
olhar para a presente pesquisa com trechos de peças teatrais censuradas. Tal material faz parte 
do Arquivo Miroel Silveira (AMS), um conjunto de 6.206 processos de censura prévia ao 
teatro resultantes da submissão e arquivamento de peças junto ao Departamento de Diversões 
Públicas de São Paulo (DDP-SP) entre 1925 a 1972. Tal arquivo transformou-se no Projeto 
temático com financiamento FAPESP A cena paulista - um estudo da produção cultural de São Paulo 
entre 1930 e 1970 através do Arquivo Miroel Silveira da ECA-USP e está dividido em eixos de 
pesquisa, um deles sendo O poder e a Fala na Cena Paulista, sob responsabilidade da Profa. Dra. 
Mayra Rodrigues Gomes, no qual se insere a presente pesquisa em nível de doutorado. No 
conjunto dos processos teatrais há peças que foram liberadas para apresentação, outras foram 
vetadas por completo – casos em que não há interferência no texto teatral. Há ainda uma 
terceira categoria de peças. O referido eixo de pesquisa tem como foco de estudo os termos 
ou expressões censurados que se apresentam nas peças que foram parcialmente liberadas, ou 
seja, liberadas com algum tipo de restrição, em sua maioria cortes de texto. Os trechos 
censurados podem variar desde uma palavra a seqüências inteiras de páginas. A presente 
pesquisa concentra-se especificamente sobre a incidência da censura sobre as figuras de 
linguagem. Tais cortes agem sobre um momento fundamental do texto, momento em que se 
configuram formações discursivas de maior figurativização e a captura da adesão do público. A 
fundamentação conceitual para estudar as figuras de linguagem censuradas se dá através da 
análise de discurso baseada na obra de Osvald Ducrot. Os conceitos de pressuposto e 
subentendido nos pemitem operar na conjunção entre o estudo do funcionamento da 
linguagem e a lógica de composição da enunciação. Para o entendimento e classificação 
especificamente das figuras de linguagem retomamos os estudos de Retórica e sua retomada 
como Nova Retórica. De maneira mais geral, o quadro conceitual da análise de discurso 
oferece para o trabalho de pesquisa com as peças parcialmente liberadas: entender o conjunto 
das peças como um todo coeso; observar o texto de cada peça em sua relação contextual com 
a cultura e a história (e a conexão com o discurso histórico é de importância especial tendo em 
vista os momentos políticos abarcados pelo AMS); tirar o foco da implicação de uma autoria 
para as peças e pareceres de censor; permitir uma análise relacional entre as figuras 
censuradas. A partir disso é possível entender a diversidade dos cortes isolados e praticados 
por diferentes censores como integrantes de um mesmo texto plural que envolve uma visão de 
mundo, discursos político, social, moral. Entendemos as figuras de linguagem como 
produtoras de efeitos de sentido e por isso com possibilidades de disseminar uma formação 
ideológica, discursiva e de representações sociais. Assim, estabelecemos hipótese sobre como 
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corte do censor incide. A pesquisa de doutorado conta com o apoio da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). 
Sobre discursos e práticas: estratégias discursivas na ratificação ou transposição 

de realidades sociais 
Cíntia Liesenberg (ECA-USP; PUCC) 

acintialie@gmail.com 
Partindo do pressuposto de que o discurso está na base da produção humana e, como afirma 
Eni Orlandi, torna possível tanto a permanência e a continuidade quanto o deslocamento e a 
transformação do homem e da realidade em que ele vive, a pesquisa visa analisar e contribuir 
para a reflexão sobre discursos e práticas a eles correspondentes, a partir da identificação de 
enredamentos dos processos simbólicos no âmbito discursivo e de sua materialização na 
realidade cotidiana. O estudo busca compreender como tais enredamentos implicam no 
direcionamento conferido à enunciação, seja no sentido de manutenção e ratificação de uma 
ordem estabelecida, ainda que, muitas vezes, se afirmando em nome da necessidade de 
mudança, seja no sentido de uma intervenção promotora de deslocamentos efetivos no âmbito 
das realidades a eles relacionadas. Na tentativa do entendimento das estratégias discursivas 
operantes e de como estas implicam na eficácia simbólica de determinados discursos, o 
trabalho sustenta-se nas linhas de estudos das chamadas Ciências da Linguagem, que têm como 
principais pressupostos uma visão de sujeito não soberano e constituído pela linguagem. Toma 
o homem como ser social que habita a ordem simbólica e é atravessado por discursos. Foca-se, 
assim, na fundamentação de uma noção de Estratégia Discursiva que opere tanto no campo 
lingüístico quanto em sua intervenção em acontecimentos cotidianos, articulando conceitos 
como os de Formação Discursiva e Prática Discursiva de Michel Foucault, Campo e Poder 
Simbólico de Pierre Bourdieu, bem como, busca desenvolver uma metodologia de análise cuja 
aplicação permita compreender melhor essas estratégias e, assim, os momentos de ruptura ou 
permanência dos discursos e sua instauração como evento verbal no mundo. No momento 
pelo qual passa a sociedade: de fluidez do papel das instituições e das relações humanas, como 
aponta Bauman, e diante da urgência de novas formas de agir frente às questões ambientais e 
sociais, o trabalho aplica-se ao estudo das mídias, como campo privilegiado de apresentação e 
circulação discursiva, procurando demonstrar que olhar para os discursos de base que 
sustentam nossas práticas e nossas formas de agir e ser no mundo e para as estratégias que 
estes assumem num campo de forças - que os fazem emergir e conferem a tônica e o sentido 
dominante da ação em um espaço e momento determinados - torna-se vital para que se possa 
explicitar seus mecanismos e assim ter a possibilidade de agir sobre estes e sobre as realidades 
que conformam. 

O Jornalismo Opinativo e o Discurso da História 
Eliza Bachega Casadei (ECA-USP, bolsa CNPq) 

elizacasadei@yahoo.com.br 
Se adotarmos a perspectiva de que a tradição representada pelos dados históricos é deslocada 
da inter-relação entre os indivíduos e passa a ser gerida em uma esfera midiatizada, a forma 
como a imprensa utiliza o passado para explicar as notícias do presente revelaria uma dinâmica 
própria dos processos pelos quais este pode ser resignificado. A partir dessa premissa, 
supomos que a veiculação de dados históricos pela imprensa é responsável direta por nossa 
percepção do passado, como herança, e do presente, como seu efeito. O projeto propõe o 
estudo da produção de sentido feita pela veiculação desses dados nas quatro maiores revistas 
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do país e dos enquadramentos de memória operados por eles no que concerne às narrativas 
jornalísticas mobilizadas e aos inventários de discursos mediados. Mais do que “dar a ver” ou 
“colocar sob os olhos”, a narrativa histórica também “dá a entender”, em uma operação que 
entrecruza a legibilidade e a visibilidade no seio da representação historiadora. Isso porque, 
segundo Ricoeur, a apresentação do passado se constitui mesmo enquanto uma imagem 
presente de uma coisa ausente (na medida em que a própria coisa ausente desdobra-se em 
desaparição e existência no passado). Esse “ter sido, apesar de não ser mais” da História, mais 
do simplesmente tornar o passado próximo ou reconhecível, também apresenta, em seu 
próprio signo, uma série de personagens e instituições que se alocam sob uma teoria. Assim, 
além de uma função meramente cognitiva (na medida em que cristaliza significados), a 
representação historiadora também possui uma função social, gerando regimes discursivos na 
inscrição do sujeito. O autor observa, no entanto, que a representação historiadora lida com 
uma ausência dupla: a primeira, posta pela linguagem, está na ausência das coisas nas palavras, 
do nomeado nos nomes; a segunda, posta pelo caráter do referente, está na morte na escala do 
passado na condição de decorrido. E é neste sentido que ela se caracteriza como a fala de um 
outro. Ou seja, mais do que “dar a ver” e “dar a entender”, a apresentação do passado também 
“faz falar”. Diante dessa perspectiva, apresentaremos, neste trabalho, alguns aspectos 
interdiscursivos existentes entre a narrativa da História e a apresentação do presente posta em 
operação pelo jornalismo a partir de dois parâmetros: (1) os efeitos de sentido que são 
mobilizados a partir da inserção dos dados históricos nas reportagens e; (2) os interdiscursos 
que são mediados a partir do jogo de reenvio mobilizado por essas narrativas históricas. Para 
isso, utilizaremos a perspectiva da Análise de Discurso de Linha Francesa, tomando como 
conceitos operatórios a Teoria das Implicitações de Ducrot - que articula as condições de 
formulação dos enunciados (pressupostos) às inferências edificadas a partir dessas formulações 
(subentendidos) – combinada com a análise sobre os efeitos de real engendrados pelos 
discursos históricos. A partir desse quadro teórico, estudaremos como o discurso histórico se 
coloca (ilusoriamente) como uma testemunha insuspeita diante de dois fatos 
suspeitos: o próprio acontecimento presente (enquanto não transparente) e o jornalista (em 
um tipo de jornalismo explicitamente opinativo). 

O Brasil de Larry Rohter: análise da cobertura do  New York Times 
Ivan Paganotti (ECA-USP) 
ivanpaganotti@gmail.com 

A linha de pesquisa deste de Mestrado em Ciências da Comunicação procura identificar as 
imagens construídas sobre o Brasil no noticiário internacional de um dos maiores e mais 
influentes jornais do mundo. Para isso, discute-se um modelo de análise da cobertura do 
correspondente Larry Rohter sobre o Brasil, com base nas suas reportagens publicadas no 
diário americano The New York Times nos últimos 25 anos. Mais do que pesquisar a história 
deste jornal no Brasil, esta pesquisa foca o seu reverso: trata da história do Brasil definido nas 
páginas do NYT. É óbvio que, para isso, é necessário compreender a história do diário 
novaiorquino, seu posicionamento na sociedade americana, sua importância mundial como 
formador de opinião e seu papel como referência na prática de jornalismo internacional. Mas o 
verdadeiro foco deste trabalho está na análise das visões do Brasil publicadas pelo diário 
americano, como as idealizadas paisagens turísticas, as florestas devastadas pelo crescimento 
econômico, a fome e a pobreza na terra da seca, os confrontos sangrentos nas periferias dos 
grandes centros e os conflitos por terra nos rincões. Assim como milhões de leitores 
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diariamente recorrem às páginas dos jornais para receber um retrato do dia anterior, esses 
mesmos textos são utilizados nesta pesquisa por tratarem-se de parcela representativa das 
histórias e visões que certos grupos detêm sobre determinados assuntos – neste caso 
específico, avaliam-se as visões que os leitores estrangeiros têm sobre o Brasil. O jornal é um 
meio representativo das imagens que se divulgam no mundo por apresentar um recorte do 
real, e pode ser utilizado como fonte de uma pesquisa acadêmica que pretende delinear visões 
que a opinião pública tem sobre determinada construção imaginária sobre a realidade. Baseado 
nos estudos da ciência da comunicação, este trabalho busca avaliar, a partir das páginas dos 
jornais, as narrativas que participam do processo de construção de imaginário coletivamente 
compartilhado sobre a identidade nacional brasileira. Conhecer esse olhar estrangeiro é, ao 
mesmo tempo, avaliar a forma de diferenciação do outro e o mecanismo de auto-
representação de um povo, pois os processos de representação exteriores de uma cultura 
baseiam-se na – e também influenciam a – auto-imagem desse próprio grupo. A pesquisa 
sobre a produção jornalística de correspondentes internacionais no país também pode delinear 
os processos de contato, filtragem, seleção e tradução realizadas nas fronteiras entre diferentes 
semiosferas. Com base na metodologia da Análise de Discurso Crítica descrita por Fairclough, 
os principais temas e abordagens apresentados pelo New York Times são considerados para 
avaliar a construção de visões sobre o Brasil. Ao mesmo tempo, é essencial apontar a 
reprodução e a transformação de estereótipos – presentes e pressupostos nos textos 
publicados pelo diário norte-americano – e outras representações sociais relacionadas à 
identidade nacional. Assim, a pesquisa pretende delinear e analisar as principais estratégias 
adotadas pelos textos para reproduzir ou transformar representações sociais (seja por meio de 
seu questionamento, alteração, negação ou criação). 

Ponto de vista a(u)torizado: o jornalista-personagem como emergência 
discursiva 

Mariana Duccini Junqueira da Silva (ECA-USP) 
marianaduccini@uol.com.br 

A pesquisa insere-se no âmbito dos estudos que, sob uma perspectiva de convergência de 
conhecimentos, busca legitimar o campo teórico-epistemológico da Comunicação segundo sua 
constituição como fato de linguagem e como lugar por excelência da organização de práticas 
sociais, viabilizadas por meio de uma lógica de articulação de sentidos. Intenta-se, nesse 
âmbito, a depreensão de movimentos que tornam possível pensar-se em uma nova forma de 
construção do lugar discursivo ocupado pelo sujeito jornalista. A partir de uma certa 
relativização das premissas de neutralidade e isenção, a actorialização desses sujeitos parece 
convertê-los em uma espécie de pólo irradiador em que as estratégias de protagonização dos 
relatos – a emergência do jornalista-a(u)tor – preside ao próprio efeito de legitimação de 
alguns discursos de caráter jornalístico. Prescindindo progressivamente da ilusão auto-
enunciativa, determinadas modalidades noticiosas desmobilizam algumas coerções do gênero 
com vistas a uma “remontagem” que engendra novos efeitos de sentido. Para a análise, são 
circunscritos como objeto filmes documentários de caráter jornalístico, que operam em um 
viés próximo ao das reportagens televisivas tradicionais, mas que, eventualmente, abram mão 
da referida ilusão de transparência, aludindo de maneira mais ou menos explícita às condições 
de produção de tais materialidades discursivas. Trata-se, nessa medida, de uma reorientação 
radical dos parâmetros nos quais se assenta a figura do enunciador, ora tendendo a uma 
interferência mais sistemática no que é tangente aos “objetos” de sua narrativa. A despeito de 
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um certo grau de horizontalização hierárquica da instância que enuncia (pela própria 
explicitação desse lugar, tradicionalmente respaldado por estratégias de apagamento), é 
perceptível que esse redimensionamento visa recompor – sobretudo em termos de uma 
autoridade legitimada a falar, a veicular verdades – a posição de um eu auto-suficiente. 
Emergem aqui os tensionamentos da construção de um lugar ocupado pela instância 
enunciadora, que só pode advir como tal na relação estrita com sujeitos outros, visto que essa 
identidade se viabiliza especificamente na articulação com a(s) alteridade(s). A aparente 
diluição de fronteiras entre tais instâncias não alude senão às latências de novas formas de 
composição dos jogos de saberpoder inerentes às sociedades contemporâneas. A expressiva 
ampliação do potencial de visibilidade nessas esferas, cuja derivação mais notável refere-se à 
diluição dos limites entre os espaços público e privado, encontra ressonâncias peculiares no 
que tange as produções midiáticas. Nesse universo, a atitude auto-reflexiva – que expõe não 
apenas algumas condições de produção, mas também evidencia o protagonismo de um 
sujeitojornalista – emerge como parâmetro a validar uma verdade discursiva, ao mesmo passo 
em que permite, de través, esquadrinhar certas tensões de poder no âmbito social. Como 
referencial teórico, esta pesquisa conjuga as formulações de E. Benveniste sobre a enunciação, 
os aportes da Análise de Discurso derivados dos pensamentos de M. Pêcheux e de J.A.-Revuz 
e os estudos de M. Foucault, no que tangem as investigações sobre os mecanismos de 
normatização/regulação da sociedade, por meio da sobredeterminação de uma vontade de 
verdade específica a dado momento histórico. 

“Diários de vitrine”: Caminhos comunicativos no contexto discursivo do meio 
digital 

Mariana Tavernari (ECA-USP, bolsa FAPESP) 
mddt@usp.br 

O diário virtual de conteúdo íntimo, repercussão e expressão autêntica da existência 
contemporânea no meio digital, se mostra como objeto de estudo ao transportar muitas das 
questões históricas, estéticas, culturais e sociais a respeito das complexidades dos fenômenos 
comunicacionais e expõe um rico campo de estudos para a análise das expressões narrativas 
contemporâneas no contexto discursivo do meio on-line. 
Definido o diário virtual íntimo como um gênero discursivo do ambiente hipertextual, a partir 
de Fiorin, que reitera essa condição pois “com o aparecimento da Internet, novos gêneros 
surgem: o chat, o blog, o e-mail, etc. A epopéia desaparece e dá lugar a novos gêneros”, 
investigam-se a formação de cenas enunciativas variadas e os processos de relação 
intergenérica com os diários íntimos tradicionais. Tal objeto constitui-se como um elemento 
importante do processo de desregulamentação promovido pelo advento das mídias digitais, 
marcadas pela virtualização, pelo hipertexto, e pela interatividade. Além de um ato de escrita 
e leitura diferente daqueles dos diários tradicionais, os textos autobiográficos na Internet 
contribuem para a reflexão das estruturas narrativas emergentes, bem como convidam a uma 
análise da função autoral na rede mundial de computadores. A partir de um contexto marcado 
pela interconexão generalizada, onde as referências espaciais e temporais clássicas se perdem, 
propõe-se uma reflexão discursiva no contexto digital, na busca de uma compreensão do 
diário virtual como processo linguístico, histórico e social, investigando aspectos como a 
instauração das categorias de pessoa, espaço e tempo no enunciado e perfazendo o caminho da 
sintaxe discursiva à pragmática. Justamente pela capacidade de fornecer elementos teóricos 
que integram língua, discurso e sociedade, a Análise do Discurso favorece observações dos 
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mecanismos sintáxicos e semânticos, bem como dos processos interdiscursivos nos diários 
virtuais íntimos, tendo em vista as formações heterogêneas, tanto mostradas quanto 
constitutivas, dos diários virtuais íntimos evidenciadas pela problemática do descentramento 
do sujeito. 

Vidas Opostas, vidas expostas: a violência na telenovela 
Mariane Harumi Murakami (ECA-USP, bolsa FAPESP) 

mhmurakami@gmail.com 
Esta pesquisa possui como objetivo a análise, discussão e reflexão do discurso da telenovela 
Vidas Opostas, veiculado pela Rede Record de novembro de 2006 a agosto de 2007, 
focalizando mais especificamente a questão da violência social e suas diversas formas de 
manifestação, tema central da trama analisada. Tal discussão revela-se de vital importância não 
apenas para um melhor entendimento da telenovela brasileira, mas também e para uma 
melhor compreensão do fenômeno da violência nas sociedades contemporâneas, do papel e do 
sentido que tem a violência e suas formas de manifestação, do ponto de vista do conjunto da 
dinâmica cultural de uma dada sociedade, expressas por meio das mídias. Para tanto, 
recorreu-se aos subsídios teóricometodológicos da Análise do Discurso, explorando as 
possibilidades oferecidas por ela para a operação de objetos visuais ou verbo-visuais e traçar 
uma metodologia de análise para a telenovela, verificando como é construído o seu discurso 
sobre a violência em sua manifestação verbal e não-verbal. Tal base teóricometodológica 
trouxe elementos significativos para pensar a televisão e, mais especificamente, a telenovela 
em perspectiva mais abrangente que engloba os produtos midiáticos como produtores de 
efeitos de sentido. Pois, ao pensar a linguagem e o processo de comunicação menos como 
transmissão de informação e mais como produção de efeitos de sentido, pode-se entender 
melhor as estratégias das mídias ao se colocarem no lugar de veiculadores de “verdade”. No 
caso de Vidas Opostas, coletamos informações referentes à dicotomia ficção e realidade, 
discutindo e refletindo sobre a incorporação dos temas do cotidiano na ficção e de que 
maneira esse diálogo é estabelecido. Este recurso bastante difundido no gênero telenovela, 
especialmente a brasileira, em Vidas Opostas dá-se por meio de questões que abordam a 
criminalidade e seus derivados: tráfico de drogas, autoridades corruptas, marginalização, entre 
outros, que resultam em violência e exclusão social. A trama ficcionaliza a realidade e por 
meio de seu discurso (re)propõe a violência no universo da teledramaturgia brasileira, 
pretendendo, de certa forma, desvirtuar-se do padrão nacional de fazer telenovela, em uma 
tentativa de diferenciar-se das produções “globais”. Agregando ao melodrama a estética e 
convenções do documentário e do telejornalismo, a trama procura reproduzir o hiper-
realismo desses gêneros, colocando-se como produto que dá visibilidade às camadas 
marginalizadas da sociedade, cumprindo assim uma função social que estaria além do 
entretenimento e alienação. 

Exclusão social, jornalismo e ação política 
Mônica Arouca (ECA-USP) 

monica.arouca@usp.br 
A pesquisa de doutorado Exclusão Social, Jornalismo e ação política discute o problema da 
exclusão social e suas relações com as práticas jornalísticas e as narrativas derivadas dessas 
práticas. Optamos discutir a exclusão sob a perspectiva dialética que pressupõe a inclusão 
como sua constituinte oposta. Tal esteira teórica desfaz a análise monolitista dos processos de 
exclusão social, a saber, a que atrela as discussões desse campo apenas ao âmbito econômico, 
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para remetê-las às análises psicossociais e éticas, a fim de situar a exclusão dentro de um 
debate menos reducionista. Para tanto recorremos aos estudos de Bader Sawaia sobre as 
possibilidades de categorias de análises sobre a exclusão, aos conceitos de desqualifação social 
propostos por Serge Paugam e à Teoria da Representação Social (Moscovici). Entendemos que 
o reducionismo a que o tema da exclusão social e da pobreza é submetido embota a 
compreensão crítica de que o excluído é parte constitutiva do tecido social e, portanto, serve 
aos mecanismos que sustentam a ordem social. Antes, então, devemos indagar se os sujeitos já 
não estão (precariamente) incluídos, mas parecem estar excluídos. 
A relação com o jornalismo dá-se a partir de estratégias de visibilidade que ele possibilita ao 
tema e pelo discurso que constrói sobre do Outro, a partir de enunciados específicos, que 
ordenam e organizam modos de ver a realidade. Analisamos simultaneamente o modus operandi 
das reportagens de televisão que levam a esses enunciados, observando onde e como elas 
ancoram a noção da exclusão e do sujeito excluído. Sedimentadas na Pragmática, nossas 
análises preliminares nos mostram que o discurso das narrativas jornalísticas frequentemente 
percorre trajetórias que tendem a naturalizar o fenômeno da exclusão, a desigualdade e os 
estigmas sociais, desconsiderando o sofrimento e outros aspectos psicossociais como categoria 
de análise de tais processos, o que perpetua um debate anacrônico sobre o tema. 

Massificação e jornalismo: público como representação discursiva 
Rafael Duarte Oliveira Venancio  

(ECA-USP, bolsa CNPq) 
rdov1601@yahoo.com.br 

Com a especulação de que o Jornal Nacional pensa em um “público como Homer Simpson”, o 
conceito de massa e de massificação voltam à reflexão midiática após um longo desuso. O 
presente projeto de Mestrado em Ciências da Comunicação na Escola de Comunicações e 
Artes da Universidade de São Paulo, com apoio de bolsa do CNPq, propõe uma reflexão sobre 
a História da Massificação, desde o conceito de tirania das massas até à ideia de wikificação 
social, e um estudo dos jornais popularescos (Agora e Jornal da Tarde) para refletir acerca da 
massificação em jornalismo. Assim, esse projeto de pesquisa busca compreender, dentro do 
escopo da Linguagem e Produção de Sentido em Comunicação, como a massificação pode ser 
compreendida, pelo menos atualmente, como um processo de representação discursiva feito 
pelos meios de comunicação. O público não é massivo, mas a mídia acredita e constrói sua 
produção – principalmente a jornalística – acreditando que eles o são. Dessa forma, 
buscaremos compreender a massificação e sua relação com o jornalismo como um processo 
histórico que adota diferentes formas e discursos ao longo dos anos. Uma mutação que vai 
além do início da vinculação massificação-mídia (campo da Comunicação), mas que existe 
desde a gênese do conceito nos campos da Sociologia, da Ciência Política e da Cultura. Assim, 
gostaríamos de reafirmar que essa proposta de trabalho se coloca como pertinente em uma 
Linha de Pesquisa sobre Linguagem e Produção de Sentido. Entre os motivos podemos 
elencar: (1) a existência de uma hipótese de pesquisa que considera que o conceito atual de 
massificação atua na própria linguagem – ou seja, na própria escolha dos jornalistas no fazer de 
suas notícias – e não na ontologia dos indivíduos; (2) que posto o motivo acima, podemos ir 
além e afirmar que a realidade dos jornais é, na verdade, uma grande produção de sentido, 
recortada pelos olhos da linha editorial; e (3) que, finalmente, a construção de uma debate 
público amplo, irrestrito e verdadeiramente democrático só pode se dar quando a mídia 
jornalística assumir a perspectiva colocada pela produção de sentidos no discurso. Em relação 
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ao trabalho como um todo, construímos a hipótese de que a massificação, enquanto conceito 
mutante, se liga às diversas concepções históricas de massificação devido a dois fatores: (1) a 
construção de uma massa é uma necessidade das elites – financeiras, culturais e/ou produtivas 
– para se relacionar com aqueles que estão fora de seu círculo de poder (e que podem, por 
ventura, ameaçá-lo); e (2) que, também em um escopo histórico, as relações elites-massa – 
sendo que o último é um conceito homogenizador construído pelos primeiros – se dão em 
uma base comunicacional, midiática ou não (i.e. oratória), onde a negociação de discursos e a 
produção de sentidos têm fins que poderíamos chamar, em última instância e para as duas 
partes envolvidas, de política. 

G12 

DISCURSO E MEMÓRIA: NOS MOVIMENTOS 
DO SUJEITO 

Profa. Dra. Lucília Maria Sousa Romão (Bolsista CNPq) 
luciliamsr@ffclrp.usp.br 

profa. Dra. Soraya Maria Romano Pacífico (USP) 
smrpacifico@ffclrp.usp.br 

FFCLRP- USP - Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão 
Preto-Universidade de São Paulo 

Nosso grupo pesquisa os conceitos de arquivo (PÊCHEUX, 1997) e memória (PÊCHEUX, 
1999), tal qual sustentados pela Análise do Discurso de filiação francesa, propondo analisar 
como tais conceitos podem fundamentar a leitura e a interpretação de discursos midiáticos, 
imagéticos, verbais, pictóricos, pedagógicos, científicos, literários. Como analistas do 
discurso, ocupamos a posição que permite ao sujeito duvidar da transparência da linguagem e 
historicizar os sentidos tecidos em dado momento sócio-histórico. Interpretar, para o analista 
de discurso, expor-se à opacidade do texto, movimento oposto à tentativa de procurar o 
sentido oculto no texto, como se fosse possível descobrir o que o texto esconde (Orlandi, 
1996). Entendemos que, para não realizar uma leitura reducionista, parafrástica, pautada na 
repetição do sentido legitimado pelas instituições sociais, o sujeito-leitor precisa trabalhar com 
dois conceitos-chave para a Análise do Discurso, que são: arquivo e memória. O sujeito que 
tem acesso à memória discursiva pode realizar uma leitura polissêmica, visto que não está 
preso à ilusão do sentido único, tampouco, fará uma repetição do sentido permitido, pois ao 
relacionar um texto com outros sentidos já construídos sobre o tema em questão, o sujeito 
poderá ocupar uma posição de cumplicidade, questionamento, duelo ou defesa diante dos 
sentidos postos em jogo. Defendemos que a relação entre formação discursiva e memória 
discursiva seja o ponto de cruzamento dos discursos; assim, a partir de um texto, o leitor pode 
construir uma rede de significações que já vem sendo tecida há muito tempo, cujos sentidos 
são sócio-historicamente produzidos e ideologicamente interpretados como naturais. Sabemos 
que o sujeito lê e enuncia, a partir de determinada posição discursiva, o que promove um 
descolamento da noção de indivíduo empírico, falante ou usuário da língua e do sistema 
passível de ser quantificado e categorizado. Consideramos os movimentos do sujeito no 
discurso, sempre afetado e constituído pela ideologia que promove a emergência de uns 
sentidos e o apagamento de outros, naturalizando o que deve ou pode ser dito dentro de 
determinadas condições de produção. Assim, no fio do discurso emergem representações, 
imagens, jogos imaginários de poder, saber e dizer, que se dobram ao sabor da ideologia e 
atualizam certas regiões da memória, fazendo-as funcionar, falar e inscrever sentidos 
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dominantes (Orlandi, 1996), ou promovendo a ruptura e o deslizamento dos mesmos. Para 
nós, é possível pensar que a construção de sentidos tidos como verdadeiros, em determinado 
momento histórico, acontece porque, como vimos em Pêcheux (1997), existem sujeitos que 
podem ler e interpretar e outros não; logo, alguns sujeitos podem criar efeitos de sentido de 
verdade e, por meio das instituições sociais, estes sentidos circulam como sendo únicos, até 
que, com as transformações históricas e sociais, haja a “necessidade” da construção, circulação 
e manutenção de sentidos que estejam de acordo com os interesses daqueles que detêm o 
poder e, às vezes, estes sentidos sejam opostos àqueles que outrora foram inquestionáveis. 
Para nós, essa complexa relação do sujeito com o sentido só pode ser interpretada pelo 
arquivo e pela memória, como veremos nas análises dos discursos que circulam em várias 
materialidades simbólicas que este grupo de pesquisa analisa em seus estudos. 

Dizeres de sujeitos infantis no fio da navalha 
Ane Ribeiro Patti (Mestrado FFCLRP/ USP) 

anepatti@hotmail.com 
Lucília Maria Sousa Romão (FFCLRP/USP. Bolsista CNPQ) 

luciliamsr@ffclrp.usp.br 
Com base nessa propositura teórica, vamos trabalhar com um tema que nos coloca em um fio 
de navalha, pois indagar os sentidos de infância nos implica, pela infância que significamos, 
pelo efeito de um tempo que já foi e ainda é na nossa condição de sujeito, pelos sentidos 
dominantes sobre o que é ser criança, pela forma evidente com que falamos sobre o brincar, 
pela clareza com que atribuímos à infância o afeto do cuidado e da proteção. Esta posta uma 
ordem sobre os sentidos de criança que, no caso deste trabalho, será atravessada por uma 
desordem, qual seja, aquela posta em funcionamento a partir do discurso das crianças inseridas 
no mundo do tráfico de drogas, da favela, da criminalidade precoce, da prematura exposição 
aos efeitos de morte. Julgamos que a noção de sujeito (tal como propõe a teoria discursiva e a 
psicanálise) seja um observatório rico para a escuta dos efeitos de desordem ou de uma ordem 
às avessas em relação ao mundo da criança e do brincar, por isso, daremos ênfase neste 
trabalho, à noção de sujeito formulado por Pêcheux (1969), o que inclui, na trama de sua 
estruturação, o aspecto histórico que o implica. O sujeito do discurso aparece pela primeira 
vez, enquanto conceito central em uma teoria lingüística a partir da Análise do Discurso de 
matriz francesa, formalizada por Michel Pêcheux (1969) que rompe com a noção de 
indivíduo, falante ou usuário da língua. Lidamos com o sujeito que se caracteriza por não ser 
empírico, nem quantificável, nem normatizável e por emergir no discurso como sujeito 
faltoso, errante, desejante e passível de equívocos ou falhas, que se manifestam na ordem da 
língua e são afetadas pela ideologia em dadas condições de produção. Assim, segundo a AD, 
nas relações sócio-históricas são produzidos efeitos de sentidos entre interlocutores num 
espaço constantemente tenso de disputas, polêmicas, repetições, rupturas e deslocamentos. 
Assim, segundo a AD, nas relações sócio-históricas são produzidos efeitos de sentidos entre 
interlocutores num espaço constantemente tenso de disputas, polêmicas, repetições, rupturas 
e deslocamentos. O sujeito pode migrar de uma posição para outra, produzindo um efeito de 
sentido diferente; são justamente tais movimentos de 
sentidos e migrações que iremos flagrar na voz de sujeitos infantis inseridos no narcotráfico. 
Assim sendo, este trabalho busca pontuar indícios sobre os modos como os filhos e netos do 
tráfico de drogas se inscrevem no discurso, deixando vazar ou interditar os efeitos do infantil e 
fazendo falar o observatório do nosso interesse, ou seja, o chão sobre o qual iremos construir a 
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teia de nosso dizer, sem a pretensão de estabilizar sentidos na lógica do que “é” ser criança 
hoje no Brasil, mas na trilha de analisar o discurso, a fala em curso de sujeito(s) cuja voz faz 
falar um modo de estar incluído na infância e no tráfico. 

Leitura de Barraco: o discurso do sujeito-leitor no assentamento do MST 
Adenilson Alves (FFCLRP/USP) 

adenilsonpaz@yahoo.com.br 
Lucília Maria Sousa Romão (FFCLRP/USP; Bolsista CNPQ) 

luciliamsr@ffclrp.usp.br 
O presente trabalho busca promover espaços de leitura e interpretação nos assentamentos do 
movimento dos trabalhadores rurais sem terra (mst), em ribeirão preto e região, 
compreendendo os modos de como os sujeitos sem-terra singularizam suas leituras e 
inscrevem sentidos sobre leitura. Considerando que, para a maioria dos leitores brasileiros, o 
principal espaço de acesso aos livros é a biblioteca e sabendo que, muitas vezes, ela deixa de 
cumprir sua função social servindo apenas como um mero depósito de livros, procuramos, por 
meio do acervo da biblioteca basílio da gama, localizada no centro de formação “dom hélder 
câmara”, distribuir caixas de hortaliças com livros, caixas estas muito usadas em horas de 
trabalho e muito significativas para esse sujeito; assim, criamos uma biblioteca itinerante, 
também muito próxima dos sem-terra, tão afetados pelos deslocamentos no espaço 
geográfico. Num primeiro momento, foram distribuídos (para empréstimo) 
aproximadamente 800 livros aos 19 núcleos do assentamento. O resultado dessa primeira 
etapa é que vários destes sujeitos experimentaram o prazer proporcionado pelo ato da leitura. 
Esta experiência de relatos de leitura envolvendo estes sujeitos foi devidamente registrada em 
vídeo, e assim, deu origem ao documentário leitura de barraco. Para a organização da 
biblioteca, todos os volumes do acervo foram separados e classificados de acordo com o 
primeiro e segundo sumário do sistema de classificação decimal de dewey (cdd); depois, os 
volumes receberam etiquetas coloridas, de modo a identificá-los segundo a classe a que 
pertencem. A leitura nos acampamentos, desenvolvida em grupos de estudos, rodas de 
conversa, entrevistas e atividades coordenadas por um mediador, tem por objetivo 
compreender, à luz da análise do discurso de linha francesa, os modos como os sujeitos 
esboçam gestos de leitura e de interpretação, como produzem sentidos sobre a sua posição de 
errância no espaço físico e na significação do lido e, por fim, como constroem seus percursos 
de sentidos, sempre plurais. 

Na ciranda do non-sense: dizeres de crianças do narcotráfico 
Ane Ribeiro Patti (Mestrado FFCLRP/USP) 

anepatti@hotmail.com 
Lucília Maria Sousa Romão (FFCLRP/USP; Bolsista CNPQ) 

luciliamsr@ffclrp.usp.br 
O intento deste trabalho é discutir, a partir dos pressupostos teóricos da Análise do Discurso 
de filiação francesa e da psicanálise de leitura lacaniana, como as crianças envolvidas com o 
narcotráfico são faladas e falam em recortes coletados no/do discurso da mídia, mais 
especificamente, na mídia televisiva (documentário 
Falcão - Meninos do Tráfico), em jornais impressos (cartuns) e na literatura (livros sobre o 
tema), o que produz e faz circular/apagar sentidos de crianças do/no narcotráfico no 
interdiscurso da pós-modernidade. Para tanto, selecionamos recortes que dão a ver o 
funcionamento discursivo na voz de algumas crianças e de alguns jovens que compõem parte 
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da geração de filhos e netos do narcotráfico do Brasil contemporâneo. Buscamos ler indícios 
do infantil na materialidade lingüística e investigar as marcas lingüísticas que enunciam o 
sujeito em sua emergência e seus posicionamentos. Lançamos questões sobre as parcerias 
sociais que estão em jogo significando e re-significanto constantemente a relação vida-morte 
para estas crianças e jovens ao mesmo tempo em que participam da vitalidade do discurso 
capitalista, ou dito de outra forma, como a relação linguagem-contexto de sua produção 
produzem efeitos. Como, no processo discursivo, o sujeito se articula em suas condições de 
produção e se filia nos processos de significação? E por fim, em que medida as teorias que 
embasarão nosso percurso se fazem de/cisivas e cisionistas na tomada de palavra sobre o tema, 
na busca de um furo que problematiza as evidências (sempre ilusórias, devido à ideologia) e 
instala um discurso polêmico. Estas questões constituem parte de nosso observatório de 
interesses, com as quais buscaremos lançar luz às questões relacionadas ao sujeito constituído 
como efeito de linguagem, à ideologia como mecanismo promotor da naturalização de certos 
sentidos e à memória sustentadora dos atos de linguagem, interpretando na trilha de analisar o 
discurso, a fala em curso do(s) sujeito(s) cuja voz faz falar um modo de estar incluído na 
infância e no tráfico. 

Movimentos do sujeito: entre a incompletude e a opacidade 
Cynara Maria Andrade Telles, Mestrado PPGCTS- UFSCar; Bolsista CAPES 

cynaratelles@ig.com.br 
Lucília Maria. Sousa Romão, FFCLRP/USP; PPGCTS – UFSCar; Bolsista CNPQ 

luciliamsr@ffclrp.us.br 
Nádea Regina Gaspar PPGCTS – UFSCar 

nagaspara@terra.com.br 
Amparados pela teoria da Análise do Discurso de filiação francesa, e por alguns postulados da 
psicanálise de leitura lacaniana, pretendemos neste trabalho escutar o 
sujeito, interpretando os efeitos de sentidos na carta de uma mãe de uma criança denominada 
psicótica, buscando compreender as posições-sujeito materializadas na ordem da língua. 
Apoiamos-nos no postulado de que sentido e linguagem não são evidentes, mas marcados pela 
opacidade e incompletude, manifestados em silêncios alongados, em dizeres aparentemente 
repetitivos, em palavras ditas sem pensar, em trocas de significantes e em atos equivocados. 
Ressaltamos ainda o caráter documental e 
de confidencialidade de uma carta. A noção de sujeito discursivo é aqui definida como posição 
na linguagem. Isto implica considerar que o sujeito inscreve a sua voz a partir de uma posição 
discursiva dada por determinadas condições e que, para flagrá-lo em seus movimentos de 
sentido, é preciso escutar o lugar de onde ele fala. Interpelado ideologicamente o sujeito pode 
migrar, mover-se entre diversas regiões de sentido, deslocar-se, construir o seu dizer de 
acordo com a posição discursiva que ocupa. A ideologia faz parecer evidente que certos 
sentidos sejam ditos, apagando outros indesejáveis, produzindo uma relação necessária de 
obviedade para o sujeito em determinada posição. Aqui, o sujeito-mãe a ser analisado tece o 
seu dizer, ancorando-se em regiões de sentido tidas como legítimas para significar o seu filho e 
a si mesma, recorrendo a negativas para poder dizer de uma ordem de falta que tanto a assalta. 
Ressaltamos que este é apenas um exercício de análise dentre tantos outros, um trabalho de 
reconhecimento que as palavras mais escondem do que mostram. 

Sentidos em movimentos nas textualizações da Revista Caros Amigos 
Daiana Oliveira Faria (FFCLRP/USP; FAPESP) 
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daianafaria@aluno.ffclrp.usp.br 
Lucília Maria Sousa Romão (FFCLRP/USP, CNPQ) 

luciliamsr@uol.com.br 
Buscamos discutir, embasadas na teoria de Análise do Discurso de filiação francesa, a maneira 
como o discurso é instituído pela revista Caros Amigos, considerando a versão impressa e 
eletrônica. Considerando o sujeito como efeito da linguagem, a ideologia como mecanismo 
legitimador de sentidos e a memória discursiva como sustentadora dos atos de dizer, buscamos 
flagrar as marcas lingüísticas e os deslocamentos de sentidos no suporte eletrônico e no 
impresso. Observaremos os modos de produção e circulação dos sentidos propostos pelo 
projeto da revista Caros Amigos, que indicia um lugar de resistência e ruptura com o discurso 
dominante 
instalado nas textualizações da chamada grande mídia; mostrar como o ambiente virtual da 
Internet impulsiona 
a produção de sentidos ao propor certa liberdade aos sujeitos que ali se manifestam; identificar 
como as textualizações da revista são atravessadas pelos conceitos chave da teoria abordada, 
tais como: memória 
discursiva, sujeito, heterogeneidade, formações ideológicas, entre outros. O corpus 
lingüístico mobilizado é constituído por recortes da Revista Caros Amigos e do site 
homônimo, selecionados a partir de sua 
materialidade lingüística. Consideramos que muitos dizeres e posições discursivas, 
interditados nas textualizações dos jornais das grandes corporações midiáticas, materializam-se 
nas páginas dos órgãos da chamada mídia alternativa ou não-convencional, constituindo, assim, 
um lugar privilegiado para a escuta de outros sentidos diferentes daqueles naturalizados, pela 
força da repetição, pelo discurso dos grandes jornais e revistas. Nesse âmbito, é nosso intento 
analisar os dizeres da Revista Caros Amigos investigando como eles constroem sentidos, como 
fazem transitar regularidades e/ou rupturas quando o texto do impresso desloca-se para o 
eletrônico, como apresentam posições-sujeito para o leitor ou internauta e como constituem 
espaços polifônicos e heterogêneos para os sujeitos que ali enunciam o que, muitas vezes, é 
interditado e silenciado (Orlandi, 1997) em outras publicações. 

Teia de sentidos sobre a inclusão 
Daniela Giorgenon (FFCLRP/USP) 
danielagiorgenon@pg.ffclrp.usp.br 

Lucília Maria Sousa Romão (FFCLRP/USP; Bolsista CNPQ) 
luciliamsr@uol.com.br 

Este trabalho é orientado pela Análise de Discurso (AD) de matriz pechetiana, a qual como o 
próprio nome indica, trata da palavra em movimento, em dis-curso, buscando compreender 
como a língua faz sentido em seu entrelaçamento com a história e o(s) sujeito(s), em 
determinada situação. Tal referencial teórico está alicerçado no materialismo histórico, na 
lingüística e na psicanálise e objetiva analisar a relação do sujeito com o sentido. 
Reformulando estes três campos do conhecimento, Pêcheux toma a linguagem como objeto 
não transparente evidenciando que os sentidos sempre podem vir a ser outros, ou seja, que o 
uso que se faz da linguagem não tem significados pré-determinados; ao contrário, os atos de 
linguagem inscrevem sentidos múltiplos nos quais são tecidas outras possibilidade de dizer. 
Caracteriza o sujeito como uma posição discursiva que, em determinado contexto sócio-
histórico, faz falar certos sentidos e não outros, movido pelo mecanismo da 
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ideologia que fixa um dizer, que naturaliza um efeito como evidente e que produz, sob o 
manto da obviedade, o apagamento de outras significações como se o sentido fosse evidente, a 
linguagem transparente e o sujeito nãocastrado. Na contramão do mascaramento da ideologia, 
a AD coloca em cena o sujeito e seu discurso sob a incidência do recalque, sujeito que recebe 
em sua conceituação contribuições da psicanálise e que, por assim ser, é perfurado pelo 
equívoco da linguagem. É nesta trama que Pechêux constrói outros conceitos também caros à 
análise discursiva que aqui propomos. Neste trabalho, que é parte do projeto de mestrado 
não-concluso “Sentidos de inclusão e exclusão na voz de sujeitos escolares”, buscamos escutar 
e analisar as vozes do sujeitoprofessor à respeito da inclusão de crianças/adolescentes 
denominados com “deficiência mental” no ensino fundamental em escolas regulares. Para 
tanto, colhemos depoimentos destes sujeitos a cerca do que enunciam sobre o processo de 
“inclusão” e sobre a criança, o adolescente nomeados como “com deficiência mental”. 
Considerando a teoria da AD, sinalizamos que o sentido sobre/de inclusão/exclusão é 
determinado pelas posições ideológicas definidas pelas posições de poder/não-poder 
manifestas no contexto sócio-histórico. Assim, por exemplo, na Grécia Antiga era permitido 
exterminar um ser humano com deficiência enquanto hoje não, ao menos fisicamente. 
Pensamos que parece óbvio relacionar a diferença com efeitos de rejeição do diferente. Temos 
aqui uma escuta do sentido dominante marcado pela impressão de monossemia que sinaliza a 
existência de apenas um sentido da/sobre a diferença, ou seja, aquele que é dado como 
verdadeiro e que já foi veiculado e legitimado pelas instituições. Iremos atravessar a evidência 
desse sentido para, na opacidade que o envolve, rastrear o modo como a ideologia assujeita os 
sujeitos-escolares em sujeitos de seus discursos, observando como eles, afetados pela posição 
que ocupam na escola, nomeiam e assumem posições discursivas sobre a inclusão/exclusão 
escolar. Percorreremos a memória discursiva em nossa pesquisa apontando que existe um já-lá 
que retorna, sob o signo do mesmo, repetitório nas atualizações do intradiscurso de sujeitos-
escolares sobre a deficiência, a diferença, a inclusão/exclusão dos alunos tidos como 
diferentes. Assim, buscamos refletir sobre a inclusão/exclusão torcendo os fios discursivos 
pelo avesso, escutando no dizer, os sentidos silenciados. 

Os (des)dobramentos na rede eletrônica: sujeito, sentidos e temporalidade 
Fernanda Correa Silveira Galli (FFCLRP/USP / UNIRP) 

fcsgalli@hotmail.com 
Inserido no Grupo de Pesquisa “Discurso e memória: nos movimentos do sujeito”, meu 
objetivo, com o presente estudo, é discutir e investigar as dobraduras do discurso em 
materialidades no espaço digital da internet. Para tanto, será considerada a noção de 
virtualidade como um processo de atualização outro – igual e diferente, ao mesmo tempo –, 
de discursos já colocados em movimento anteriormente, visto que se trata de um conceito 
fundamental para a investigação sobre as possibilidades de movimento do sujeito e dos 
sentidos na rede eletrônica. Minha proposta, então, é analisar a constituição do sujeito e dos 
sentidos nas materialidades (blogs, cartas, notícias, fotografias, etc.) de um site 
(http://www.josesaramago.org/site/), o que proporciona, também, reflexões sobre as 
noções de escrita, texto, autoria, identidade, heterogeneidade e memória como sistema de 
enunciabilidade singular. De meu ponto de vista, o estudo dessas discursividades tem sua 
relevância na medida em que permite a problematização e a reflexão sobre o modo como o 
sujeito (se) diz na internet – via escrita –, ou melhor, sobre a(s) posição(ões)-sujeito 
ocupada(s) no movimento da navegação: no limiar entre a diferença e a repetição, tal como 
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define Deleuze (1986) – o eterno retorno nietzschiano, dado que o que retorna é a diferença 
–, numa relação intra e interdiscursiva, num movimento entre passado e presente, cujos 
efeitos apontam para fios discursivos que se cruzam. Este estudo permite, então, reflexões 
sobre: i) os modos como o sujeito fala de si no espaço virtual, permeados por efeitos de 
sentido “já-ditos” em outros momentos históricossociais; e ii) os modos de organização do(s) 
arquivo(s), como retorno a um passado que se constitui de fios emanharanhados. Sob essa 
ótica, é possível pensar a rede como um (ciber)espaço em que os discursos vão se 
(des)dobrando e se (re)configurando, embora com a presença do “já-lá” do texto-papel. 
Ancorada na perspectiva teórica da Análise do Discurso – na interface com a Filosofia, 
Ciências Sociais e Sociologia –, a abordagem que aqui proponho traz à baila a (re)constituição 
do sujeito, dos sentidos e, ainda, do tempo, que é constantemente (re)significado. 

Sentidos construídos por sujeitos das séries iniciais do Ensino Fundamental: 
fôrma-leitor 

ou função-leitor 
Elisângela Nascimento Iamamoto (FFCLRP/USP) 

elis.iamamoto@terra.com.br 
Soraya Maria Romano Pacífico (FFCLRP/USP) 

smrpacifico@ffclrp.usp.br 
A maneira de conceber a linguagem observando, através do discurso, a relação estabelecida 
pela língua com os sujeitos que a falam e as situações em que se produz o dizer, teve seu início 
na década de 60, do século XX, com a Análise do Discurso, cujas filiações teóricas se 
articularam a partir de três regiões do conhecimento: a Lingüística, o Marxismo e o a teoria 
dos discursos. A partir dos pressupostos da Análise do Discurso, pesquisaremos a relação dos 
sujeitos com o processo de significação e as posições discursivas que a criança ocupa para 
produzir seu dizer, sabendo que todo discurso é produzido a partir de uma relação social 
permeada pela ideologia, a qual orienta a direção que os sentidos poderão ser lidos ou 
interpretados. Sendo assim, ao ler e interpretar, o sujeito assume determinados lugares 
discursivos, denominados como fôrma-leitor ou como função-leitor (Pacífico, 2002). Esses 
conceitos estão relacionados às possibilidades de leitura, ou seja, se o sujeito apresentar uma 
leitura sem considerar o processo sócio-histórico-ideológico da construção dos sentidos, como 
se o texto fosse um produto acabado e fechado em si, reproduzindo discursos que sustentam 
sentidos já produzidos e legitimados por determinada formação discursiva, sustentando a visão 
de completude da linguagem, assumirá a posição fôrma-leitor. Por outro lado, o sujeito que se 
movimenta com o/no texto, que percebe que o sentido pode ser outro, pois historiciza-o sem 
estabelecer limites para suas significações, mas que, ao construí-las muda de posição com o 
leitor, ao mesmo tempo em que se responsabiliza pelo seu dizer, assumirá a posição função-
leitor. Muitas vezes, constatamos na prática que estas questões não são conhecidas pelos 
professores, das séries iniciais do Ensino Fundamental. Estes trabalham com a linguagem sem 
perceber se a criança assume uma determinada posição discursiva ou outra, ou se ao menos 
assume alguma posição. De acordo com os pressupostos teóricos da Análise do Discurso, 
sabemos que sujeito e sentido constroem-se junto com o texto e que o sentido sempre pode 
vir a ser outro. Assim, defendemos que, dependendo da posição discursiva ocupada pelo 
sujeito-aluno, nas atividades de linguagem, desde as séries iniciais, ele poderá, ou não, ocupar 
a posição de sujeito que sabe e pode argumentar, assumir a responsabilidade pelo dizer, 
sustentar um ponto de vista, ou seja, assumir a posição de autor. 
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Os efeitos de (in)justiça na voz de Angeli 
Francis Lampoglia – (FFCLRP – USP) 

francislam@aluno.ffclrp.usp.br 
Lucília Maria Sousa Romão (FFCLRP – USP; Bolsista CNPQ) 

luciliamsr@ffclrp.usp.br 
O presente trabalho pretende estudar o funcionamento do discurso nos cartuns de Angeli, 
publicados no jornal Folha de São Paulo, tendo como referencial teórico a Análise do Discurso 
de matriz francesa, fundada por Michel Pêcheux e Jean Dubois. O corpus desse estudo é 
composto por cartuns de Angeli que tratam do tema justiça, colhidos no período de 2003 a 
2008. Interessa-nos observar o modo como a ideologia interpela o sujeito, a inscrição histórica 
dos sentidos e o papel da memória discursiva na materialidade verbo-visual dos cartuns sobre 
o tema (in)justiça no país. A análise preliminar dos dados aponta, na voz do referido 
cartunista, um espaço de ruptura e contestação do sentido dominante sobre o que é 
considerado óbvio e natural quando se fala em justiça no país. Assim, ao enunciar e 
materializar seu discurso, o sujeito deixa de enunciar outros dizeres e apaga sentidos que a 
ideologia torna indesejáveis e desprezíveis para ele a partir da posição que ocupa. Inferimos, 
então, que a escolha que o sujeito faz em relação a suas palavras não decorre de um processo 
ingênuo ou neutro, mas está circunscrita ao campo do ideológico e do político. Desse modo, 
para poder enunciar, ocupar uma posição no discurso e antecipar-se imaginariamente em 
relação ao seu interlocutor, o sujeito necessita filiar-se ao já-lá (PÊCHEUX, 1969), ao 
interdiscurso, isto é, à superfície que sustenta e viabiliza o dizível. Diante disso, pretendemos 
investigar quais sentidos sobre o tema da (in)justiça no Brasil estão inscritos nos cartuns de 
Angeli e de que maneira a crítica é posta em discurso na materialidade verbovisual criada pelo 
cartunista. 
A voz de professores readaptados em bibliotecas escolares: na rede de sentidos 

Gabriela Gimenez Faustino (FFCLRP – USP) 
gabriela_faustino@yahoo.com.br 

Lucília Maria Sousa Romão (FFCLRP – USP; Bolsista CNPQ) 
luciliamsr@uol.com.br 

Desejamos, com nosso trabalho, refletir à luz da Análise do Discurso de matriz francesa 
juntamente com as noções de biblioteca escolar advindas da Ciência da Informação, sobre o 
modo como se estruturam os dizeres dos sujeitos professores - readaptados, profissionais que, 
em muitas escolas, ocupam o lugar dos bibliotecários nas bibliotecas escolares dessas 
instituições de ensino. Destacamos que são poucos os trabalhos científicos sobre a escuta 
desses sujeitos que, na maioria das vezes, são deslocados para as bibliotecas escolares por 
problemas de saúde; também por isso, procuramos aqui ouvi-los e analisar as maneiras pelas 
quais esses sujeitos denominados readaptados discursivizam a leitura, o bibliotecário e a 
biblioteca escolar. Além disso, também indagamos a maneira como esses profissionais foram 
postos na biblioteca escolar, e como passaram a enxergar essa nova posição, que foram 
submetidos a ocupar, como reagiram e como souberam lidar com esse novo desafio, onde 
muitas vezes, eram os únicos responsáveis por organizar e gerenciar todos os processos 
necessários para o funcionamento de uma biblioteca escolar. Destacamos a presença de duas 
formações discursivas distintas, sendo que, em uma, apresenta-se a concepção da biblioteca 
como um lugar difícil de se trabalhar e atuar, um verdadeiro calvário que os mesmos são 
obrigados a enfrentar até obterem a tão sonhada aposentadoria, livrando-se do martírio; já a 



 115 

outra formação discursiva trabalha com os efeitos de sentidos de um profissional que enxerga a 
biblioteca como um lugar mágico e com inúmeras possibilidades de recomeço. Aqui temos 
algumas vezes um profissional assumindo-se o salvador da biblioteca escolar, apresentando no 
seu dizer marcas de um verdadeiro herói que se coloca como o ‘reconstrutor’ daquele lugar. 
Nosso corpus de trabalho é constituído por uma seleção de recortes de dizeres desses sujeitos 
professores - readaptados e foram coletados por questionários que enviamos via e-mail, após 
buscarmos esses sujeitos em uma comunidade de relacionamentos da internet nomeada 
“Professores readaptados”. 

Que vozes falam nas bibliotecas denominadas alternativas? 
Gustavo Grandini Bastos (Universidade de São Paulo - FAPESP) 

gugrandini@uol.com.br 
Ludmila Tatiane Rodrigues de Almeida (Universidade de São Paulo - FAPESP) 

ludalmeida_usp@yahoo.com.br 
Lucília Maria Sousa Romão (Universidade de São Paulo- Bolsista CNPQ) 

luciliamsr@ffclrp.usp.br 
Esse trabalho busca investigar o modo como os sujeitos constroem sentidos nas denominadas 
bibliotecas alternativas, espaços de leitura pouco convencionais em diferentes estados do 
Brasil. Em nossa pesquisa, investigaremos dizeres de instituições localizadas em diversos 
espaços, tais como um assentamento rural, uma 
borracharia, um hospital, um presídio, uma tribo indígena, um ponto de transporte coletivo 
de ônibus, buscando flagrar como os sujeitos assumem-se (ou não) na posição de leitores e 
como atribuem sentidos ao espaço de leitura onde trabalham. Resolvemos especular sentidos 
sobre esta temática tendo em vista a pouca atenção que essas bibliotecas alternativas 
despertam tanto por parte de pesquisadores, quanto por parte das políticas governamentais de 
incentivo à leitura. Após a realização de uma pesquisa on-line, onde foi estabelecido contato 
com os coordenadores e idealizadores dos referidos espaços de leitura, enviamos um 
questionário e de onde coletamos as entrevistas que constituíram os nossos recortes de análise. 
Nos dados, nosso interesse debruçou-se sobre a maneira como os sujeitos discursivizam o 
espaço no qual atuam, como falam da leitura, da aprendizagem e da escrita, como 
compreendem e representam na linguagem o que é uma biblioteca e como o 
bibliotecário/profissional da informação é significado, muitas vezes pela sua ausência, nessas 
instituições alternativas. Causou certa estranheza e interesse entender também a parca 
discussão sobre essas bibliotecas dentro dos documentos científicos e oficiais da Ciência da 
Informação, assim buscamos compreender essa inexistência e silenciamento desses espaços, 
entendemos que esse tipo de discussão e questionamento só tem a contribuir para um melhor 
entendimento dessas bibliotecas e também possibilitar o entendimento de como os 
organizadores desses espaços compreendem suas ações e o espaço criado. Para sustentar o 
nosso percurso teórico-metodológico, trabalhamos com o referencial teórico-metodológico da 
Análise do Discurso de filiação francesa, especialmente com algumas noções imprescindíveis 
para a nossa discussão, tais como os conceitos de memória discursiva, de sujeito discursivo, 
ideologia, discurso e silêncio. 

Sentidos sobre o bibliotecário: a imagem do profissional no ciberespaço 
Iara Martins Vieira (FFCLRP/ USP) 

vieira.iara@gmail.com 
Lucília Maria Sousa Romão (FFCLRP/ USP; Bolsista CNPQ) 
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luciliamsr@ffclrp.usp.br 
Este trabalho tem por objetivo promover análises e reflexões acerca das posições-discursivas 
manifestas em discursos que circulam na rede eletrônica, referentes aos modos de descrever, 
nomear e dizer sobre/do sujeito bibliotecário e seu fazer. Verificamos as relações de sentido 
entre os dizeres que reforçam o que chamaremos de estereótipo relacionado à imagem desse 
sujeito, entre postulados do discurso científico sobre as atribuições desses profissionais, e, por 
fim, entre as textualizações de resistência ao discurso do estereótipo materializadas pela voz 
dos próprios sujeitos bibliotecários quando inscritos nos blogs virtuais. Nessa medida, 
investigamos como são produzidas e como circulam formações imaginárias sobre o sujeito 
bibliotecário e as análises acerca dos efeitos de sentido que circulam sobre esse sujeito são aqui 
tomadas aqui como chave para a compreensão de um funcionamento discursivo socialmente 
inscrito. Para tal, o percurso teórico desse trabalho ancora-se no desenvolvimento de 
conceitos da Análise do Discurso de orientação francesa, teoria que propõe compreender o 
funcionamento da linguagem e sua exterioridade como discurso, ou seja, como efeito de 
sentido entre sujeitos, interpelados pela ideologia e pela memória e sempre imersos em 
processos simbólicos de produção de significados. Após o desenvolvimento conceitual, o 
trabalho parte para a descrição técnica dos bibliotecários acerca de seu próprio universo 
profissional, e, feitas essas descrições, passamos a avaliar as repetições e as circularidades de 
sentidos sobre a imagem do bibliotecário nos meios de comunicação, através da investigação 
do estereótipo acerca do sujeito bibliotecário representado regularmente nos meios de massa. 
Verificamos no espaço multimidiático que as contestações dessas percepções resultam em um 
confronto entre/de posições dentro de uma mesma FD, que disponibiliza diferentes posições 
para/sobre o bibliotecário. Para a análise, foi constituído um corpus com recortes diversos 
retirados de blogs que se encarregam de reproduzir imagens e dizeres sobre o bibliotecário e 
de criticar, negar ou mesmo reafirmar o estereótipo definido pela tipificação do sujeito 
bibliotecário como um profissional normativo, rígido, arcaico e estritamente tecnicista. É 
justamente a partir desses dados que buscamos entender, nas textualizações dos blogs, a forma 
como os sentidos dos bibliotecários sobre si são postos em discurso, ou seja, os efeitos de 
sentido reverberados por esses sujeitos na rede eletrônica. 

Leitura de Barraco: os sentidos em movimento em um assentamento rural 
Jean Carlos Ferreira dos Santos (FFCLRP-USP) 

jeancfs@aluno.ffclrp.usp.br 
Lucília Maria Sousa Romão (FFCLRP/USP; Bolsista CNPQ) 

luciliamsr@ffclrp.usp.br 
O presente trabalho pretende interpretar alguns sentidos sobre biblioteca, produzidos quando 
da realização do projeto Leitura de Barraco, por sujeitos integrantes do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra da região de Ribeirão Preto. Utilizaremos os conceitos da 
Análise do Discurso de matriz Francesa para refletir sobre o sentido, o sujeito e o discurso. A 
Análise do Discurso francesa compreende como os objetos simbólicos produzem sentidos, 
refletindo sobre a natureza sócio-histórica e ideológica de todo dizer, o que pressupõe a 
consideração da língua como espaço de confronto em que atuam o político e as disputas pelo 
poder. Ocupa-se, portanto, do discurso, tido como efeito de sentidos entre interlocutores, 
palavra em movimento, prática de linguagem. A noção de sujeito compreende não o sujeito 
gramatical, tangível, mas a uma posição no discurso, um efeito da/de linguagem que funciona 
através do inconsciente e da ideologia. A partir desta perspectiva, procuraremos discutir sobre 
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os espaços de leitura proporcionados pelo Projeto Leitura de Barraco, que busca facilitar o 
contato de sujeitos trabalhadores rurais sem-terra com uma biblioteca itinerante constituída 
pelo acervo da biblioteca Basílio da Gama localizada no Centro de Formação rural Dom Élder 
Câmara. Esta biblioteca é a única da região localizada em zona rural e seu acervo possui cerca 
de oito mil volumes sobre mais diversas áreas do conhecimento, alocados em cestas de 
hortaliças e itinerantes no assentamento rural. Procuraremos também refletir sobre o papel da 
leitura e da biblioteca como espaços de significação do sujeito. Em reuniões realizadas com os 
representantes da cada núcleo sem-terra foi discutida a importância do projeto leitura de 
barraco como meio fundamental de acesso a práticas de leitura em uma área onde não há 
unidades de informação. Os livros significam para estes sujeitos a possibilidade de inscrição de 
múltiplos sentidos de reflexão, de lazer, de interação e de saber. Além disso, as atividades de 
mediação de leitura proporcionam um outro modo de socialização e cooperação entre os 
sujeitos, o que favorece a circulação de outros sentidos entre eles. Deve-se destacar que em 
cada cesta de hortaliça são colocados livros que interessam aos moradores de cada núcleo, 
como livros de receitas, livros infantis, livros de poesia, livros que tratam das questões 
agrárias, entre outros, o que implica considerar o modo como os gestos de leitura têm uma 
permanente relação com a vida destes sujeitos. A partir de discussões e atividades 
desenvolvidas em torno do projeto Leitura de Barraco, percebemos que a biblioteca itinerante 
coloca o espaço da leitura mais próximo do sujeito sem-terra, possibilitando que este também 
tenha acesso ao direito de significar-se através do contato com o mundo dos livros. Quebra-se, 
deste modo, a visão tradicional de que a biblioteca serve apenas para guardar livros, um local 
onde impera sisudez e o discurso autoritário, instalando um outro modo de significá-la, qual 
seja: aquele em que os sentidos plurais e estão permanentemente em jogo. 

Fotografia e efeitos de sentido no jornal Brasil de Fato 
Jonathan Raphael Bertassi da Silva (FFCLRP/USP; IC FAPESP IC) 

cid_sem_registro@yahoo.com.br 
Lucília Maria Sousa Romão (FFCLRP/USP; Bolsista CNPQ) 

luciliamsr@uol.com.br 
Por via deste trabalho, pretende-se interpretar os efeitos de sentido e marcas ideológicas 
presentes nas legendas e fotografias sobre o tema agrário veiculadas no jornal Brasil de Fato, 
periódico jornalístico tido como alternativo, cuja formação discursiva evoca sentidos de 
resistência frente à imprensa majoritária representada pelos jornais de maior circulação e 
sustenta deslocamentos dos sentidos postos em funcionamento pelo discurso dominante. O 
norte deste trabalho consiste no imperativo de pensar as fotografias e legendas midiáticas 
como materialidades discursivas diferentes que acabam delineando uma aparente e ilusória 
homogeneidade que busca dissimular a ideologia presente em ambos os discursos (verbal e 
não-verbal), fazendo-a aparecer evidente em detrimento de outros efeitos de sentido 
possíveis. Pretendemos analisar como as legendas “subordinam” os recortes não-verbais, 
ditando os sentidos a serem recebidos pelo sujeito-leitor e, por conseqüência, silenciando 
outros que poderiam ocupar o mesmo lugar, sempre atentando para as particularidades do 
Brasil de Fato e seu alinhamento social e político refletido nessa tentativa de controlar os efeitos 
de sentido. Utilizaremos como estofo os pressupostos teóricos da Análise do Discurso (AD) de 
filiação francesa para trabalhar sobre esse efeito de evidência, pensando o discurso segundo os 
trabalhos de Michel Pêcheux (1997). Além disso, lançamos mão dos trabalhos de Philippe 
Dubois (1993) e Martine Joly (1996) para proporcionar um efeito de diálogo com os teóricos 
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no âmbito da análise de imagem, levando em conta os estudos sobre a imagem fotográfica e 
suas particularidades na circulação de sentidos, sua composição e estrutura em ângulos, 
enquadramentos, planos e outros recursos que o olho humano, via de regra, não teria como 
perceber e que têm papel fundamental na emergência de certo modo de ver e se deixar ver o 
objeto, a realidade enfim. Inferimos que tais gestos de composição tendem a abrir uma 
diretividade de leitura favorecendo interpretações legitimadas pelo sujeito-fotógrafo e pelo 
órgão de imprensa como verdadeiras e únicas possíveis de serem vistas. Partimos, portanto, da 
hipótese de que o uso do lingüístico da legenda justaposto ao não-verbal da imagem fotográfica 
inscreve dizeres ideologicamente marcados pelo modo como o sujeito é interpelado. Tal 
movimento de análise deseja observar o que pode passar despercebido numa leitura ingênua e 
parafrástica favorecida pela diagramação do jornal. Não obstante, vale ainda rastrear o 
emprego da suposta “objetividade” inerente ao senso comum acerca do registro fotográfico 
para, através do corpo lingüístico das legendas de ancoragem, instalar efeitos de sentido. 
Verificamos que as legendas possuem impacto fundamental na leitura do não-verbal, através 
de uma pretensa união entre dois discursos de materialidades e constituição divergentes. A 
cartilha do logocentrismo, que privilegia o domínio do lingüístico sobre outras materialidades 
encontra manifestações em toda mídia, embora de modo diferente na esteira de diferentes 
formações discursivas. Sob a égide da “imparcialidade”, a mídia faz circular, então, dizeres 
naturalizados ideologicamente, enquanto rechaça os demais. O Brasil de Fato, no entanto, 
instala-se como voz de resistência à essa imprensa majoritária, não mais silenciando os dizeres 
dos trabalhadores como acontece comumente na “grande mídia”, fazendo uso inclusive da 
“armadilha” da suposta homogeneidade foto/legenda para evocar esses sentidos de luta, como 
verificamos nos recortes analisados. A Análise do Discurso, assim, mostra-se de suma 
importância para enxergar o discurso como um todo heterogêneo na mídia, repelindo leituras 
pseudo-parafrásticas em prol de outras que levam a memória social em conta e, por tabela, são 
menos incautas.  

Reflexões sobre leitura e produções textuais de professoras de ensino 
fundamental 

Juliana Christina Rezende de Souza (FFCLRP-USP) 
jurezendes@pg.ffclrp.usp.br 

Soraya Maria Romano Pacífico (FFCLRP-USP) 
smrpacifico@ffclrp.usp.br 

O presente estudo procura analisar como a leitura pode influenciar as produções textuais de 
professoras do Ensino Fundamental. Temos como suporte os pressupostos teórico– 
metodológicos da Análise de Discurso de linha francesa, para discutir a interpretação e a 
assunção da autoria pelo professor e as implicações disto para o processo ensino- 
aprendizagem. Falamos de um sujeito-professor que, ao produzir um discurso está inserido 
num contexto que oferece determinadas condições para que essa produção aconteça, 
incluindo-se as relações de poder, histórias de vida, aspectos da ideologia dominante, práticas 
sociais letradas, o acesso desse sujeito ao arquivo (PÊCHEUX, 1997), e a formação discursiva 
em que ele se insere. A metodologia utilizada consiste da leitura, interpretação e discussão de 
textos lidos com os professores, sujeitos desta pesquisa, em 05 encontros. Os textos 
selecionados serviram de base para as produções de textos dissertativo-argumentativos de 03 
professoras do Ensino Fundamental, de uma escola de Ribeirão Preto-SP. O texto dissertativo 
exige do sujeito que se coloque numa posição de autor, uma vez que a argumentação adquire 
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prioridade máxima na dissertação. Consideramos, então, o professor historicamente 
discursivizado como “detentor do saber” e, a partir disso, pretendemos investigar, por meio da 
leitura e da escrita, como este sujeito assume a posição sujeito-leitor e sujeito- autor ao 
produzir sentidos sobre sua área de atuação, a educação. Orlandi (1996), no que se refere à 
tipologia discursiva, aponta que o discurso pedagógico funciona como sendo do tipo 
autoritário, uma vez que, no espaço escolar, os sentidos mobilizados na leitura e interpretação 
são aqueles legitimados pela classe dominante e, portanto, os permitidos de circularem, que 
não podem ser disputados pelos interlocutores. A análise dos textos encontra-se em fase 
inicial e podemos dizer que a escola, como instituição ligada à classe dominante, não privilegia 
a formação de autores, e que, mesmo com propostas e discursos diversos acerca da educação, 
no contexto escolar o que predomina é a paráfrase do sentido permitido, o que é diferente de 
historicizar, de trabalhar com a polissemia, e essa prática pedagógica apaga os possíveis gestos 
de interpretação e autoria dos sujeitos professor e aluno. 

A paixão inscrita no discurso da exposição de/sobre Clarice Lispector 
Lucília Maria Sousa Romão (FFCLRP/USP. Bolsista CNPQ) 

luciliamsr@ffclrp.usp.br 
Nesse artigo, proponho um estudo sobre os modos de inscrição do literário no discurso da 
exposição Clarice Lispector - a hora da estrela, marcando como os sentidos são deslocados e 
emprestados da obra literária “A paixão segundo GH” para o evento promovido pelo Museu da 
Língua Portuguesa. Tomando, como corpus de análise, recortes lingüísticos da obra literária e 
da referida exposição e investigando-os como discurso, reclamo o comparecimento de alguns 
conceitos caros à teoria de Michel Pêcheux (1969), a saber, memória e arquivo, com a 
finalidade de revisitá-los à luz do recorte de algumas cenas da obra literária que inscrevem 
formulações de Clarice na voz de G.H. e que estão dispostas na referida exposição. Não se 
tem aqui a pretensão de esgotar todos os significados postos em movimento no/pelo evento 
da Estação da Luz, em São Paulo, mas de promover um gesto de leitura que tome a linguagem 
para além da literalidade das palavras e que, assim, possa escutar alguns significados de(a) 
paixão inscritos nas formulações do livro de Clarice e deslizados para a exposição 
comemorativa dos trinta anos de morte da autora. Tomando memória discursiva como o 
conceito chave desse trabalho, recorro a Pêcheux (1999) considerando que este autor 
deslocou o termo do âmbito puramente histórico, sociológico, psicológico e cognitivo para 
considerá-lo como discurso. A propriedade de algo falar antes faz da linguagem o permanente 
jogo de retomadas e empréstimos em torno dos quais o sujeito articula (-se em) palavras já 
ditas em outros contextos, mas não necessariamente com os mesmos significados. Tomandoas 
de outros, o sujeito passa a ocupar-se da ourivesaria de esculpir (se em) em significantes de 
acordo com o que lhe é possível dizer (saber, poder e desejar) em uma posição dada. “A 
memória – o interdiscurso, como definimos na análise de discurso – é o saber discursivo que faz com que, 
ao falarmos, nossas palavras façam sentido. Ela se constitui pelo já-dito que possibilita todo dizer.” 
(Orlandi, 1999, p. 64). Assim, o momento de enunciar está em relação a enunciados já postos 
em discurso não como unidades fechadas de sentidos prontos a serem apenas repetidos, mas 
como superfície sustentadora da possibilidade de/do dizer que tanto permite o retorno do 
mesmo, como a emergência do diferente. Em meio a movimentos basculantes de sustentação 
do jádado e de ruptura dele, irei escutar alguns sentidos do dizer clariciano. 

A biblioteca escolar na rede eletrônica: sentidos em discurso 
Ludmila Ferrarezi (FFCLRP/USP; FAPESP) 



 120 

ludmila.ferrarezi@pg.ffclrp.usp.br 
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luciliamsr@uol.com.br 
Nesse trabalho abordamos a biblioteca escolar, a partir de uma interface entre a Análise do 
Discurso de matriz francesa e a Ciência da Informação, buscando compreender de que 
maneira é construído o imaginário discursivizado na rede eletrônica sobre esta instituição e 
como esse processo é influenciado pelas condições sócio-histórico-ideológicas de produção do 
dizer apontando, tanto quanto possível, as zonas de memória discursiva nas quais os sujeitos 
ancoram os seus sentidos e o modo como os inscreveu para poder enunciar. Ressaltamos a 
relevância da pesquisa, na medida em que a rede eletrônica é tomada, cada vez mais, como 
fonte segura e fidedigna da verdade. Além disso, os problemas enfrentados pela biblioteca 
escolar, o silêncio a que, muitas vezes, ela é submetida, e o pouco reconhecimento da grande 
importância desta instituição, fazem com que sejam necessários mais estudos que procurem 
pensá-la criticamente, de uma forma mais polissêmica e dinâmica, fazendo falar efeitos de 
valorização e incentivando ações que a ressignifiquem no discurso e na sociedade. Buscamos, 
assim, refletir sobre o modo como os sujeitos-navegadores instalam sentidos sobre a biblioteca 
escolar, investigando se, na fluidez do ciberespaço, é possível a circulação de outros sentidos 
além do sentido dominante sobre essa instituição. Para desenvolver tais questões, em primeiro 
lugar, mobilizamos alguns conceitos caros à Análise do Discurso de matriz francesa, discutindo 
as noções de sujeito, ideologia, memória e discurso, a fim de construirmos outros gestos de 
leitura, apontando a possibilidade de uma outra escuta, na medida em que nos apoiamos em 
dispositivos teóricos e analíticos que permitem não apenas reconhecer o que lemos, mas 
conhecer os modos de constituição dos sentidos; em seguida, expomos algumas considerações 
sobre a topologia labiríntica e as novas possibilidades de inscrição e enunciação dos sujeitos 
que ela oferece. Por último, apresentamos alguns recortes de textualizações sobre a biblioteca 
escolar, inscritos na rede eletrônica, que foram analisados discursivamente. 

Os sentidos produzidos sobre a mulher: discurso e silêncio 
Marina Coelho Pereira (FFCLRP/USP) 

coelha 303@hotmail.com 
Soraya Maria Romano Pacífico (FFCLRP/USP) 

smrpacifico@ffclrp.usp.br 
Sabemos que a figura feminina é responsável por grande parte da educação que se processa na 
maioria das redes Municipal e Estadual de ensino no Brasil; por isso, a profissão docente está, 
freqüentemente, associada ao feminino e ao maternal, adjetivos até hoje atribuídos às 
mulheres. Mas, afinal, o que significa ser mulher? O que é permitido para o sujeito-mulher? 
Desde já adiantamos que não nos referimos à questão de gênero, mas sim, pretendemos 
analisar, conforme os pressupostos teóricos da Análise do Discurso de filiação francesa, como 
os sentidos sobre a mulher e o feminino foram tecidos sócio-historicamente e, a partir disso, 
observar 
aquilo que permanece e aquilo que deslizou, provocando fissuras, ou, quiçá, rupturas com 
alguns fios discursivos que emolduraram a mulher durante tanto tempo. Temos, então, como 
objetivo explicitar quais sentidos foram legitimados, em determinado momento histórico, 
permitindo que um dizer circulasse até ser interpretado como natural, como evidente. 
Poderíamos realizar nossa pesquisa a partir de muitos lugares, mas optamos por trabalhar na 
interface língua/literatura e buscar, nas personagens que circulam em alguns textos literários, 
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formulações e circulação de sentidos sobre o feminino. Nosso corpus é formado por obras do 
início do século XIX até o século XX que, a nosso ver, constituem-se como marcos na 
literatura, que se estendem até hoje. Para nós, estas obras possibilitarão a compreensão da 
construção de um sujeito que representa a mulher; dizemos representa posto que nosso objeto 
de análise são as falas e os discursos construídos pelo autor da obra 
a partir de uma posição discursiva de sujeito-mulher, numa relação de interlocução. Dessa 
forma, é por meio da criação artística que pretendemos investigar os sentidos sobre o 
feminino, em determinado contexto sóciohistórico. As obras selecionadas são: O Primo 
Basílio (Eça de Queirós, 1878); Dom Casmurro (Machado de Assis, 1899 – publicado em 
1900); Negrinha (Monteiro Lobato, 1920); A Hora da Estrela (Clarice Lispector, 1977). 

Sentidos do político: a leitura discursiva da voz de Julinho de Adelaide, 
pseudônimo de Chico Buarque de Holanda 

Nayara Cristini Bessi (FFCLRP/ USP; Bolsista IC CNPQ) 
nayarabessi@aluno.ffclrp.usp.br 

Lucília Maria Sousa Romão (FFCLRP/ USP; Bolsista CNPQ) 
luciliamsr@ffclrp.usp.br 

Este projeto possui o escopo da Análise do Discurso de linha francesa e pretende interpretar as 
textualizações de Julinho de Adelaide, pseudônimo adotado por Chico Buarque de Holanda 
durante o período do Estado Ditatorial vigente no Brasil na década de 70, bem como 
investigar textualizações midiáticas sobre estas canções. Observamos, na materialidade 
lingüística, o tenso jogo entre a necessidade de dizer e o modo como os dizeres eram 
proibidos de circular, tensão esta que implica fissuras pelas quais o sujeito inscreve seu dizer, o 
dizer de outro modo, às avessas e jocosamente polissêmico. Interessa-nos refletir sobre a 
política do silêncio (Orlandi, 1997), ou seja, sobre a censura como um objeto discursivo, 
anotando os modos como certos dizeres eram interditados para que outros pudessem emergir 
e também como (o) dizer de outro modo implicava um movimento de resistência do sujeito. 
Afirmamos que a censura objetivava a circulação de apenas um sentido, ou seja, aquele 
imposto por ela, tido como natural por um efeito ideológico; porém, apesar de a ideologia 
dominante sustentar um discurso tido como evidente, há sempre furos no dizer e por onde o 
dizer escapa, o que faz emergir sentidos imprevisíveis, como no caso, os sentidos de 
inconformismo, denúncia e crítica aos quais se filiou a voz de Chico Buarque. Para a referida 
autora, o silêncio não é o vazio ou a ausência de palavras, mas é constitutivo do sentido e da 
linguagem; já a política do silêncio tem relação com a retórica de dominação e, em 
contrapartida, é também parte da retórica da resistência, possibilitando deslocamentos, giros e 
deslizamentos, isto é, modos outros de colocar em movimentos os sentidos afetados pela 
necessidade de o sujeito dizer, driblar e inscrever-se na linguagem. Julgamos este tema muito 
pertinente e atual tendo em vista o fato de que agora arquivos públicos, antes restritos 
unicamente à esfera do Estado, começam a abrir suas gavetas e armários para que os anos de 
chumbo possam ser ressignificados e discursivizados. 

O discurso de divulgação científica ocupando o lugar do conhecimento 
científico na escola: apropriações, 

formas e repercussões 
Noemi Lemes-FFCLRP/USP 
noemikuath@yahoo.com.br 

Soraya Maria Romano Pacífico-FFCLRP/USP 
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Pensando a relevância da ciência na constituição do atual sujeito capitalista enquanto sujeito de 
conhecimento e sendo esta, de acordo com valores já assumidos pela sociedade 
contemporânea, uma condição para que esse sujeito exerça sua cidadania, esse projeto busca 
analisar, ancorado na teoria de Análise do Discurso de filiação francesa, como a Escola, na 
tentativa de socializar o conhecimento científico, vem fazendo uso, no livro didático, do 
discurso de divulgação científica e como a mesma, embora seja tida como o lugar privilegiado 
do conhecimento, onde deveriam se formar sujeitos aptos a interpretar e criticar a produção 
científica, podendo, mais à frente, produzir ciência, acaba por realizar o mero papel de 
colaboradora com a – nos termos de Eni Orlandi – "midiatização do discurso da ciência na 
Escola". No cerne da discussão sobre as relações entre a Escola e a divulgação científica, 
encontra-se ainda a questão da não neutralidade dos meios pelos quais se dá tal divulgação e de 
sua grande influência na sociedade, o que implica um olhar mais atento, por parte desse 
projeto, sobre a formulação e circulação dos sentidos trazidos pelo discurso da divulgação 
científica, mais precisamente pelo discurso do jornalismo científico presente nos livros 
didáticos e sobre como, a partir de possíveis deslizamentos de sentidos no percurso discurso 
científico – discurso de divulgação cientúfica, podem ocorrer perdas substanciais que afetam a 
relação entre sujeito e conhecimento científico, fazendo com que o segundo se torne cada vez 
mais distante do primeiro e que, portanto, haja uma falsa socialização desse conhecimento. 

Os sentidos na oralidade e na escrita: a autoria na produção infantil 
Pamela Aline Tizioto- FFCLRP/USP 

pamela.tizioto@hotmail.com 
Soraya Maria Romano Pacífico - FFCLRP/USP 

smrpacifico@ffclrp.usp.br 
Nossa experiência como estagiárias em instituições de Educação Infantil e os estudos feitos 
sobre esta modalidade de ensino, tem-nos possibilitado perceber que a alfabetização ainda é o 
principal foco do ensino em escolas de Educação Infantil. Para alcançar este objetivo, tende-se 
à valorização da língua escrita e ao esquecimento de que a língua oral é tão importante quanto 
a escrita para o desenvolvimento e aquisição da linguagem (oral e escrita) por parte das 
crianças. Ou seja, em ambiente escolar ocorre uma desvalorização das produções orais diante 
das produções escritas. Além disso, na escola prevalecem as leituras parafrásticas e a autoria 
não é trabalhada, pois a funçãoautor não é atribuída a textos orais, somente aos escritos. 
Diante disso e com base em nossa experiência na Educação Infantil, julgamos necessária a 
realização de um trabalho que tem por objetivo demonstrar que a autoria se faz presente tanto 
na produção de textos orais quanto na produção de textos escritos e que existe uma relação de 
interdependência entre estas duas formas de linguagem. Todo o trabalho será fundamentado 
na Análise do Discurso (AD) de ‘linha francesa’ e nas teorias do letramento. Os sujeitos da 
pesquisa serão crianças de 5 a 6 anos que freqüentam uma Escola Municipal de Educação 
Infantil, na cidade de Ribeirão Preto-SP. Nosso corpus será constituído pelos textos produzidos 
pelos sujeitos, por meio da escrita, ou da transcrição da oralidade. Pretendemos observar 
como as crianças ocupam, ou, não, a posição de autor nas produções textuais orais ou escritas. 
Para isso, teremos como base principal a atividade chamada por alguns professores, desta 
escola, de “ESCRITA ESPONTÂNEA”, que consiste em a criança praticar seu conhecimento 
sobre a escrita, após uma atividade que procura estimular a oralidade; feito isso, as crianças 
são convidadas a elaborar novas histórias, em primeiro lugar, na forma oral e, depois, na 
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forma escrita. 
Discurso midiático e pedagógico: movimentos do sujeito-leitor 

Soraya Maria Romano Pacífico - FFCLRP/USP 
smrpacifico@ffclrp.usp.br 

Pretendemos tecer considerações acerca dos discursos midiático e pedagógico à luz da Análise 
do Discurso de matriz francesa. Buscamos refletir sobre a construção dos sentidos dos textos 
midiáticos e daqueles que circulam no livro didático e quais as implicações disso para o sujeito-
leitor. Trabalharemos com o paradigma indiciário, que permite ao analista do discurso estudar 
os indícios a partir de marcas lingüísticas, as quais aparecem como pistas e significam no modo 
de funcionamento dos discursos analisados. Concordamos com Orlandi (1996) para quem o 
funcionamento discursivo no discurso pedagógico é do tipo autoritário, o que significa dizer 
que o sentido permitido já está dado e deve ser repetido, cabendo ao sujeito-leitor a paráfrase 
dos textos lidos. Pacífico e Sangali (2008) apontam que o funcionamento do discurso 
midiático cria a ilusão de ser polêmico, mas o que acaba sustentando este discurso é, em 
grande parte, o funcionamento do tipo autoritário. 
Todavia, no discurso midiático eletrônico nem sempre isso acontece, pois há espaços para 
outras tipologias discursivas, espaços em que o sujeito-leitor pode inscrever sua voz. Assim 
sendo, diante de um texto, o leitor pode interpretar e inserir-se numa rede de significações, 
que já vem sendo tecida há muito tempo, cujos sentidos são sócio-historicamente produzidos 
e, ideologicamente interpretados como naturais. Importante dizer que ideologia, para a 
Análise do Discurso, é entendida como um mecanismo de naturalização dos sentidos e é isso 
que faz o sujeito atribuir determinados sentidos aos textos e não outros. Com base nessas 
considerações, nosso objetivo é analisar algumas atividades de linguagem propostas pelos 
livros didáticos e alguns textos que circulam na mídia impressa e eletrônica a fim de especular 
sobre quais os movimentos possíveis para o sujeitoleitor, ou seja, quais posições discursivas 
podem ser ocupadas pelo leitor dos textos midiáticos e do livro didático, o qual legitima o 
discurso pedagógico. Entendemos que o livro didático é um portador de texto vinculado à 
ideologia da classe dominante; não possibilita ao aluno o acesso ao arquivo, pois seus textos 
são resumos, traduções, reproduções, estudos recapitulativos, recortes de livros etc. Por 
outro lado, temos que existe uma heterogeneidade mostrada e também, uma heterogeneidade 
constitutiva perpassando as páginas jornalísticas, sustentando sentidos legitimados pela classe 
dominante - lembrando que os veículos de comunicação estão a serviço desta classe -, fazendo  
circular os sentidos que podem e devem ser lidos, estabelecendo relações implícitas entre 
textos que, para muitos leitores, passarão despercebidas ou serão interpretadas como naturais. 
Dessa forma, interessa-nos observar se o funcionamento dos discursos midiático e pedagógico 
possibilita a leitura polissêmica, aquela baseada na disputa do objeto discursivo, que questiona 
a 
ilusão de transparência da linguagem, que reclama do sujeito-leitor a inscrição histórica dos 
sentidos ou, ao contrário, finge trabalhar com a polissemia, porém, interdita o acesso do 
sujeito-leitor ao arquivo (PÊCHEUX, 1997), ao interdiscurso, à heterogeneidade (AUTHIER, 
1982). Sabemos que sob a ação da memória discursiva ocorre a interpretação, possibilitando 
ao leitor o acesso ao interdiscurso. No entanto, o interdiscurso só será lido por um leitor que 
tenha acesso à memória discursiva, que recorra à historicidade dos sentidos, sendo necessário 
esclarecer que não estamos falando de uma memória psicológica, mas de uma memória que 
supõe a inscrição histórica do enunciado. 



 124 

Efeitos de sentido em propagandas políticas: um estudo de caso 
Thaís Harumi Manfré Yado (FAPESP/ FFCLRP/ USP) 
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luciliamsr@uol.com 
Considerando que, na economia atual, o capital (re)cria a necessidade da circulação de 
mensagens publicitárias para a venda de produtos e que, ao longo do tempo, técnicas de 
convencimento foram se tornando cada vez mais convincentes, o objetivo desse trabalho é 
refletir sobre como a propaganda faz parte do panorama geral da comunicação e está em 
constante envolvimento com fenômenos paralelos (Sant'Anna, 1998). O ato de comunicar e 
fazer circular sentidos sobre os produtos atravessou séculos e, ao longo do tempo, 
desenvolveu, dentro dos domínios da chamada comunicação de massa, uma amplidão de 
enunciados tendo como suporte vários veículos impressos tais como revistas, jornais, panfletos 
e out-doors, além dos suportes eletrônicos tais como televisão, cinema e internet. Não é 
preciso frisar que esse processo atinge uma grande quantidade de leitores, cada vez com mais 
rapidez. Assim, a propaganda comercial surgiu na esteira da evolução dos meios físicos de 
comunicação e do aumento da produção industrial; dentro desse contexto, o jornal surgiu 
como importante veículo para o desenvolvimento da propaganda, que se espalhou para outros 
veículos ao longo do tempo. A propaganda política inscreve sentidos de modo semelhante à 
propaganda de produtos consumíveis, buscando favorecer a venda, no caso, de um dizer sobre 
temas como trabalho, saúde, educação dentre outros. Uma propaganda pode ser a chave de 
um sucesso comercial e eleitoral, e acontecimentos históricos como a revolução comunista e a 
ascensão do nazismo e do fascismo nos dão prova disso, visto que, nestes episódios, ela foi 
utilizada para garantir a repetibilidade de certos enunciados, marcando o que deveria ser tido 
como evidente, natural e aceito socialmente. Isso nos remete ao conceito de ideologia tal 
como a teoria discursiva (Pêcheux, 1969) propõe que não há sentidos em interpretações, e 
toda interpretação nos leva a evidenciar alguns sentidos e apagar tantos outros através de nossa 
relação com o simbólico e com as condições históricas. É nesse movimento de sentidos que a 
ideologia é um mecanismo presente, naturalizando sentidos de evidência entre as relações 
imaginárias do sujeito e suas condições materiais. Considerando tudo isso, entendemos que a 
propaganda eleitoral gratuita, sob a naturalidade dada pela pretensão de mostrar ao eleitor as 
diretrizes de cada partido e as qualidades de cada candidato, fixa sentidos ideologicamente 
marcados fazendo parecer evidente que um candidato seja falado e representado na linguagem 
de um modo e não de outro. Para escutar os sentidos do político nas propagandas eleitorais, 
constituímos um corpus com recortes da Revista Veja que, no final de 1989, citou em uma 
edição as estratégias pouco éticas do então candidato a presidência Fernando Collor de Mello 
na sua propaganda eleitoral. A mesma revista utilizou, em 2005 durante o escândalo do 
"mensalão", o recurso da intertextualidade ao inscrever em uma capa o nome do Presidente 
Luís Inácio Lula da Silva com uma grafia semelhante à usada para discursivizar Collor, 
remetendo a questão dos escândalos que aconteceram durante o governo Lula como uma 
reedição do presidente alagoano. Nosso trabalho buscar colocar em discurso  s sentidos dados 
por estas duas edições midiáticas. 

Alguns sentidos do Museu Cândido Portinari: o movimento do discurso 
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Nesse trabalho, buscamos mobilizar dois conceitos do referencial teórico discursivo, a saber, 
memória discursiva e pré-construído, para o desenvolvimento de algumas reflexões sobre o 
Museu Cândido Portinari. O que chamamos de memória discursiva é definido como o saber 
discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob a forma do pré-construído, o já-dito 
que está na base do dizível, sustentando cada tomada da palavra (PÊCHEUX, 1999). Dito de 
outro modo, usamos palavras que já foram mobilizadas em outros contextos, que estão 
preenchidas de sentidos advindos de outros contextos sociais e que, no momento da 
enunciação, são atualizadas, podendo sofrer deslocamentos de significados. O interdiscurso 
disponibiliza dizeres possíveis para o sujeito em uma situação discursiva dada (ORLANDI, 
1999a), assim, os sentidos das palavras resultam das relações do sujeito com as condições de 
produção: “... que coloca sempre um texto, um discurso numa relação de imbricamento com 
outros textos, outros discursos que o precedem e que o constituem: o já dito, textos no texto, 
o múltiplo no um.” (GALLI, 2005: 7). A respeito do sujeito, é importante compreender os 
esquecimento número um e esquecimento número dois (PÊCHEUX, 1999), sendo o primeiro 
o esquecimento ideológico, ou seja, o sujeito acredita ser a fonte dos sentidos, considerando 
que as palavras nascem no momento em que são ditas e que o seu dizer origina-se justamente 
no momento em que toma a palavra. Tal ilusão se soma a uma segunda: a de que as palavras 
expressam fielmente uma relação termo a termo entre o seu pensamento e o mundo, como a 
considerar que é óbvio dizer de um modo e não de outro, engendrando, assim, um efeito de 
evidência de um sentido para o sujeito. Na realidade, embora se realizem em nós, os sentidos 
apenas se representam como originando-se em nós: eles são determinados pela maneira como 
nós nos inscrevemos na língua e na história e é por isso que significam, não pela nossa 
vontade.(ORLANDI, 2005: 34-35). A proposta metodológica da Análise do Discurso busca 
interpretar os processos discursivos que estão na base da produção do sentido e do sujeito 
(PÊCHEUX, 1969), levando em conta a exterioridade do dizer (memória e condições de 
produção), ou seja, as condições de produção específicas e históricas, clivadas pela relação 
com o já-dito. Para desenvolver essa pesquisa, em primeiro lugar, será feito mais um 
rastreamento de referências bibliográficas a respeito do tema, levantando mais obras sobre a 
teoria discursiva e sobre Portinari. A escolha do tema de análise deve-se ao fato do artista 
Cândido Portinari representar um dos maiores expoentes da pintura brasileira, cujo acervo, 
felizmente, encontra-se bem conservado, é vasto e está, em grande parte, sob a 
responsabilidade de instituições localizadas em nossa região, acervo este, bastante amplo 
reunindo uma quantidade significativa de textos, poemas, crônicas, cartas escritas sobre/para 
o pintor. A princípio, esmiuçaremos a materialidade de alguns destes documentos, buscando a 
interpretação dos sentidos já-lá sobre o pintor. Contudo, não podemos nos furtar de deixar 
claro que nem o dizer é pleno nem a análise dos sentidos de um discurso representam certezas 
absolutas e inquestionáveis, fechando tudo o que poderia ser dito. O significado constitui-se 
tal qual aquelas lindas bonecas russas que, colocadas com delicadeza uma dentro da outra, ao 
serem “desvendadas”, fazem emergir “n” rostinhos, os mais diversos entre si, cada qual que 
tiramos “de dentro da outra” nos põe frente ao inesperado, ao surpreendente, no aparente 
uno. Assim, a Análise do Discurso nos permite desvestir o olhar ingênuo da leitura superficial 
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e literal e a interpretação de outros sentidos, sempre outros.  
Ideologia e discurso do sujeito na malha digital 

Vivian Lemes Moreira (FFCLRP/USP; FAPESP) 
vivianm@aluno.ffclrp.usp.br 

Lucília Maria Sousa Romão (FFCLRP/USP; Bolsista CNPQ) 
luciliamsr@uol.com.br 

Este trabalho tem como intento discutir as novas formas de organização dos recursos digitais 
inscritas pelo sujeito-navegador na rede eletrônica através do site de social bookmarking 
Delicious. Apresentamos o novo termo nomeado folksonomia, que se trata da tradução do 
termo folksonomy, um neologismo criado por Thomas Vander Wal, a partir da junção das 
palavras folk (povo, pessoas) com taxonomia (regra de divisão). A folksonomia é a prática de 
categorização colaborativa das informações na malha digital utilizando tags, essas que 
funcionam como palavras-chave atribuídas pelo sujeito-navegador para indexar de forma livre 
a informação ou partes de informação, e atribuir sentidos que ele deseja em conteúdos da 
malha digital utilizando linguagem natural, ou seja, linguagem e vocabulário do próprio 
sujeito-navegador. A folksonomia surge no contexto da Web 2.0, que é caracterizada pela 
organização e ampliação das formas de produção de dizeres e arquivos pelo sujeito na malha 
digital. Os sites construídos dentro desse contexto têm a maior parte de seu conteúdo 
constituído pelo sujeito-navegador que, através da sua experiência de interatividade na rede 
eletrônica, vai construindo dizeres e arquivos, pois esse sistema conta com ferramentas de 
publicação ao alcance do sujeito-navegador. Isso modifica não apenas o modo de organização 
dos dizeres, mas também o modo de constituição e circulação dos mesmos, visto que o sujeito 
passa a ter uma outra relação com as palavras. Temos, então, a Web 2.0 como um lugar 
discursivo em cuja teia novas condições de produção dos dizeres são inscritas. A partir dos 
pressupostos conceituais da Análise do Discurso de filiação francesa, analisamos a forma como 
o sujeito tem instalado a sua voz produzindo sentidos na Internet a partir das tags, criadas 
através da folksonomia. A teoria da AD nos ajuda a entender os movimentos do sujeito na 
rede eletrônica, já que tem como preocupação observar os processos históricos de atribuição 
de sentidos focando o sujeito como um pilar importante para a compreensão do 
funcionamento da linguagem. Podemos inferir que a rede eletrônica possui um caráter 
heterogêneo devido as diversas vozes que vão tecendo (n)essa rede, lançando nós para a 
emergência de novos sentidos, de outros processos de significação e também possibilitando 
uma maneira diferente de assunção da subjetividade. Investigamos as condições de produção 
do discurso eletrônico, as marcas ideológicas que fazem parecer evidentes certos sentidos e a 
forma que o sujeito tenta controlar os sentidos das palavras, esquecendo-se que os mesmos 
estão aquém e além de seu controle. 
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Os (des)dobramentos na rede eletrônica: sujeito, sentidos e temporalidade 
Fernanda Correa Silveira Galli (FFCLRP/USP/UNIRP) 

fcsgalli@hotmail.com 
 
Inserido no Grupo de Pesquisa “Discurso e memória: nos movimentos do sujeito”, meu 
objetivo, com o presente estudo, é discutir e investigar as dobraduras do discurso em 
materialidades no espaço digital da internet. Para tanto, será considerada a noção de 
virtualidade como um processo de atualização outro – igual e diferente, ao mesmo tempo –, 
de discursos já colocados em movimento anteriormente, visto que se trata de um conceito 
fundamental para a investigação sobre as possibilidades de movimento do sujeito e dos 
sentidos na rede eletrônica. Minha proposta, então, é analisar a constituição do sujeito e dos 
sentidos nas materialidades (blogs, cartas, notícias, fotografias, etc.) de um site 
(http://www.josesaramago.org/site/), o que proporciona, também, reflexões sobre as 
noções de escrita, texto, autoria, identidade, heterogeneidade e memória como sistema de 
enunciabilidade singular. De meu ponto de vista, o estudo dessas discursividades tem sua 
relevância na medida em que permite a problematização e a reflexão sobre o modo como o 
sujeito (se) diz na internet – via escrita –, ou melhor, sobre a(s) posição(ões)-sujeito 
ocupada(s) no movimento da navegação: no limiar entre a diferença e a repetição, tal como 
define Deleuze (1986) – o eterno retorno nietzschiano, dado que o que retorna é a diferença 
–, numa relação intra e interdiscursiva, num movimento entre passado e presente, cujos 
efeitos apontam para fios discursivos que se cruzam. Este estudo permite, então, reflexões 
sobre: i) os modos como o sujeito fala de si no espaço virtual, permeados por efeitos de 
sentido “já-ditos” em outros momentos históricossociais; e ii) os modos de organização do(s) 
arquivo(s), como retorno a um passado que se constitui de fios emanharanhados. Sob essa 
ótica, é possível pensar a rede como um (ciber)espaço em que os discursos vão se 
(des)dobrando e se (re)configurando, embora com a presença do “já-lá” do texto-papel. 
Ancorada na perspectiva teórica da Análise do Discurso – na interface com a Filosofia, 
Ciências Sociais e Sociologia –, a abordagem que aqui proponho traz à baila a (re)constituição 
do sujeito, dos sentidos e, ainda, do tempo, que é constantemente (re)significado. 
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Diferentes discursos relacionados à Terra são produzidos, formulados e circulam associados a 
diferentes lugares, práticas e instituições, entre elas a escola, enquanto currículos, processos 
de significação pelos alunos, leituras, avaliações. Parte desses discursos representa as 
geociências, disciplinas que abarcam determinadas memórias de arquivo e que estabelecem 
relações diversas com outros discursos relacionados a outras práticas, instituições e lugares. 
Discursos que envolvem diferentes materialidades de linguagem, suportes textuais, relações 
entre sujeitos alocados discursivamente em posições entre si. A presença/ausência da 
perspectiva das geociências em controvérsias, audiências públicas, didatizações, divulgações 
científicas implica em direções de significação específicas em temáticas como as 
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socioambientais (p. ex. mudanças climáticas), as relações homem/natureza, 
sociedade/ambiente, humano/natural. Os aportes teórico-metodológicos da AD, a partir de 
trabalhos de Pêcheux, e no Brasil, de Orlandi, Gregolin, entre outros, além de autores como 
Foucault, Latour, Lenoir, Myers, têm nos fornecido subsídios para analisar esses processos de 
produção/formulação/circulação de discursos geocientíficos em suas relações com a escola. 
Buscamos compreender os processos escolares no campo das chamadas ciências da natureza, 
enquanto parte do funcionamento mais amplo dos processos de 
produção/formulação/circulação dos discursos científicos numa sociedade como a atual. 
Processos esses que envolvem, e supomos de maneira interdependente numa rede sem 
costuras, a produção de diferentes textualizações. Temos buscado problematizar, 
compreender e evidenciar essa diferença no sentido de suas relações e implicações para o 
modos como trabalhamos a ciência na escola. Ou seja, compreender e intervir com/na escola 
visando trabalhar essas diferenças. Diferenças na textualização que a AD nos faz supor 
implicadas na diferença de valores atribuídos aos textos, na diferença entre sujeitos 
(modos/lugares de dizer), produção de efeitos-leitor, lugares de relação com a ciência, e 
relação interpretativa (participativa e engajada) com/em um mundo (socionatural). Mundo 
em que esta forma de conhecimento possui grande legitimidade e está entremeada a quase 
todos os modos de produção/consumo, instâncias decisórias, posicionamentos. Interessa-nos a 
questão da textualização dos conhecimentos científicos em sua relação com a escola, buscando 
compreender os silenciamentos, apagamentos, evidências e suas relações com a constituição 
de posições de sujeito e efeitos-leitor na relação com a ciência, com sua produção. Temos 
adotado a AD por acreditarmos, por um lado, que a constituição desses lugares é uma questão 
para a escola, para o Educação em Ciências, e que, por outro lado, quanto um texto é 
produzido ou selecionado para a leitura na escola (TV, jornais, revistas, cinema, livros 
didáticos), (re)produzem-se lugares de leitura da ciência e da realidade socionatural dos quais 
a escola portanto participa. Os trabalhos do grupo, que também envolvem professores da rede 
pública de ensino básico, têm envolvido análises de ala de aula e da produção e funcionamento 
de diferentes textualizações, incluindo avaliações oficiais, em projetos apoiados pelo CNPq e 
pelo Observatório da Educação. Temos derivado práticas pedagógicas que buscam trabalhar 
não apenas os “conteúdos” dos textos, ou a leitura simplesmente como busca de informação, 
mas a textualização em si, restabelecendo mediações apagadas na nossa relação com a 
produção/formulação/circulação do discurso científico, retrabalhando nossa posição enquanto 
leitor de ciência. 
Sentidos em sala de aula: o funcionamento discursivo do ENEM em condições de 
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Kleber Piccin (E.E. Dom Barreto – Campinas, SP) 

kleberpiccin@ig.com.br 
Somos um grupo de professores da educação básica da rede pública do Estado de São Paulo 
formados em geografia, biologia ou física, sendo as duas primeiras autoras bolsistas do 
Observatório da Educação/CAPES/INEP. Esse grupo de professores faz parte de um grupo 
maior, o geoCiência, Discurso e Ensino, onde trabalhamos colaborativamente com orientandos de 
iniciação científica e de pós-graduação. Nosso trabalho tem como foco a produção do ensino 
(metodologias, currículos e textos) propriamente dito em suas condições concretas, mas 
também buscamos, junto com o grupo, compreender, através da análise das questões do 
ENEM, quais seriam as contribuições e limites dos processos avaliativos nacionais para o nosso 
fazer pedagógico, no caso, relacionado à produção de uma unidade de ensino sobre o tema 
“mudanças climáticas”. É possível avaliar o estudante, compreedendo os processo de ensino e 
de aprendizagem 
como produção de sentidos, sem considerar suas condições de produção? Assim, estamos 
atuando como participantes da pesquisa e como parte das condições de produção dos sentidos 
sobre o ENEM produzidos pelos estudantes em sala de aula, enquanto mediadores dessa 
produção. Tanto as análises das provas do ENEM quanto a produção dessa unidade de ensino 
são orientadas por três eixos: Geociências – dinâmicas histórico-sistêmicas naturais, em 
múltiplas escalas de tempo e de espaço (incluindo o homem); CTSA – dimensão sociológica da 
produção e circulação dos conhecimentos geocientíficos; e Linguagens, Leituras, Discursos – 
papel mediador não-neutro dos sistemas simbólicos e dos diversos tipos e formas de textos na 
produção e circulação dos conhecimentos científicos; o caráter material dos sistemas 
simbólicos (inscritos na História) como sistemas significantes; a dinâmica própria e 
relativamente autônoma das linguagens; uma noção discursiva de leitura/interpretação; intra e 
interdiscurso; formação ideológica; formação discursiva; materialidade textual; materialidade 
discursiva; sujeito (efeito-leitor, posição) e textualização. Este último eixo deriva sua 
concepção de linguagem da AD de linha francesa (Pêcheux, Orlandi, entre outros autores). 
Ao desenvolver essas aulas com nossos alunos poderemos analisar os diferentes sentidos 
produzidos a partir de uma concepção que vê a produção de sentidos como um processo 
histórico-social, relacionando as posições que interlocutores ocupam no jogo discursivo, a 
formações imaginárias, a formações ideológicas e às materialidades das linguagens envolvidas. 
Consideramos que a memória discursiva de cada aluno é diferente por isso gera muitos 
sentidos em sala de aula. E que o que cada um produz depende, entre outros aspectos, das 
mediações que realizamos em aula. Consideramos que o papel do ensino escolar de ciências é 
dinamizar a circulação de sentidos, trazer sentidos que são silenciados, apontar as condições de 
produção dos sentidos que aparecem como evidentes e unívocos e produzir, junto aos alunos, 
outros sentidos. Já pudemos perceber que o ENEM parece tratar o texto como transparente e 
sendo assim um retrato da realidade indicando que o aluno faria uma leitura deste relato, 
sendo que na verdade o texto é uma versão da realidade, é um produto de uma interpretação 
que, quando for lido, irá gerar uma nova interpretação, que produzirá um sentido 
dependendo do posição do leitor no contexto. 

Processos discursivos em uma ação de popularização da ciência: estudantes-
autores de animações 

Cecília Maria Pinto do Nascimento (doutoranda do PPGEHCT/IG/UNICAMP) 
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Na Análise de Discurso de linha francesa, linguagem é mediação entre homem e realidade 
histórico-social. “Essa mediação, que é o discurso, torna possível tanto a permanência e a 
continuidade quanto o deslocamento e a transformação do homem e da realidade em que ele 
vive” (Orlandi, 2007). Desenvolvemos uma pesquisa que pretende compreender os processos 
discursivos envolvidos numa ação de popularização da ciência e como contribuem para 
construir outros sentidos sobre a Terra, e as relações entre ciência e a sociedade. Tal ação 
procura evidenciar o contexto histórico-cultural da ciência, sua produção/circulação, relações 
e funcionamento. Atualmente, muitas ações de popularização trabalham o lúdico e 
curiosidades, em vez dos processos, estruturas e meios que caracterizam o campo da 
produção/circulação científica. Perpetuando, assim, uma visão de ciência histórico-
socialmente descontextualizada. Na relação com esses discursos e como circulam, se 
constituem sujeitos-leitores de ciência. A ação, pautada na colaboração museu-escola, tem 
intenção de re-significar a relação dos sujeitos com a ciência, ao promover a construção de 
outros lugares de dizer sobre a  Terra e sobre a ciência. Contribuindo para relações menos 
ingênuas com a mesma e com os meios em que circula, como o audiovisual. Isso implica 
(re)trabalhar as identidades dos sujeitos na posição de autores (lugares imaginários de origem 
de dizeres) com o mundo (mediado pelos imaginários construídos) e com o outro (dizer 
a/sobre ciência). Concebemos a arte como encontro com a alteridade, como algo que não se 
ensina, descobre, encontra e experimenta, lugar de produção/reprodução de sentidos e de 
posições-sujeito. Nas atividades que serão analisadas, educadores e alunos, discutem temas de 
Ciências da Terra numa perspectiva dialógica entre ciências sociais/naturais e ciência/arte. A 
equipe – subsidiada pelas discussões e imersa em um processo criativo – produzirá um ou mais 
filmes de animação, nos quais os sentidos das geociências podem ser elementos 
potencializadores na constituição/deslocamento de seus lugares de autoria. Assim, 
concebemos ciência e arte como inscritas no campo da interpretação. A arte, pela natureza de 
seus discursos, possibilita a expressão (produção de sentidos) por diferentes materialidades 
(verbais/não verbais), sendo capaz de produzir deslocamentos ao desestruturar sentidos já 
instaurados. Focaremos nossa análise em questões que envolvem memória, discurso e 
identidade, por meio das relações estabelecidas durante o processo. Focando a questão da 
autoria (Foucault; Pêcheux) no trabalho de produção artístico colaborativo, das interdições 
que perpassam o discurso científico e nossa relação com ele. Procurando entender como 
funciona o processo de inversão do direito de autoria do cientista/divulgador para alunos e 
educadores, em geral relegados ao papel de repetição. Por fim uma questão maior se 
apresenta, e diz respeito ao papel da arte neste processo de construção de sentidos sobre 
ciência e realidade natural/social. Assim, eis algumas de nossas questões: Qual o papel da 
inserção de estudantes na produção de discursos na linguagem da animação, enquanto criação 
artística, nos possíveis deslocamentos em sua relação com a ciência? Como se constituem esses 
lugares de dizer (em linguagem audiovisual), na relação com as Ciência da Terra, de 
estudantes envolvidos em processos de criação nessa linguagem artística? 

Circulação de discursos sobre o ciclo do carbono: a constituição dos discursos 
escolares em meio a outros 

discursos 
Cristiane Oliveira (mestranda – PEHCT /IG/Unicamp) 
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Muito tem se discutido, principalmente durante os últimos anos, a partir de diversos 
discursos, posições, atores, instituições – políticos, econômicos, sociais, científicos e 
educacionais – sobre a necessidade de “conscientização” e maior aprofundamento e 
conhecimento dos problemas ambientais que trariam consequências diretas à existência 
humana. Discursos sobre ambiente são produzidos por diversas ciências, com seus arquivos e 
suas condições de produção, mas também por outras vozes e em outras instâncias e 
instituições. Discursos esses que significam e re-significam as relações homem/natureza, 
ciências humanas/ciência naturais, homem/ambiente, relações entre sociedade, ciência, 
tecnologia e ambiente. Dentre as questões atualmente mais discutidas estão aquelas 
relacionadas ao aquecimento global e às mudanças climáticas, envolvidas em controvérsias 
sobre a ação antrópica no aumento do CO2 atmosférico, e sua possível relação com o clima da 
Terra, como desmatamentos e queima de combustíveis fósseis, e portanto, consumo de 
combustíveis, consumo de energia, produção industrial, sociedade de consumo. Alguns desses 
discursos chegam à escola, participam da produção de discursos escolares. Outros não. E, 
dentro desses discursos, embates e controvérsias, produzemse/ reproduzem-se/apagam-se 
diferentes significações sobre o ciclo do carbono, foco deste trabalho. É esse processo que 
queremos investigar, tendo como foco os discursos escolares, em sua relação com outros 
discursos, instituições que produzem e fazem circular discursos sobre/da ciência e da 
tecnologia. Como, na produção das diferentes textualizações sobre o ciclo do carbono, com 
foco nas escolares, se significa a própria Terra? Sabemos que este assunto tem sido levantando 
de forma intensiva nas salas de aulas de diversos ciclos de ensino com diferentes abordagens 
em aulas de geografia, de ciências e de biologia e por diferentes materiais “didáticos” 
(incluindo os midiáticos). Assim, há uma extensa e diversificada exploração desse assunto em 
sala de aula e consequentemente a cobrança de conhecimentos a ele relacionados realizada por 
diferentes meios, sejam locais, sejam hoje, externos à escola, como o caso de avaliações 
oficiais externas como o ENEM. Entendemos que é preciso oferecer subsídios ao 
conhecimento sistemático dos ciclos e sistemas naturais aos alunos, procurando entendê-los 
como um processo de interação e interconexão, onde o homem se faz presente dependendo 
das escalas considerada. Como referencial teórico e metodológico o trabalho se pauta, entre 
outros aportes, na Análise do Discurso, em trabalhos de Pêcheux e Orlandi, buscando nessas 
leituras subsídios que nos ajudem a entender aspectos do imaginário dos alunos que os 
constituem enquanto sujeitos-leitores de ciência, e como esses imaginários funcionam na 
relação dos alunos com as avaliações na produção de sentidos, enfim, como os alunos se 
constituem enquanto leitores desse tema (ciclo do carbono) considerando as condições de 
produção, ou seja, os discursos sobre esse tema que circulam na sociedade em que vivemos. 
Este trabalho de pesquisa faz parte de um projeto mais amplo desenvolvido em rede junto à 
UFSCar e UFSC, no âmbito do Observatório da Educação. Nosso recorte recai sobre a análise 
de questões do ENEM que envolvam ciclos biogeoquímicos e concepção de sistemas, e conta 
com a colaboração de professores de diferentes áreas do conhecimento, que ministram aulas 
em instituições de ensino públicas.  

Textualização de temas geocientíficos pelo/no ENEM 
Daiane Martins Galvão (PEHCT/IG/UNICAMP) 
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O presente trabalho se insere nos estudos para a dissertação do mestrado que desenvolvo e 
tem por objetivo analisar discursos do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), acenando 
para uma série de aspectos, inclusive em busca de novas propostas para esse processo de 
avaliação. Pressuponho a importância de um ensino contextualizado, considerando o contexto 
em sua dimensão histórico-social e possível de transformações e mudanças, no intuito de 
contribuir para o desenvolvimento da formação de sujeitos mais participativos e críticos nos 
processos que envolvam posicionamentos e tomadas de decisão em questões que relacionam 
ambiente, tecnologia, conhecimento científico em nossa sociedade. Para tanto, serão 
caracterizados processos de textualização e significação do discurso científico no contexto 
dessa avaliação oficial, tendo como fundamentação teórico-metodológica noções da Análise de 
Discurso de origem francesa, entre outros aportes. Segundo esse referencial teórico-
metodológico, a análise desses textos (escritos ou orais, verbais e não-verbais) se dá no 
encontro entre a descrição de sua materialidade e a relação com a memória discursiva, ou 
interdiscurso, ou seja, outros sentidos que permitem a essa materialidade significar numa ou 
noutra direção. Diante disso, a análise foca o processo de produção do discurso e não apenas 
os “conteúdos” das questões ou suas condições “externas” de produção, levando em conta a 
natureza histórico-social e simbólica desses textos. Assim, estaremos preocupados em 
compreender como alguns conteúdos de ensino e determinadas formas de abordá-los foram 
possíveis dentro de uma determinada interpretação da situação sócio-histórica relacionadas à 
aquela questão e que conteúdos ou formas de abordagem foram apagados, com foco em 
significações que remetem à Terra. Temos já identificado a produção da imagem de 
neutralidade com que se colocam as questões do ENEM ao representarem uma situação socio-
ambiental como se houvesse apenas uma perspectiva de considerá-la, ou seja, uma só 
interpretação, e colocando o leitor diante de uma única alternativa possível, apagando a idéia 
de que essa alternativa é uma leitura/versão da realidade, implicada em tensões com outras 
versões. Como recorte e foco da pesquisa estão sendo analisados elementos que remetam a 
temas de Geociências, os quais representam mais um modo de pensamento/modo de 
significar implicado nas realidades que enfrentamos na nossa vida pública e pessoal, 
especificamente, conteúdos que envolvam a temática das mudanças climáticas. Levamos em 
consideração que, epistemologicamente, as Ciências da Terra representam um modo 
específico de raciocínio, mais interpretativo do que factual, mais histórico do que 
experimental, mais sistêmico do que fragmentado, o que traz implicações para sentidos 
produzidos e lugares de significação. Este trabalho faz parte de projeto mais amplo, 
desenvolvido em rede com outras instituições (UFSCar e UFSC), e apoiado pelo Observatório 
da Educação/CAPES/INEP.  

Discursos da linguagem dos gráficos: análise de questões do ENEM: leituras, 
limites, possibilidades 

Edson Roberto de Souza (mestrando – PEHCT/IG/Unicamp) 
fisedson@ige.unicamp.br 

Meu trabalho de mestrado em andamento tem como principal objetivo compreender como a 
linguagem gráfica é trabalhada pelo ENEM, que concepção de leitura da ciência as questões 
dessa avaliação subentendem, na relação com a linguagem gráfica e, como gráficos, no 
contexto da provas do ENEM, são significados por estudantes do ensino médio em sala de aula 
considerando determinadas mediações do professor. Temos feito um recorte que possibilite 
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trabalhar com questões relacionadas aos temas variações climáticas e aquecimento global, no 
contexto das geociências. Este trabalho faz parte de uma pesquisa mais ampla envolvendo uma 
rede de três universidades no âmbito do Observatório da Educação (Capes/INEP). Pautada 
numa perspectiva discursiva a partir de trabalhos de M. Pêcheux, Orlandi e outros autores 
como Ducrot, este trabalho sugere o estabelecimento de critérios para a análise discursiva das 
referidas questões, de modo a compreender de que maneira o ENEM intervém na constituição 
do leitor de ciência no que diz respeito a esse tipo de materialidade textual. Norteando o 
desenvolvimento deste projeto estão três grandes eixos: Geociências (conhecimento científico 
e epistemologia), Linguagem (discurso e leitura) e o enfoque centrado nas relações entre 
sociedade, ciência, tecnologia e ambiente. Pretende-se trabalhar com os gráficos enquanto 
versões, textualizações com direções específicas em meio a múltiplas direções possíveis, 
engendradas em espaços controversos, em meios aos quais, os leitores são posicionados 
enquanto efeitos-leitor. Efeitos que, se conhecidos, podem ser trabalhados em sala de aula. 
Gráficos são produzidos, ou seja, possuem suas condições de produção relacionadas hoje a três 
aspectos: aos modos como a ciência é produzida, aos modos como a ciência (seus dizeres, seus 
textos) circulam e se transformam em nossa sociedade para “fora” de seu domínio restrito de 
pares, e os modos como diversos textos e discursos entram ou deixam de entrar no espaço 
escolar. As questões se produzem e são colocadas para leitura em meio a esses três aspectos. 
As análises preliminares de algumas questões, associadas à leitura geral da prova e seus 
documentos oficiais, já indicam aspectos do imaginário de leitor de ciência pressuposto pelas 
questões. Análises preliminares indicam que o ENEM parece entender por leitura a simples 
tomada de informação de um texto, ou seja, o texto em si inquestionável como fonte e tendo 
seu processo de produção e, portanto, a própria textualização política do conhecimento 
científico em questão, apagada, desviada do olhar, do imaginário e da constituição desse leitor, 
colocando o sujeito numa posição específica de leitura enquanto leitor de ciência: a do 
produtor de paráfrases e do não relacionamento com aspectos que caracterizariam condições 
de produção do próprio conhecimento científico. É um leitor que sabe buscar informação e 
não que sabe se interrogar sobre a natureza da informação disponibilizada. Concepção muito 
distante do que preconizam autores que vêem no ensino de ciências da natureza um 
importante espaço de formação para o exercício da tomada de decisão em questões 
sociocientífico-ambientais e a possibilidade de formar, transformar, leitores da ciência. 

Investigando a produção de sentidos sobre Televisão e Ciências 
Mariana Brasil Ramos (Unicamp – Doutoranda do PPGEHCT/IG) 

maribrasil@ige.unicamp.br 
Apoio: Fapesp 

A televisão se apresenta como importante leitura sobre/de ciências por parte dos 
telespectadores em nosso país. Através dela, grande parte dos estudantes de ciências em fase 
escolar constrói uma diversidade de sentidos para os discursos científicos, num processo que 
significa, além destes, o próprio imaginário do que é Ciência, do que significa a Televisão e, ao 
mesmo tempo, como o leitor se significa perante estas instituições sociais/discursivas. Este 
movimento de sentidos, em geral, é produzido de maneira a não permitir ao leitor acesso ao 
processo, pois, sendo este discursivo, determinado ideologicamente, são apagadas suas 
histórias, suas condições de produção. Enquanto educadores em ciências, percebemos uma 
filiação de sentidos de nossos estudantes que remetem os discursos, tanto televisivos, quanto 
científicos, a uma posição de “retrato do real”, ou seja, apagando-se a opacidade característica 
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da linguagem e seu caráter de versão. Buscamos, portanto, para além do ensino de 
“conteúdos” de ciências, trabalhar dentro do espaço escolar as próprias maneiras como estes se 
textualizam. Baseamos a construção de metodologias de ensino nos trabalhos de Michel 
Pêcheux e Eni P. Orlandi, no que diz respeito às relações entre a linguagem e sua 
materialidade discursiva, que é de natureza histórica. O pressuposto central desse trabalho é o 
de que os meios não são indiferentes aos sentidos (Orlandi, 2005) e, muito menos, aos 
interlocutores. Desta forma, investigamos que efeitos de leitura um trabalho mediado em sala 
de aula, que busque explicitar alguns aspectos das condições de produção dos discursos 
televisivos sobre/de ciências, provocaria na constituição do imaginário dos estudantes sobre 
TV e Ciência. Para tal, realizamos dois estudos da aplicação de um plano de ensino abordando 
controvérsias científicas envolvidas no tema mudanças climáticas, em aulas de geografia e 
biologia, em duas escolas do Estado de São Paulo. O foco de nossa investigação recai no 
confronto, em sala de aula, de dois documentários televisivos, ou seja, na leitura de diferentes 
versões de narrativas sobre mesmo referente. Compreendemos que a introdução da discussão 
dos discursos televisivos sobre estes temas num espaço de educação formal possa contribuir 
para uma ampliação e para deslocamentos de sentidos sobre ciências e, principalmente, sobre 
as diversas formas de circulação de conhecimento, tendo como foco, no caso, a TV. Ao 
mesmo tempo, como consequência, buscamos “descristalizar” um modo de significação do 
trabalho pedagógico que visa à paráfrase, enfatizando a polissemia característica da linguagem 
nas aulas de ciências (Almeida & Ricon, 1991). 
Imaginário de estudantes de biologia sobre interações entre sociedade, ciência, 

tecnologia, e ambiente numa disciplina de geologia 
Terezinha C. Carneiro Pessôa (mestranda – PEHCT/IG/Unicamp) 

terepessoa@gmail.com 
Neste trabalho busca-se analisar o imaginário de licenciandos de Biologia sobre interações 
entre sociedade, ciência, tecnologia e ambiente no contexto de uma disciplina de geologia. Ao 
adotar-se a Análise de Discurso de origem francesa como referencial teórico-metodológico, 
tomou-se como base noções como o imaginário, a ilusão referencial presente nos discursos 
(Sercovich, 1997, apud Orlandi, 1996); condições de produção; sujeito; memória discursiva e 
mecanismo de antecipação. No desenvolver da metodologia, acompanharam-se as aulas da 
disciplina durante um semestre, com registros de natureza etnográfica e gravações em áudio, 
incluindo-se a excursão do trabalho de campo, foco principal da pesquisa pelas implicações 
epistemológicas em relação às Ciências da Terra, e educativas que possui para significar o 
conhecimento científico, relações entre conhecimento científico e sociedade e as 
problemáticas ambientais, incluindo as relações homem/natureza. O foco principal das 
análises recai sobre as entrevistas semi-estruturadas realizadas com alguns estudantes que 
cursaram a disciplina naquele semestre. As questões foram elaboradas buscando-se que 
fizessem parte das condições de produção de suas respostas aspectos trabalhados na disciplina, 
principalmente, nas atividades de campo. Para isso, além da formulação das questões, foram 
utilizadas fotos produzidas pelos estudantes durante os trabalhos no campo. A entrevista 
também foi estruturada considerando-se aspectos presentes em abordagens CTSA, que vêm 
sendo discutidas no campo da Educação em Ciências, como: representações de ciência e de 
cientistas, processos de participação e de tomada de decisão, relações do homem com a 
natureza/ambiente. Assim, consideramos discursivamente, que a entrevista é produzida 
visando criar elos entre as condições imediatas da entrevista, como as próprias questões e as 
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aulas teórico-práticas desenvolvidas na disciplina. Essas condições de produção têm um papel 
determinante no interpretar, que é um processo intrínseco ao funcionamento da linguagem, 
sendo que elas conduzem os sentidos para uma determinada direção, entre tantas possíveis 
(Orlandi, 1996). O que não se dá, no entanto, fora de um contexto mais amplo de condições 
de produção relacionadas ao contexto histórico-social, dentro do qual, as condições imediatas 
estão inseridas e fazem parte. No caso da disciplina significam a partir de práticas de ensino 
específicas que ao continuarem a ser alvo de reflexões e ações pedagógicas e curriculares, 
poderão ter como um de seus referenciais, as análises e os resultados desse trabalho. Até o 
momento foram realizadas duas entrevistas. Pudemos notar um imaginário que considera 
evidente a ausência de uma série de atores sociais em processos decisórios envolvendo 
questões sócio-ambientais, ou seja, a idéia de que esses processos de decisão devem estar 
restritos a determinados atores sociais (cientistas, especialistas) ou a determinados lugares de 
significação. Estabelecemos relações desse imaginário com aspectos da disciplina e da atividade 
de campo e derivamos daí a possibilidade de que essas condições de produção pudessem se 
modificar pela inserção na disciplina de outros conhecimentos que não os científicos 
(profissionais, como os dos canteiros numa pedreira de granito), populares. Ou seja, 
possibilidades de alterações nas condições de produção que poderão instigar a elaboração de 
novos significados por parte dos licenciandos. 
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DISCURSO, MEMÓRIA E IDENTIDADE: DIÁLOGOS ENTRE A 
IMAGEM E A PALAVRA  

Profa. Dra. Nádea Regina Gaspar 
nagaspar@terra.com.br 

Profa. Dra. Lucília Maria Sousa Romão 
Prof. Dr. Roberto Leiser Baronas 

UFSCar – Universidade Federal de São Carlos 
O objetivo deste Grupo de Pesquisa é o de estudar as teorias da Análise do Discurso, tal como 
se configuram na atualidade. Mediante essa direção, o Grupo almeja aplicar as possibilidades 
de análises teóricas, direcionando-as a duas materialidades e visibilidades: as palavras e as 
imagens fixas e em movimento, veiculadas por meio da comunicação social (mídias em geral). 
Com esses objetivos (teóricos e práticos), espera-se encontrar pronunciamentos discursivos 
que forjam e formam, na história, grupos culturais identitários (discursos de cunho 
educacional, político, científico, etc.), buscando-se, assim, oferecer subsídios para se pensar o 
resgate da memória. O Grupo de Pesquisa, sediado na Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar), reúne pesquisadores que há anos trabalham juntos, os quais advêm de diversas áreas 
como a Ciência da Informação e a Lingüística, e de diferentes instituições universitárias, como 
USP/RP. Além disso, já há vários resultados de pesquisa do Grupo, publicados em anais de 
congressos, revistas, jornais e livros como: Análise do discurso: as materialidades do sentido 
(2001); Discurso e Mídia: a cultura do espetáculo (2003); M. Foucault e os domínios da 
linguagem: discurso, poder, subjetividade (2004), Estudos do texto e do discurso (2006), 
Discurso e texto: multiplicidade de sentidos na Ciência da Informação (2008); Discurso 
midiático: sentidos de memória e arquivo (2008),entre outros textos. Neste sentido, a 
consolidação deste Grupo está pautada na direção de uma continuidade para participação em 
congressos, encontros científicos, publicações, bem como para a realização de eventos, mini-
cursos, palestras e atendimento a instituições de ensino e de cultura. 
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Dizeres de sujeitos infantis no fio da navalha 

Ane Ribeiro Patti (Mestrado FFCLRP/ USP) 

anepatti@hotmail.com  

Lucília Maria Sousa Romão (FFCLRP/USP. Bolsista CNPQ) 
luciliamsr@ffclrp.usp.br 

Com base nessa propositura teórica, vamos trabalhar com um tema que nos coloca em um fio 
de navalha, pois indagar os sentidos de infância nos implica, pela infância que significamos, 
pelo efeito de um tempo que já foi e ainda é na nossa condição de sujeito,  pelos sentidos 
dominantes sobre o que é ser criança, pela forma evidente com que falamos sobre o brincar, 
pela clareza com que atribuímos à infância o afeto do cuidado e da proteção. Esta posta uma 
ordem sobre os sentidos de criança que, no caso deste trabalho, será atravessada por uma 
desordem, qual seja, aquela posta em funcionamento a partir do discurso das crianças inseridas 
no mundo do tráfico de drogas, da favela, da criminalidade precoce, da prematura exposição 
aos efeitos de morte. Julgamos que a noção de sujeito (tal como propõe a teoria discursiva e a 
psicanálise) seja um observatório rico para a escuta dos efeitos de desordem ou de uma ordem 
às avessas em relação ao mundo da criança e do brincar, por isso, daremos ênfase neste 
trabalho, à noção de sujeito formulado por Pêcheux (1969), o que inclui, na trama de sua 
estruturação, o aspecto histórico que o implica. O sujeito do discurso aparece pela primeira 
vez, enquanto conceito central em uma teoria lingüística a partir da Análise do Discurso de 
matriz francesa, formalizada por Michel Pêcheux (1969) que rompe com a noção de 
indivíduo, falante ou usuário da língua. Lidamos com o sujeito que se caracteriza por não ser 
empírico, nem quantificável, nem normatizável e por emergir no discurso como sujeito 
faltoso, errante, desejante e passível de equívocos ou falhas, que se manifestam na ordem da 
língua e são afetadas pela ideologia em dadas condições de produção. Assim, segundo a AD, 
nas relações sócio-históricas são produzidos efeitos de sentidos entre interlocutores num 
espaço constantemente tenso de disputas, polêmicas, repetições, rupturas e deslocamentos. 
Assim, segundo a AD, nas relações sócio-históricas são produzidos efeitos de sentidos entre 
interlocutores num espaço constantemente tenso de disputas, polêmicas, repetições, rupturas 
e deslocamentos. O sujeito pode migrar de uma posição para outra, produzindo um efeito de 
sentido diferente; são justamente tais movimentos de sentidos e migrações que iremos flagrar 
na voz de sujeitos infantis inseridos no narcotráfico. Assim sendo, este trabalho busca pontuar 
indícios sobre os modos como os filhos e netos do tráfico de drogas se inscrevem no discurso, 
deixando vazar ou interditar os efeitos do infantil e fazendo falar o observatório do nosso 
interesse, ou seja, o chão sobre o qual iremos construir a teia de nosso dizer, sem a pretensão 
de estabilizar sentidos na lógica do que “é” ser criança hoje no Brasil, mas na trilha de analisar 
o discurso, a fala em curso de sujeito(s) cuja voz faz falar um modo de estar incluído na 
infância e no tráfico. 

Discurso Midiático: a violência sexual infantil nos textos imagéticos 
 

Andreia Beatriz Pereira (PPGL - UFSCar) 
andreia_beatriz@click21.com.br 

Roberto Leiser Baronas (PPGL - UFSCar) 
baronas@uol.com.br 
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A finalidade deste trabalho é descrever os resultados do projeto de pesquisa intitulado “Poder 
e Pedofilia: análise do discurso e filmes”, cujo objetivo foi compreender de que modo se 
poderia recorrer à teoria arqueológica advinda de Michel Foucault na análise de filmes. Para 
tanto, aplicaram-se aspectos dessa teoria na questão do relacionamento entre crianças e 
adultos, quando se trata da pedofilia. Metodologicamente, recorremos à teoria da Análise do 
Discurso, tal como proposta por Michel Foucault, no que diz respeito ao seu entendimento 
sobre os seguintes princípios: discurso, enunciado, arquivo discursivo e micropoderes. Essa teoria nos 
permitiu analisar textos que inserem discursos, no caso, sobre a pedofilia, e também os 
vincular aos poderes, observando-os em suas práticas cotidianas, ou melhor, em suas práticas 
relacionadas aos micropoderes. Além de Foucault, apoiamo-nos também em autores que 
abordam as teorias do cinema e da análise fílmica, visando compreender melhor as técnicas de 
produção que compõem o objeto fílmico, como os princípios sobre a montagem e a cor. Além 
da teoria advinda da Análise do discurso e de teorias do cinema, valemo-nos também de 
teorias sobre a Nova História, especialmente no que diz respeito à compreensão de aspectos 
sobre a História da Criança, uma vez que queríamos entender como a criança se constituiu 
enquanto tal, no processo histórico. De posse dessas teorias foi-nos possível fazer a seleção dos 
fragmentos fílmicos a serem analisados, além do que incluímos também, na análise, 
fragmentos de algumas revistas, procedimento esse próprio do método arqueológico, que 
permite a junção de gêneros e suportes textuais diferenciados. Com isso buscamos 
compreender as características que compõem as práticas de discursos e de poderes que foram 
adotados nos textos e discursos fílmicos analisados sobre a pedofilia, e também de seus 
praticantes e de suas vítimas. Os resultados dessa análise apontam que é possível a utilização 
do método arqueológico na análise de imagens em diferentes suportes, e a pesquisa também 
revelou quais são: os sujeitos praticantes (padres, pais, professores, pessoas desconhecidas); os 
sujeitos que são as vítimas (meninos e meninas); os lugares dessa ação (florestas, parques, 
porões); e, qual a cor (vermelho) da pedofilia. 

Os Movimentos do sujeito no discurso midiático 
 

Cynara Maria Andrade Telles (Mestrado PPGCTS. Bolsista CNPq - UFSCar) 
cynaratelles@ig.com.br 

Lucília Maria. Sousa Romão (PPGCTS – UFSCar; PPGP - FFCLRP/USP) 
luciliamsr@ffclrp.us.br 

Nádea Regina Gaspar (PPGCTS – UFSCar)  
nagaspara@terra.com.br 

 
RESUMO: Amparados pela teoria da Análise do Discurso de matriz francesa, que se apóia  na 
materialidade da língua  e no processo histórico  para a produção de um saber científico, 
trabalharemos num  ir e vir de um já-dito, com sentidos anteriormente legitimados, e a 
possibilidade para a abertura de novos sentidos.  Nossos gestos de leitura perpassam as 
questões ligadas à ideologia e ao inconsciente, permitindo a interpretação de sentidos que vão 
além do literal. O foco principal desse trabalho será o conceito de sujeito faltoso, sempre em 
movimento, marcado por sua singularidade e circulando por várias posições discursivas. O 
sujeito (do inconsciente) que assume sua posição, sempre afetado por posições ideológicas se 
caracteriza por uma posição transversal e dispersa, com campos de opacidade que o fazem 
percorrer territórios obscuros, preso sócio-historicamente a uma rede de memórias, que lhe 
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reservam um lugar. Este conceito se contrapõe ao conceito de indivíduo estabilizado e 
mensurável, fonte de seu agir e dizer, claramente definido e representado pela ciência 
positivista. Pretendemos, a partir da análise de vozes tais como, o discurso jornalístico e o 
discurso científico a falarem sobre determinados sujeitos, apontar a heterogeneidade e os furos 
que marcam o discurso sobre o autismo. Realizaremos a análise interpretativa das marcas 
discursivas de dois recortes dos dizeres da mídia sobre o autismo. O primeiro foi extraído de 
um site na internet que tem por objetivo orientar pais, familiares e amigos na forma de 
identificar estes casos. O segundo foi retirado de uma entrevista publicada no Jornal Folha de 
São Paulo, com uma profissional americana de sucesso que na infância teve o diagnóstico de 
autismo, a qual, na posição de sujeito falante se (auto) denomina autista. Buscaremos, através 
destas análises, seguir os movimentos e caminhos do sujeito entendido aqui como posição, que 
segue migrando de um lugar para outro, estabilizando alguns sentidos aparentemente 
desejáveis e silenciando outros que são censurados. 
Ciência e Saber: um estudo sobre o sujeito discursivo em cartas de detentas e ex-

detentas 
 

Igor José Siquieri Savenhago (Mestrado PPGCTS. Bolsista CNPq - UFSCar) 
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A proposta desta pesquisa, em desenvolvimento, é analisar o discurso dos sujeitos na 
materialidade cartas, que foram escritas no sistema penitenciário de Ribeirão Preto, interior 
paulista, lançando luz sobre os saberes e as regiões de poder ali manifestas, flagrando formas 
de resistência que emergem frente aos sistemas de dominação. Falar e escrever sobre prisões 
são atitudes interditadas, considerando que existem fortes questionamentos sobre o papel 
dessas instituições na reinserção dos detentos no meio social. Quando rebeliões acontecem, 
percebe-se um grande interesse, principalmente da imprensa, pelo tema. À exceção desses 
momentos, pouco se fala sobre os presídios. Este estudo pretende fazer outro caminho: trazer 
uma discussão sobre a prisão para a ciência. E de que maneira? Por meio de cartas escritas 
entre 2004 e 2007 por detentas e ex-detentas, caracterizando a voz dessas mulheres como 
documento. Espera-se contribuir para que se constituam diferentes sentidos sobre a 
manifestação dos saberes advindos das prisões. Possibilidades que considerem a voz dos presos 
e não apenas dos que detém os mecanismos de controle dos discursos no sistema prisional. 
Para isso, recorre-se a teóricos da Análise do Discurso de linha francesa, com foco em Michel 
Foucault e suas análises sobre Ciência e Saber, Michel Pêcheux e sua teoria sobre sujeito 
discursivo, ideologia e memória, e outros estudiosos com pensamentos relacionados à 
temática, como Jacques Le Goff. Foucault, por exemplo, ao criar uma proposta de estudo dos 
discursos, embasada na arqueologia dos saberes, propõe que o pesquisador se distancie de uma 
análise puramente epistemológica – que se caracteriza por considerar que conhecimento e 
verdade residem apenas no campo científico – e produza uma nova História das Ciências. 
Foucault situa, portanto, o estudo do homem no nível dos saberes, legitimando discursos que, 
historicamente, foram coibidos, como o dos presos. Le Goff demonstra como esse tipo de 
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abordagem é possível através do conceito de documento. Ele diz que, a partir da década de 
60, os estudos sobre as práticas discursivas passaram por uma "revolução documental". Para o 
autor, o interesse da história já não reside apenas sobre os grandes homens, através dos 
documentos considerados oficiais, como os políticos, diplomáticos e militares, mas sobre 
todos os homens e suas manifestações de saber. Afirma, ainda, Le Goff que todo documento é 
fruto de relações de poder, que podem manipulá-lo. Por isso, é preciso pôr à luz suas 
condições de produção. Para Pêcheux, que estuda o sujeito dentro de uma posição discursiva, 
fisgado pela ideologia, é nos aparelhos ideológicos e repressivos de Estado, entre eles a prisão, 
que a ideologia dominante é realizada e se realiza. Assim, ao observar práticas de resistência ao 
poder – cartas, neste caso –, é possível entender os mecanismos utilizados para silenciar 
discursos que não interessam à ideologia dominante. Neste contexto, manifestações que 
parecem triviais à ciência pragmática, como cartas advindas do sistema prisional, tornam-se 
objetos de estudo extremamente pertinentes dentre as ciências da linguagem, nas quais o 
proponente deste trabalho está inserido, permitindo que as formas de resistência ao poder 
venham à tona, tendo como partida a olhar do pesquisador.  

Análise do Discurso Científico: 
uma abordagem do sujeito-analista da Revista Superinteressante 

Kátia Ellen Chemalle (DCI - UFSCar) 
katiachemalle@gmail.com 

Nádea Regina Gaspar (PPGCTS - DCI – UFSCar) 
nagaspar@terra.com.br 
Nilton Milanez (UESB) 

niltonmilanez@hotmail.com 
 
A ciência da Informação é uma área interdisciplinar que tem se mostrado cada vez mais aberta 
a teorias que queiram trabalhar com a análise, resgate, produção e divulgação da informação. 
A Análise do discurso é uma delas. Considerando-se que o campo da informação é um campo 
que também trabalha, primordialmente, no universo da análise dos textos, acredita-se que 
essa parceria teórica, ou seja, - o olhar da Análise do Discurso na Ciência da Informação -, 
pode propiciar produções analíticas e divulgações de conhecimentos também ao profissional 
da informação. O objetivo deste trabalho, portanto, foi o de buscar entender, por meio da 
Análise do discurso de Michel Foucault, de que modo um tema advindo da ciência formal 
pode ser analisado pelo leitor, ou melhor, pelo sujeito-analista, através de uma revista que 
funciona discursivamente como “divulgadora” da ciência. Para tanto, recorreu-se à revista 
Superinteressante, pois em seus fascículos há mecanismos de construção de linguagens que 
relacionam a escrita e as imagens, o que parece tornar a compreensão do texto acessível ao 
leitor, facilitando o entendimento de seu conteúdo. A questão de pesquisa foi: de que modo o 
especialista da informação pode recorrer à teoria da Análise do discurso, quando se trata de 
análise de revistas? No caso, esses conhecimentos foram aplicados no universo da revista 
Superinteressante buscando-se um enunciado discursivo que fosse recorrente nas edições de 
1987 a 1991, sendo que o encontrado foi a “Estrela Supernova”, presente em textos verbais e 
não-verbais (escrita e imagem). Obtivemos um arquivo discursivo sobre a “Estrela Supernova” 
na leitura das edições da revista e selecionamos alguns para a análise. Nos fragmentos 
analisados, podemos concluir que, enquanto uma publicação periódica, a revista constrói no 
seu leitor normas de saber, comportamentos de leitura, buscando veicular conhecimentos científicos 
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sobre um determinado eixo temático, e que vão se aprimorando durante a leitura mensal de suas 
edições. A revista traz para o leitor a realidade do mundo científico através de materialidades 
imagéticas, escritas, nos encartes, capas chamativas, matérias especiais e abordagens dos 
próprios sujeitos (cientistas, jornalistas, leitores, analistas, etc.). Isso pôde ser observado 
através dos princípios de Foucault (enunciado, série, materialidade, campo associado e sujeito, 
arquivo discursivo). 

G15 

GPEAD – GRUPO DE PESQUISAS SOBRE 
EDUCAÇÃO E ANÁLISE DE DISCURSO/CNPq 

Profa. Dra. Regina Maria Varini Mutti 
regmutti@terra.com.br 

UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
O Grupo de Pesquisas sobre Educação e Análise de Discurso (GPEAD) foi instituído em 1999, 
vinculado à área temática: “Educação e Estudos da Linguagem”, na Linha de Pesquisa: “O 
Sujeito da Educação: conhecimento, linguagem e contextos” e, desde 2005, integra a Linha de 
Pesquisa: “Educação: Arte Linguagem Tecnologia” no Programa de Pós-Graduação em 
Educação (PPGEDU/UFRGS). O Grupo busca sua especificidade na relação entre Educação, 
Linguagem e Discurso, propondo-se a problematizar e analisar discursos sobre políticas e 
tecnologias educacionais, discursos histórico-educacionais, assim como práticas pedagógico-
sociais que circulam em diferentes espaços de produção de sentidos educacionais. O 
referencial teórico que dá unidade ao Grupo é a Análise do Discurso, centrada, sobretudo, nos 
estudos de Michel Pêcheux, seu fundador, bem como de outros autores, propondo o diálogo 
entre teorias e seus caminhos analíticos. Desenvolve um trabalho interinstitucional, 
congregando atualmente docentes pesquisadores do PPG/LET/UFRGS , do 
PPG/LET/UCPel e da FURG, destacando-se atividades conjuntas em bancas de mestrado e 
doutorado, apresentações em eventos, publicações diversas, entre as quais destaco o livro 
“Práticas Discursivas” (ERNST-PEREIRA & MUTTI, 2008) que reúne artigos originados de 
orientações realizadas no âmbito do PPGEDU/UFRGS e da UCPel., bem como artigos de 
autoria das organizadoras, além dos mestrandos e doutorandos e os já titulados. Mantém 
interface com o Grupo Interinstitucional PROVIA II / UFRGS, com diversas produções 
conjuntas no âmbito das tecnologias de linguagem e a educação. Dentre os eventos de 
participação sistemática, podemos citar: - GT- Análise do Discurso, da Associação Nacional de 
Pesquisa e Pós-Graduação em Lingüística e Letras; - Encontros da Associação Nacional de 
Pesquisa e Pós-Graduação em Educação (ANPED/SUL); - “Seminário Nacional de Linguagem 
e Ensino” - SENALE/UCPel; - “Seminário Nacional de Análise do Discurso” - SEAD/UFRGS 
e o “Colóquio Internacional de Análise do Discurso –UFSCar”. As atividades de docência na 
Pós-Graduação objetivam o aprofundamento da reflexão teórica e analítica sobre os discursos 
e suas práticas escolares e educacionais enfocados nas diferentes pesquisas dos membros do 
grupo.Essas disciplinas regulares são abertas à comunidade, por meio do Programa de 
Extensão PEC/PPGEDU/UFRGS. Damos destaque também aos Cursos Livres e Ciclos de 
Palestras com convidados do exterior realizados no PPG-LET-UFRGS e que congregam a 
participação, em atividades e debates, de docentes e discentes dos PPGs da FACED, UCPEL e 
FURG. 

Sujeito: da língua ao discurso 
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Em nossos dias, vem solidificando-se, em todos os setores da sociedade, a consciência de que a 
linguagem é fator determinante em todas as relações humanas e que seu conhecimento e 
estudo são fundamentais em todas as áreas do saber.  Fala-se, no meio escolar e acadêmico, na 
necessidade de produzir cidadãos críticos, de realizar um ensino que permita que os alunos 
possam ler, interpretar e também expressar seus pensamentos e opiniões. Neste contexto, 
ficam evidentes, cada vez mais, os limites impostos por uma concepção puramente gramatical 
dos fatos lingüísticos e a necessidade de uma abordagem que considere a dimensão social e 
histórica da linguagem. Desta forma, com este estudo, pretendo, através da noção de sujeito, 
refletir sobre a possibilidade de um percurso teórico/prático que evidencie a relação entre 
língua e discurso. A noção de sujeito que sustenta o trabalho e que tem sua base nos 
pressupostos teóricos da Análise do Discurso, não é a de um sujeito gramatical, nem a de um 
sujeito empírico, mas a de um sujeito materialmente dividido desde sua constituição; um 
sujeito que, para se constituir, para produzir sentidos, conforme lembra Orlandi (1999), é 
sujeito à língua e à história, é afetado por elas e pelos efeitos do simbólico.  Mobilizo também, 
neste trabalho, as noções de leitura e de produção de textos, ambas tomadas em uma 
perspectiva discursiva. A leitura é concebida aqui como um processo do qual fazem parte, 
além do autor, do leitor e do texto, tudo aquilo que constitui este texto: a relação com os 
outros textos (existentes, possíveis ou imaginários), com o contexto (social, político, 
econômico) e com o interdiscurso (a memória do dizer). E a produção de texto como a 
materialização dos sentidos produzidos pela prática da leitura. A partir de tais pressupostos, 
proponho-me a analisar textos produzidos por estudantes, no espaço da universidade. O 
estudo busca contribuir para uma reflexão teórica sobre linguagem e tem também, em sua 
base, questões ligadas ao trabalho com  língua. Tomo também como pressuposto uma noção 
de discurso como efeito de sentido entre os interlocutores, os quais representam lugares 
determinados na estrutura da formação social. Neste sentido, o  discurso é produzido a partir 
de formações imaginárias, que representam “o lugar que os sujeitos atribuem cada um a si e ao 
outro, a imagem que eles se fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro” (Pêcheux, 
1969:82). 
O espírito de clã na contemporaneidade. A respeito de discursos neonazistas no 

Orkut 
Aracy Ernst-Pereira - UCPEL       

                                                          aracyep@terra.com.br 
 
As sociedades democráticas individualistas, segundo a posição de Claudine Haroche (2008),  
promovem a impessoalidade e fortalecem uma frieza irredutível, fatores responsáveis pela 
radicalidade, negatividade, niilismo e movimentos integristas que surgem em resposta a 
determinados fenômenos contemporâneos como a anomia, a ausência de referências, 
incertezas e angústias, fazendo (re)aparecer certas formas de comunitarismo na atualidade. 
Para a autora, as redes comunitárias, no mundo contemporâneo, constituem-se em formas 
incomuns do espírito de clã, paradoxal e frio. A presente proposta, a partir do entendimento 
de que o espírito de clã faz-se presente na internet de forma diferenciada, dadas as 
especificidades desse espaço, procura analisar enunciados formulados por integrantes de 
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grupos neonazistas no Orkut, considerando a relação entre o simbólico e o imaginário na 
constituição da “mística” comum do discurso das certezas que lhe é peculiar. A questão 
fundamental que lhe deu origem é a seguinte: como se pode caracterizar discursivamente a 
pertença ao movimento neonazista, cujo espírito e mentalidade sectários parecem ser uma das 
respostas à tendência à dessubjetivação e à dessimbolização verificadas na atualidade, em sua 
exposição no meio digital? O corpus da pesquisa constitui-se de um conjunto de enunciados 
produzidos por usuários brasileiros do sistema, através dos quais são identificados mecanismos 
discursivos que trabalham a recusa da alteridade, a negação dos valores e leis estruturantes do 
campo social e a permanência de aspectos da ideologia nazista. A identificação desses 
mecanismos dá-se mediante a aplicação de três procedimentos analíticos, a saber: o 
reconhecimento da falta, do excesso e do estranhamento em pontos de intersecção do 
interdiscurso com o intradiscurso (Ernst-Pereira, 2007). Tais procedimentos permitem 
definir aspectos, relacionados ao terreno referencial em que se desenvolvem os enunciados, a 
partir dos quais se estrutura a economia desse discurso. 

Materialidades discursivas na formação acadêmica 
Regina Maria Varini Mutti – PPGEDU/UFRGS 

reginamutti@terra.com.br 
 
A experiência de pesquisa aqui relatada vincula-se ao projeto amplo “Educação e Análise de 
Discurso; a Textualização da Pesquisa”. Enfoca-se o discurso pedagógico acadêmico de ensino 
superior de pós-graduação, situando práticas institucionalizadas concernentes ao processo de 
formação do mestrando e doutorando, onde se conjugam materialidades discursivas 
heterogêneas, escritas e orais, verbais e não verbais de modo especial. As condições de 
produção apontam ao cruzamento de posições de sujeito concernentes à manifestação de co-
autoria, sem perda da singularidade que deve marcar a inserção do sujeito num dado fluxo de  
produção de pesquisa. Na análise das materialidades discursivas envolvidas na “Defesa de 
Projeto de Dissertação”, observa-se o efeito de negociação de sentidos que mobiliza o pensar e 
o sentir dos participantes. Mostra-se o modo heterogêneo como se dá a filiação a  linhas de 
pesquisa pelos sujeitos, em suas intervenções. Estabelecemos o corpus a partir da experiência 
recente do grupo, reunindo a transcrição das diferentes enunciações orais dos participantes em 
uma sessão de defesa de projeto; os pareceres escritos, o projeto, o audiovisual da 
apresentação.  Sem a pretensão de esgotar os enfoques analíticos, objetivamos a complexidade 
que caracteriza a formação do pesquisador na academia, as diferentes posições de sujeito que 
atuam e modos como interagem, tendo em vista uma dada prática, situada no meio do 
processo de titulação acadêmica de base. Consideramos que as práticas acadêmicas e seus 
gêneros discursivos não são de todo estáveis, abrindo-se a novos desenhos conforme as 
condições institucionais e contextuais. Tratando-se de uma sessão oral de defesa de projeto de 
pesquisa, cabe ao processo analítico descrever  e interpretar as tomadas de posição nessa etapa 
intermediária da formação.  A formação concretiza-se na produção textual escrita e oral, que 
se dá em diferentes modos de co-autoria; desenvolve-se ao longo de um processo amplo, do 
qual nos detemos apenas, nesta pesquisa, em uma etapa em que se tornam mais visíveis as 
intervenções de diferentes sujeitos. Diante disso, com base no estudo de Claudine Haroche 
(2005,p.347) questionamos: essa característica da formação serve para tornar cada vez mais 
homogêneo e conformista o pensamento individual ou é um desafio à originalidade e à crítica?  

“Escrever Certo”: diálogos entre a cátedra mineira e o povo na década de 1930 
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O presente estudo, desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Letras da UFRGS, 
propõe-se a analisar um processo de interlocução entre Aires da Mata Machado Filho, docente 
da Academia mineira, filólogo e jornalista, o qual se coloca no lugar de enunciação do 
catedrático, detentor de saberes lingüísticos e gramaticais, e os leitores da ‘Folha de Minas’, 
através de uma coluna de jornalismo intitulada ‘Escrever Certo’ e que teve grande 
receptividade, durante a década de 1930, entre o povo mineiro, suscitando questões de 
diferentes ordens em torno da correção gramatical. Por outro lado, não obstante o governo 
Vargas tenha se constituído, no cenário nacional, como um regime populista alicerçado em 
torno de projetos políticos e de discursos que visam a colocar o proletariado brasileiro como o 
principal protagonista da história no país, o espaço de interlocução criado no jornal ‘A Folha 
de Minas’ parece ter sido inédito para o contexto da época, enquanto um espaço de produção 
de diálogos entre um representante da Academia e o povo, já que os projetos de socialização 
de bens simbólico-científicos produzidos pela Universidade brasileira  não coincidiam com os 
ideais dos projetos políticos do regime Vargas. Ao instituir, deste modo, um espaço de diálogo 
que responde a questões formuladas pelos leitores, que discute com estes a heteroglossia dos 
falantes, a flexibilidade da norma e as diferentes possibilidades de variação no uso da língua, 
Aires da Mata Machado Filho implanta também, no seio da sociedade mineira, espaços de 
socialização de saberes em torno de conhecimentos lingüísticos, gramaticais e filológicos , os 
quais possibilitam não somente que a língua deixe de ser mero objeto do conhecimento, 
sistema abstrato, intangível, para tornar-se fluída, questionável, em síntese, objeto concreto 
da práxis, e, portanto, permeado por inúmeras contradições. 

G16 

GrAD – GRUPO DE ESTUDO EM ANÁLISE DO 
DISCURSO 
Profa. Dra. Maria Virgínia Borges Amaral 
mvirginia39@gmail.com 
UFAL - Universidade Federal de Alagoas 

Os estudos realizados neste grupo são conduzidos pela assertiva de que o processo da análise 
de discurso é orientado por princípios relacionais entre a subjetividade e a objetividade no 
funcionamento do discurso. É, pois, numa perspectiva de historicidade que enfocamos a 
Análise do Discurso, propondo uma abordagem teórica e metodológica questionadora dos 
paradigmas que sustentam o objeto como determinante da significação e dos que afirmam ser 
o sujeito o senhor absoluto do seu dizer. Nesta perspectiva de historicidade, a Análise do 
Discurso resgata o estatuto do materialismo histórico; aponta para uma leitura das formas de 
significação da existência dos homens em sociedade. As pesquisas do GrAD - Grupo de 
Estudo em Análise do Discurso - são encaminhadas na direção metodológica introduzida por 
Michel Pêcheux e os propulsores de uma proposta em que os procedimentos de análise são 
definidos à luz do referencial da teoria social marxista. Assim como toda a história do 
conhecimento da realidade é produzida no confronto das diferenças, a AD também não é um 
campo de análise fechado; os analistas do discurso estabelecem uma relação crítica com o 
conjunto dos saberes discursivos de outras áreas do conhecimento. Esse campo específico de 
conhecimento do discurso, desde a sua fundação, tem sido marcado por um processo de 
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interlocução de diversas áreas das Ciências Humanas e Sociais, interagindo com uma teoria 
crítica que procura problematizar e compreender as realizações da linguagem. Na perspectiva 
do materialismo-histórico a AD toma o discurso como um processo no qual se define a 
articulação da língua com a história e a com a ideologia. Nossa interlocução com a filosofia, 
que não poderá ser desvinculada da produção do conhecimento, nem do processo de 
compreensão das formas de organização e manifestação do ser social, permite-nos uma 
aproximação da teoria social de Marx, especificamente do método que o permitiu 
compreender o movimento da sociedade burguesa. Apresentam-se neste Colóquio 
Internacional de Análise do Discurso os trabalhos de pesquisa realizado pelos componentes do 
GrAD, coordenado pela Profa.  Dra. Maria Virginia Borges Amaral. São estes os 
pesquisadores com seus respectivos trabalhos: Antonio Amaral, Efeitos de Sentido de 
Educação num Discurso de Formação para o Mercado; Daniela Botti da Rosa, O 
patinho feio, de Hans Christian Andersen – um discurso entre o lúdico e o 
autoritário; Lidia Maria M. da P. Ramires, “Eles conseguiram”: sentidos de sucesso 
no jornalismo; Kátia Maria Silva de Melo, “Profissionais da educação”: efeitos de 
sentido do discurso oficial; Adenize Costa Acioli, Discurso oficial da inclusão 
social; Maria Stela Torres Barros Lameiras, Polêmicas na mídia: interpretações de um 
dizer ou o painel nosso de cada dia...; Carla Letuza Moreira e Silva, O ser criança na 
contemporaneidade: a construção dos sentidos de infância na escola; Nadia 
Regina Loureiro de Barros Lima Discurso, Gênero e Ciência na escola: A 
transversalidade do discurso de Gênero no ensino da Matemática e, finalizando, o 
trabalho desta coordenadora, Ideologia, práticas discursivas e cultura. 

Efeitos de Sentido de Educação num Discurso de Formação para o Mercado 
 

Antonio de Castro Amaral – UFAL 
amaral1306@hotmail.com  

 
Este trabalho tem como tema Efeitos de Sentido de Educação num Discurso de Formação para o 
Mercado e objetiva analisar, com fundamento na Análise do Discurso, inaugurada por Michel 
Pêcheux na década de 1960, o discurso universitário sobre a educação no âmbito do ensino 
superior. Procura-se buscar, através do referencial teórico da AD, os sentidos que a educação 
assume nos discursos no meio universitário neste Estado. A proposta de trabalho partiu da 
hipótese de que a educação sofre, nesse nível de ensino, um processo de ressignificação que 
abandona ou, pelo menos, silencia a compreensão da educação como aquela direcionada para a 
formação e o desenvolvimento das potencialidades do ser humano, voltando-se para o 
mercado, para a empregabilidade e para a reprodução da ordem do capital. Para realizar as 
análises, o corpus foi constituído a partir de sequências discursivas extraídas de redações 
produzidas pelos alunos, tematizando a educação, de excertos de um plano pedagógico de um 
curso superior e de um plano pedagógico de uma instituição neste Estado. O trabalho foi 
organizado em três capítulos: o primeiro voltou-se para os fundamentos teóricos da AD, 
tratando dos seus conceitos mais importantes; o segundo capítulo direcionou-se para a análise 
e exposição das condições de produção do discurso sobre a educação no Brasil, desde os 
primórdios de nossa história, quando se identificou a memória discursiva dos discursos 
analisados na atualidade; o terceiro e último capítulo analisa os efeitos de sentido que o 
discurso sobre a educação produz em nossos dias, amoldando-se ao mercado, à 
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empregabilidade e aos ditames das relações mercantis. Em suma, o trabalho investigou os 
novos contornos que as práticas discursivas voltadas para o mercado capitalista trouxeram para 
a educação; ao fim, pretendeu contribuir para o entendimento das relações entre discurso e 
sociedade, desvelando os efeitos de sentidos sobre a educação, produzidos no meio 
universitário, apontando, ao mesmo tempo, em confronto, uma reflexão sobre uma 
concepção alheia à ordem do capital, uma educação divorciada da ótica mercadológica. 

O patinho feio de Hans Christian Andersen – Um discurso entre o lúdico e o 
autoritário 

 
Daniela Botti da Rosa (UFAL) 

danibotti@ig.com.br 
 
Nossa pesquisa de mestrado busca dar conta Ca análise de versões do conto “O Patinho Feio”, 
do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, através do argumento teórico-
metodológico da Análise do Discurso de linha francesa (AD). Conjuntamente à análise da 
superfície textual-discursiva – o intradiscurso – estudamos o processo de formação de 
conceitos hoje tratados como universais, como: literatura infantil, família, criança, educação. 
Esses conceitos são chamados ao fio do discurso para lhe dar legitimidade, fazendo agir, na 
formação dos sentidos, o interdiscurso, o pré-construído, a memória. Articulações entre o 
nascimento da família burguesa, do sentimento de infância (ou sobre a infância) e da 
obrigatoriedade do ensino, com o processo de construção do que hoje conhecemos por 
literatura infantil, fazendo parte das condições de produção (de efeitos de sentido) desse 
universo discursivo. Entre dizeres e silenciamentos, vamos encontrando marcas desse 
processo de formação nas variadas versões do conto, inclusive em suas recontagens modernas: 
“O patinho realmente feio” e “O retorno do patinho feio”. Utilizando a linguagem lúdica para 
(em)formar a criança nos padrões educacionais, o discurso da literatura infantil, aparente 
prática ingênua, desvela a construção de sentidos ideologicamente marcados. No conto 
analisado, a adjetivação tem por funcionamento (discursivo) trazer o pré-construído, dar-lhe 
passagem ao texto, especialmente através do conjunto de termos que designam as noções de 
“feio” e “belo”. O funcionamento discursivo da adjetivação, neste conto, em conjunto com o 
estudo das condições de produção do discurso, nos permite lançar hipóteses acerca da 
literatura infantil, como universo discursivo no qual penetram diversas formações discursivas, 
entrando em acordo, como a formação discursiva pedagógica, em conjunto com a familiar e a 
religiosa, e seus campos de produção de sentidos. Através da oposição entre o que é aceitável 
e correto (belo) e o inaceitável e incorreto (feio), o conto infantil produz uma idealização de 
comportamentos, coerente com a ordem do capital, de reprodução da sociedade capitalista de 
exploração, que busca manter cada sujeito no lugar que lhe é devido no sistema produtivo, ou, 
como denominamos a “moral” da “nossa” história: “cada macaco no seu galho”.  

“Eles conseguiram”: sentidos de sucesso no jornalismo 
Lídia Maria M. da P. Ramires - UFAL/Cesmac/ Fits 

lidiaramires@uol.com.br  
 

Este estudo analisa os sentidos do discurso do sucesso divulgado pelo programa jornalístico de 
TV, Globo Repórter, selecionado como veículo-alvo de estudo por se propor a aprofundar 
assuntos “polêmicos” ou de “interesse geral”. O programa semanal apresenta reportagens 
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especiais a partir de um único tema, segundo Aronchi de Souza, no formato documentário que 
propõe “buscar o máximo de informações sobre um tema” (2004, p. 146). Na produção do 
programa, os jornalistas procuram apresentar diversas opiniões, versões e informações sobre 
um mesmo assunto. A notícia a ser apresentada “será levada ao público a partir de uma 
estimativa sobre o tipo de informação de que esse público precisa ou qual quer receber” 
(LAGE 2004, p.23). Essa escolha é do Departamento de Jornalismo da TV Globo e ao 
entendimento de quais assuntos deverão ser abordados. Os programas exibidos enfocam 
assuntos em áreas como ecologia, saúde, atualidades e comportamento humano. Analisaremos 
o funcionamento discursivo sobre o sucesso no discurso jornalístico, dado a priori como 
imparcial, neutro e objetivo, mas que se reafirma como ideológico, ao selecionar modelos de 
pessoas bem-sucedidas, desvelando a existência de padrões estabelecidos no programa. Na 
apresentação dos relatos no Globo Repórter, os sentidos convocados para o sucesso são 
sustentados por outros discursos que circulam na sociedade, como o de superação, 
prosperidade, empreendedorismo, persistência e criatividade, reforçando a ideia do indivíduo 
bem sucedido, que nos dias atuais pode ser observada em discursos dos mais aos menos 
previsíveis, como o do mercado de trabalho, o educacional, e o religioso. No discurso 
jornalístico, essa noção está presente no enunciado: “Eles conseguiram”. No discurso do 
mercado de trabalho tem-se a busca de ideais capitalistas, como o estímulo ao consumismo e o 
incentivo a competitividade entre empresas e pessoas. É próprio do capitalismo ditar modelos 
de comportamento voltados aos interesses do mercado. Assim, o discurso do sucesso se 
mostra como transparente, uno, mas se ampara em outros discursos para produzir efeitos de 
sentidos diversos. Ao apresentar exemplos de empreendedores que deixaram a “segurança do 
trabalho formal para abrir seu próprio negócio”, daqueles que buscam ideias criativas para 
ganhar dinheiro, ou ainda de brasileiros que encontraram no cooperativismo uma forma 
ilusória de trabalhar sem patrão, apontam para outros dizeres que são convocados a fazer 
sentido naquele momento histórico dado. 

Discurso oficial da inclusão social 
Adenize Costa Acioli - PPGLL/UFAL 

adenize.acioli@gmail.com  
 
Este estudo analisa os efeitos de sentidos presentes nos textos do módulo Inclusão Social do Programa Ética e 
Cidadania, lançado pelo Ministério da Educação. Divulgado e trabalhado nas escolas das redes públicas de 
ensino, a partir do ano de 2006.  Segundo o documento a proposta do programa é preparar os professores, 
através da formação em serviço, de modo que a escola possa ser um espaço de práticas e difusão dos princípios 
da vida cidadã.  Para atender à intencionalidade presente no programa - Realizar a construção de valores na 
Escola e na Sociedade, a proposta de trabalho está organizada em quatro eixos, a Ética, Convivência 
Democrática, Direitos Humanos e Inclusão Social. Para a execução do Programa o Ministério da Educação 
definiu que os sistemas de ensino e seus respectivos professores, possam fazer, de forma voluntária, através da 
escola a adesão ao Programa, para isto basta apenas que os interessados se inscrevam por meio eletrônico e 
por correspondência enviada a Secretária de Educação Básica – Mec. Para tanto foram encaminhados para as 
escolas textos específicos, documentos e livros a serem utilizados na formação de professores, assim como nas 
atividades escolares. O módulo analisado traz uma abordagem de modelo de escola inclusiva, destacando que, 
esta escola é resultado de uma postura pedagógica adotada pelo corpo docente que proporciona a abertura às 
diferenças e a igualdade de oportunidades para todos. Nesse sentido responsabiliza a escola e, em especial os 
professores pela promoção da inclusão social, afirmando que para que isto aconteça basta que este, o 
professor, assuma o compromisso de desenvolver uma prática educativa, ou seja, didático pedagógico, capaz 
de incluir todo e qualquer portador de necessidades especiais, geradas pelas diferenças sociais, físicas, 
religiosas, éticas raciais e econômicas. O material destaca que as diferenças sociais e econômicas são “naturais” 
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e “necessárias”, revelando um discurso extremamente definido por marcas discursivas reveladoras de uma 
ideologia de mercado, que intencionalmente sobrepõe à práxis educativa. 
Polêmicas na mídia: interpretações de um dizer ou o painel nosso de cada dia... 

Maria Stela Torres Barros Lameiras - UFAL 
stelameiras@gmail.com.br 

Seguindo a tendência de alguns estudiosos da Análise do Discurso (AD, a partir de então), 
notadamente Guillaumou (2006), a nossa leitura da dita fisicalidade textual encaminha-se por 
uma AD mais voltada para uma abordagem interpretativa dos fatos discursivo-linguísticos, do 
que por uma AD enquanto disciplina “instalada” institucionalmente no mundo acadêmico, ao 
longo dos últimos 25 anos. Trata-se, ainda, na perspectiva de Moirand (2008), de se trabalhar 
“momentos discursivos”, uma noção que reflete os efeitos de sentido, a partir dos sentidos 
construídos e em circulação na mídia. Para a autora citada, uma das primeiras dificuldades da 
AD, mais particularmente a análise dos discursos da mídia, está no risco de se deixar afogar na 
profusão dos discursos midiáticos. Nossos trabalhos de pesquisa se situam, prioritariamente, a 
partir da mídia escrita e da circulação e / ou migração de sentidos. Diz-se das culturas, com 
representação através da escrita, que esta favorece a objetivação da língua, além de lhe 
possibilitar uma longevidade maior; ao mesmo tempo, a escrita também favorece 
modificações que se manifestam na oralidade, tida, mais comumente, como manifestação 
primeira em relação à escrita. Independentemente dessa questão, nosso foco é a circulação de 
sentidos na mídia escrita, a partir da seleção de alguns “momentos discursivos” e de seus 
efeitos de sentido. Efeitos que geram tensões e favorecem a interdiscursividade entre a 
imprensa escrita e seus leitores-produtores de sentido. E é aí que nos colocamos, nesse lugar 
de tensões, refletidas na interlocução de colunistas, de leitores,  mesmo no “painel nosso de 
cada dia”,como denominamos esse espaço dito de interlocução, onde se percebem efeitos de 
sentidos  esperados e inesperados. Muitas vezes, nesse espaço, quase sempre “estreito”, 
reservado ao leitor / à leitora, falta espaço para os efeitos de sentido que ecoam e que se 
pluralizam em “ondas de fundo discursivo”, como afirmamos em nossos estudos Lameiras 
(2008), a partir da percepção de Moirand. 

O ser criança na contemporaneidade: a construção dos sentidos de infância na 
escola 

Carla Letuza Moreira e Silva – UFAL 
carlalemosi@yahoo.com.br 

 
Diante das imagens que circulam na mídia eletrônica e impressa, diante das diferentes 
abordagens educacionais no trato com crianças nas escolas, diante das atuais preocupações de 
pais e professores com essa etapa do desenvolvimento humano e, principalmente diante de 
contradições relacionadas a um imaginário social de infância no Brasil ligado ora a violência 
infantil ora a idade da felicidade é que surge a proposta de estudo sobre a construção de 
sentidos de/sobre a infância na escola das redes pública e privada e na família. Nesse contexto, 
tendo a relação da escola e da família como centro do debate, queremos mobilizar uma leitura 
para além das evidências e da cristalização dos sentidos nos perguntando sobre aquilo que se 
diz e aquilo que não se diz ou não se pode dizer da e sobre o ser criança e seus efeitos de 
sentido. As reflexões iniciais trazidas por este estudo fazem parte do trabalho escrito de 
doutoramento que está sendo realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e 
Linguística da Universidade Federal de Alagoas. O estudo em questão se insere no campo de 
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estudos da Análise de Discurso franco-brasileira que tem Pêcheux como fundador. Com o 
objetivo de observar a construção de sentidos de infância na escola pública e privada partimos 
de recortes das respostas de questões de entrevistas escritas aplicadas a alunos, a pais e a 
professores de escola pública e privada no sul do Brasil. Estes recortes mostram-se produtivos 
para observar os sentidos para a infância ligados a FELIZ IDADE ou a IDADE FELIZ na escola 
e na família. Inicialmente aproximaremos os ditos por esses sujeitos para analisar como 
abordam o (poder) ser da criança nos dias de hoje. Muitos autores abordaram essa temática da 
perspectiva histórica ou social relacionada à perda do sentimento de infância no passado e uma 
retomada ou renascimento desse sentimento a partir do século XX. Nesse cenário, destacamos 
Ariès (1981, 1988) e as críticas ao seu estudo em sua área. Nesse sentido, algumas noções 
teórico-metodológicas se fazem primordiais como a noção de sujeito, história e ideologia 
(Orlandi, 1997, 2004). Para ampliarmos o debate dessa fase de estudos traremos a noção de 
formação imaginária (Pêcheux, 1997) que permite articular sentidos e sujeitos no discurso. 
Então, a infância construída como a FELIZ IDADE diz sobre o (poder) ser da criança-aluno 
hoje.      

Discurso, Gênero e Ciência na escola: 

A transversalidade do discurso de Gênero no ensino da Matemática 

 

Nadia Regina Loureiro de Barros Lima – UFAL 

nadiarlbl@gmail.com 

Este trabalho consiste numa reflexão introdutória sobre o tema Discurso, Gênero e Ciência na 
escola, em que buscamos apreender de que modo a transversalidade do discurso de gênero se 
faz presente no saber científico, particularmente através da prática de ensino da Matemática, 
por parte de docentes da 8ª série em escolas públicas e privadas de Maceió. Entre as razões 
que despertaram nosso interesse por tal reflexão destacamos um dado de realidade: a diminuta 
presença de mulheres no campo das ciências da natureza. Por que tão poucas? Eis uma questão 
que nos suscita interesse à investigação e isso, entre outras razões existentes, por duas delas: 
por um lado, a importância da Ciência e da Tecnologia para o  processo de desenvolvimento 
das nações e, se as mulheres estão sub-representadas, deixam de contribuir para esse processo; 
por outro, e  a esta razão vinculada, a curiosidade investigativa sobre o que estaria gerando 
essa  sub-representação feminina, tendo em vista que no mundo moderno as condições de 
acesso às diferentes áreas intelectuais e profissionais são de relativa possibilidade a homens e 
mulheres. Considerando a premissa de que a realidade é socialmente construída  e, como tal, 
as relações sociais (classe, gênero, raça/etnia) repercutem nos dizeres e construção de 
saberes, privilegiamos a análise da relação de gênero na sua articulação com o saber científico; 
nessa reflexão particularmente, buscamos apreender o funcionamento discursivo de  um texto 
escrito (Redação) de um docente de Matemática, vinculado a uma  escola particular. Tendo 
como pressuposto teórico-metodológico a Teoria da Análise do Discurso de filiação francesa, 
inaugurada por Michel Pêcheux, num primeiro momento, analisamos as condições de 
produção do discurso; a partir de algumas categorias de análise, buscamos apreender o 
Discurso Científico, na sua contextualização sócio – histórica moderna, destacando os sujeitos 
discursivos, à luz dos estudos de gênero.Num segundo momento, nos detemos na análise das 
práticas discursivas de um docente de Matemática, no seu processo de ensino/aprendizagem 
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às alunas e aos alunos. 
Ideologia, práticas discursivas e cultura. 

Maria Virgínia Borges Amaral – UFAL 
mvirginia39@gmail.com  
As práticas discursivas extrapolam o sentido pragmático inerente às práticas utilitaristas, para 
cumprir uma função ideo-política no processo de organização da sociedade de classes, 
estabelecendo regras enunciativas, regulando lugares discursivos a serem ocupados pelos 
sujeitos numa dada formação social. As relações de classe, constitutivas de uma sociedade 
capitalista, caracterizam-se pelo afrontamento de posições ideológicas e políticas que não 
dizem respeito à maneira de ser dos indivíduos, mas se organizam em formações que mantêm 
entre si relações de antagonismos, de aliança ou de dominação (PÊCHEUX, 1993). Essas 
relações são conflituosas e estão sempre à mercê da ideologia dominante, simulando 
evidências de coerência de objetivos entre essas classes. A ideologia atua nessa contradição, ao 
mesmo tempo em que simula unicidade produz mecanismos para a conservação das diferenças 
entre trabalhador e capitalista. Pode-se mesmo dizer que a ideologia (para Pêcheux), assim 
como as práticas discursivas (para Foucault), tem a função de “mostrar” aos sujeitos seu lugar 
no interior desta sociedade. É interessante observar que a noção de prática discursiva tratada 
por Foucault traz o sujeito como seu centro e resultado; o foco é a formação identitária do 
sujeito – a subjetividade. Já para Pêcheux, a partir de Althusser, o sujeito é interpelado pela 
ideologia; é na luta ideológica de classes que se produz o efeito-sujeito; o foco é a formação 
sócio-histórica do sujeito – a historicidade. Esses dois conceitos – prática discursiva e ideologia 
– representam a tensão teórica do pensamento desses dois autores. Mas a análise desta autora 
(AMARAL) mostra que nas suas funções sociais essas noções, resguardadas as suas diferenças, 
cumprem o papel de apontar ao sujeito o lugar discursivo (para Pêcheux) ou o lugar 
institucional (para Foucault) que ocupa ou pode ocupar na sociedade em que está inserido; 
ambas mostram as possibilidades e os limites do sujeito a partir de pontos diferentes: o poder 
da subjetividade e o poder da história (onde se inclui a ideologia). Pretende-se demonstrar 
neste estudo que as práticas discursivas, assim como a ideologia, associam-se às formações 
discursivas como operadoras de um sistema de dispersão capaz de orientar os sujeitos em suas 
ações enunciativas. Traz-se também para esta reflexão outra rede de formulações, 
caracterizada de forma genérica como cultura que cumpre sua função social no campo 
regulador de atitudes individuais e coletivas necessário à produção e reprodução das formas de 
ser das sociedades. Da mesma forma que a ideologia e as práticas discursivas, a cultura exerce 
a função social de definir objetivos, valores morais, intelectuais e estéticos necessários à 
organização, à divisão e à direção do trabalho em sociedade. Procura-se, pois, fazer essas 
reflexões aproximativas entre os conceitos de ideologia, prática discursiva e cultura, 
resguardando-lhes as devidas distinções advindas dos lugares teóricos que lhes deram origem. 

G17 
GADI - GRUPO DE PESQUISA EM ANÁLISE 
DO DISCURSO 

Profa. Dra. Marina Célia Mendonça  
UNIFRAN – Universidade de Franca 

O GADI é um grupo cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq e certificado 
pela Universidade de Franca (Unifran - SP). Seus membros realizam e orientam pesquisas, 
assim como ministram aulas e promovem atividades de extensão, nos campos que articulam a 
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análise de(o) discurso às questões sobre ensino, mídia e cotidiano. O GADI tem por objetivo 
organizar espaços de discussão de questões pertinentes à Análise do Discurso para alunos de 
graduação e pós-graduação em Letras e áreas afins, contribuindo para a produção de 
conhecimento nos espaços acadêmicos em que os pesquisadores do grupo atuam (UNIFRAN, 
UEMS - Unidade de Nova Andradina, METROCAMP, UNICAMP, UNESP, FPG - Faculdade 
Pinheiro Guimarães, PUCCAMP, UFJF, Uni-FACEF). As atividades do grupo visam 
produzir, portanto, espaços interinstitucionais de discussões e pesquisa na área da Análise do 
Discurso. São três as linhas de pesquisa do grupo: Análise do discurso e mídia; Discurso 
do cotidiano e senso comum; Discurso e ensino. A primeira linha tem por objetivo 
refletir, por um lado, sobre os gêneros discursivos. Nesse momento, há preocupações 
específicas tanto com o estudo dos gêneros jornalísticos e o publicitário, quanto com a 
emergência dos gêneros digitais e as implicações do novo suporte nas questões relativas à 
subjetividade. Por outro lado, objetiva-se pesquisar a constituição da identidade/alteridade no 
discurso político. A segunda linha (Discurso do cotidiano e senso comum) pesquisa aspectos 
relacionados tanto à discursividade cotidiana quanto ao diálogo entre as instâncias científicas e 
o senso comum sobre língua. A terceira (Discurso e ensino) tem por objetivo pesquisar a 
relação entre os estudos do discurso e da linguística e o ensino de língua portuguesa, com 
especial atenção à didatização dos conteúdos da área. O grupo apóia a edição e organização da 
Web-Revista Discursividade - Estudos Linguísticos - 
http://www.uems.br/na/discursividade. Seus membros vêm apresentando trabalhos em 
simpósios e mesas redondas desde 2005. Em 2007, os pesquisadores do grupo publicaram um 
livro que é resultado de pesquisas realizadas: RODRIGUES, M. L.; ALVES, W. (Org.). 
Discurso e sentido: questões em torno da mídia, do ensino e da história. São 
Carlos: Claraluz / Dourados: Ed. UEMS, 2007. No primeiro semestre de 2008, o grupo 
apresentou trabalhos na 1a. Jornada Internacional de Estudos do Discurso - Maringá/PR e no 
III Simpósio Internacional sobre Análise do Discurso (UFMG - Belo Horizonte - MG), os quais 
também resultaram em publicações. 
O discurso sobre leitura na esfera escolar e sua relação com o discurso científico 

Rosana Cardoso(PG-UNIFRAN) 
rosanaccardoso@hotmail.com 

 
Este trabalho tem como base teórica os estudos bakhtinianos do discurso, que consideram o 
sentido necessariamente afetado pela esfera de atividade em que ocorre a enunciação. O 
enunciado concreto tem sua identidade na relação com os valores sociais que constituem a 
consciência do autor e nas ideologias que se materializam no discurso, sempre marcado pela 
relação constitutiva entre o eu e o outro (BAKHTIN, 1988, BRAIT, 2006, FARACO, 2006, 
FIORIN, 2006). Considerando esses aspectos, nosso objetivo é analisar o discurso sobre as 
habilidades de leitura enunciado por professores de português e outras disciplinas da rede 
pública do Estado de São Paulo e também por alunos da mesma rede de ensino. Os 
procedimentos metodológicos envolvem a aplicação de um questionário a professores e alunos 
de uma escola estadual da cidade de Franca, interior do estado de São Paulo, e a análise 
qualitativa das suas respostas. A hipótese que mobiliza esta pesquisa é a de que apareça no 
corpus o discurso do senso comum sobre leitura, o qual reforça que os brasileiros são maus 
leitores. Esse senso comum desconhece que a habilidade de leitura depende do gênero lido e 
da história de leitura de cada sujeito-leitor, desconhece também que os sujeitos lêem textos de 
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forma diferente devido às condições de produção da leitura, as quais colocam em evidência os 
aspectos sócio-históricos que envolvem as atividades de linguagem. É preciso destacar que este 
trabalho aproveita resultados de pesquisa de Iniciação Científica desta pesquisadora, em que já 
foram levantados estudos sobre a leitura e a produção de sentido desenvolvidos na esfera 
científica, especialmente em estudos de analistas do discurso. Esperamos ampliar a discussão 
sobre a capacidade de leitura de professores e alunos da rede pública de ensino no Brasil, 
revelando como professores representam a si e seus alunos em relação à leitura e como alunos 
se auto- representam como leitores.  

A alteridade em Nova Escola: discursos em conflito sobre leitura 
 

Débora Macedo Zabalar (PG-Unifran/FACIG) 
dzabalar@yahoo.com.br 

Com este trabalho buscamos apresentar parte de uma reflexão sobre a alteridade constitutiva 
do discurso da revista Nova Escola quando esta aborda o tema leitura.  A partir dos estudos do 
círculo de Bakhtin, procedemos a uma análise dialógica, com o objetivo de verificar marcas do 
outro no discurso do periódico. Elegemos os estudos do chamado Círculo de Bakhtin pela 
contribuição dos pensadores do referido grupo para os estudos da linguagem em geral e para a 
Análise do Discurso, na qual nossa pesquisa se insere. Privilegiamos, na nossa pesquisa, as 
reflexões sobre produção de sentido e identidades a partir da alteridade e do dialogismo 
desenvolvidas por Bakhtin e pelos demais membros do Círculo. A alteridade, no nosso estudo, 
constitui o “eu” da revista ao dialogar com discursos da academia sobre leitura e no instante 
em que prevê a contrapalavra por parte do público leitor, os docentes do ensino fundamental. 
Para verificar marcas da alteridade, realizamos um levantamento intitulado Memória 
discursiva sobre leitura, em que expomos ideias produzidas por estudiosos do tema, além dos 
principais discursos sobre o tema presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 
Portuguesa (PCNs). Compõem nosso material de análise seis números da revista, publicados 
entre 1999 e 2009, sendo o número 18, de abril de 2008 uma edição especial sobre leitura. 
Quanto à metodologia adotada para desenvolver a pesquisa, nossas reflexões baseiam-se na 
análise dialógica, por meio da observação de pontos de distanciamento e de aproximação entre 
os discursos que atravessam os gêneros presentes em Nova Escola. A investigação indicou que 
circulam mensalmente nas páginas do periódico discursos conflitantes acerca da leitura e do 
papel do docente na formação de leitores. Acreditamos que nosso trabalho possa contribuir 
para ampliar reflexões e discussões acerca da produção de senso comum pelas mídias, 
especialmente no que tange à leitura, tema tão caro à educação. Neste trabalho, 
especificamente, apresentamos uma análise de um plano de aula publicado na revista Nova 
Escola em março de 2005.  
 
 
 

Os gêneros do discurso nas atividades de ensino: estudo de dois casos. 
Elisa Silva Campos 

 
elisascampos@hotmail.com 

A publicação dos PCN de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental II, em 1998, motivou os 
livros didáticos a orientar os estudos dessa matéria com ênfase na comunicação e interação 
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através da linguagem. Pretendendo inserir seu material no contexto pedagógico atual, a 
apostila Anglo orientou seus professores para um trabalho baseado no estudo dos gêneros 
textuais, supostamente sob uma perspectiva bakhtiniana. Dessa forma, as aulas de Produção de 
Textos são preparadas com enfoque nos gêneros textuais e muitas vezes são propostas 
atividades que esclarecem a estrutura de cada gênero e propõem o desenvolvimento deles. Em 
uma das aulas da apostila do 8º ano é proposto pela professora o desenvolvimento de um 
diário pessoal, mas com a ressalva de que cada aluno deveria guardar seu texto em uma pasta, 
cujo conteúdo ficaria ao alcance de todos os alunos da classe. Nas turmas do 7º ano, foi 
proposto o desenvolvimento de um livro de receitas, com pratos de preparo simples. O 
objetivo deste estudo é analisar como os alunos recebem esses gêneros propostos para 
desenvolvimento (diário pessoal e receita culinária). Sendo o gênero definido como “tipos 
relativamente estáveis de enunciados” (BAKHTIN), investigamos se esses enunciados – vistos 
sob a perspectiva bakhtiniana, que os considera as unidades reais de comunicação – produzidos 
pelos nossos alunos são escritos todos da mesma forma. Haveria espaço para um estilo 
diferenciado nessa atividade? Para tanto, foram analisados 210 textos de alunos do 8ª ano do 
Ensino Fundamental e selecionamos as 20 produções que demonstraram características que 
não são típicas do gênero em questão. Para análise das produções do 7º ano foi analisado um 
livro composto de aproximadamente 100 receitas. Observamos que, embora a maioria das 
produções seja similar entre si, alguns textos se destacam e apresentam uma relativa liberdade. 
Sabendo que o diário pessoal seria lido pela professora, pelos colegas de classe e seria objeto 
de avaliação, alguns alunos empregaram recursos linguísticos que revelaram que eles não se 
prenderam à rigidez da estrutura do gênero. Considerando a imagem da principal 
interlocutora – a professora – houve elogios a ela, claramente escritos com a finalidade de 
parecer simpático à professora; recusa em contar fatos da intimidade e até a produção de um 
simples relato, sem preocupação com a estrutura do diário pessoal. Nas receitas, houve dicas 
pessoais, ilustrações e a não-observância de alguns itens da estrutura formal do gênero. Assim, 
observamos que nos diários selecionados houve a descaracterização do gênero diário pessoal. 
Quando foi pedido aos alunos que escrevessem diários pessoais e que os deixassem públicos, 
abrimos caminho para a atualização diferente do gênero. Quanto às receitas, observamos o 
mesmo acontecimento, ainda que em menor grau. A mudança da esfera de circulação e 
recepção implica a mudança de estilo do gênero e, consequentemente, a atualização 
diferenciada do gênero. 
Capas do periódico brasileiro Revista Língua Portuguesa: uma análise a partir do 

conceito de enunciado em Bakhtin 
 

Marina Célia Mendonça (Unifran) 
m.c.mendonca@uol.com.br; mcmendonca@unifran.br 

 
Neste trabalho, o objetivo é analisar capas da Revista Língua Portuguesa (Editora Segmento, SP - 
Brasil), periódico publicado desde 2006 e que traz matérias que versam sobre a língua 
portuguesa ora sob o enfoque da tradição gramatical (que se pauta pelo bem dizer e pelo 
critério da correção), ora sob o enfoque da pesquisa acadêmica na área da Linguística. A 
metodologia adotada nesta pesquisa é a do Paradigma Indiciário proposto por Carlo Ginzburg 
e, na análise, beneficia-se dos estudos de Bakhtin sobre a dialogia e o enunciado. Para este 
autor, o enunciado, unidade concreta de uso linguístico, comporta um locutor real, uma 
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situação de locução, valores expressivos, uma resposta a enunciados já-ditos e uma projeção da 
compreensão responsiva do outro. Nessa perspectiva teórica, os conceitos de enunciado e 
enunciação se completam, porque o primeiro só se realiza e pode ser analisado/estudado na 
sua relação com o segundo. O que delimita o enunciado não são suas categorias formais, mas 
aspectos ligados à enunciação e à alteridade: a tomada da palavra por um locutor e seu 
“acabamento”, que pressupõe a palavra do outro. Resultados da pesquisa revelam que as capas 
do periódico em questão, colocadas na rede dialógica que as constitui, revelam um 
entrecruzar de discursos provenientes de diferentes esferas da comunicação, entre as 
principais estão a esfera pedagógica (em que circulam os discursos da tradição gramatical e o 
discurso da técnica e do macete para atingir um uso lingüístico aceitável) e a científica (em que 
se produz a pesquisa sobre a linguagem e sobre a produção literária). No diálogo com o já-
dito, esses enunciados produzem efeitos de sentido que ressignificam as diferenças entre os 
discursos das diferentes esferas, obliterando as polêmicas que os constituem. No acabamento 
do enunciado, o autor-criador constrói para o outro uma realidade em que os discursos sobre 
língua são consensuais. 

Dialogismo, poder e sentido no discurso de professores. 
 

Lílian Branquinho (PG-UNIFRAN/CAPES) 
 lilian.branquinho@bol.com.br 

 
O objetivo desta pesquisa é analisar o discurso de professores da rede pública do Estado de São 
Paulo sobre a linguagem oral e escrita de seus alunos. Para tanto é aplicado um questionário 
aos docentes e é feita uma análise das respostas. Na análise do corpus, procedemos a uma 
comparação entre o discurso sobre a norma e a variação linguística produzido por cientistas da 
linguagem e os Parâmetros Curriculares Nacionais, e o discurso de professores sobre a 
linguagem oral e escrita de seus alunos. Este trabalho tem como base teórica os estudos 
bakhtinianos do discurso que consideram o sentido necessariamente afetado pela esfera de 
atividade em que ocorre a enunciação – o enunciado concreto é marcado pelos valores sociais 
que constituem a consciência do autor e pelas ideologias das instituições onde este discurso é 
produzido. O discurso produzido é uma ressignificação de outros de acordo com o contexto 
de enunciação, os interlocutores e o projeto de dizer do autor. Assim, o sentido poderá mudar 
em relação ao momento histórico, à situação da enunciação e aos demais elementos que fazem 
parte da situação extraverbal. O objetivo é verificar, portanto, como isto ocorre com o 
discurso dos professores em questão. Nossa hipótese é que o purismo lingüístico predomina 
nos dados e que há pouca incorporação das propostas teóricas da sociolinguística, pois os 
professores que nos propusemos pesquisar são os que possuem mais tempo de carreira, e 
assim cremos que existam vestígios em seus discursos dos valores negativos atribuídos às 
normas não-cultas que foram dominantes nos cursos de graduação antes da década de 1980, 
quando o conhecimento sobre variação linguística começou a ser discutido em cursos de 
Letras e, por extensão, em outros cursos de Graduação e Licenciatura – assim, o preconceito 
de que a norma padrão era a única correta regia os estudos sobre a língua portuguesa em 
cursos universitários. 

A polêmica sobre o uso de estrangeirismos no Brasil na perspectiva de jornais 
norte-americanos 
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Marina Gláucia Verzola (UNIFRAN- FAPESP) 
marina.verzola@yahoo.com.br 

 
É recorrente, na sociedade brasileira, o discurso sobre a promoção e a preservação da língua 
portuguesa. O Novo Acordo Ortográfico tem possibilitado a emergência desse discurso em 
diversas instâncias: mídia, escola, na esfera do cotidiano. Um outro acontecimento 
discursivo em que esse discurso ganhou fôlego foi o Projeto de Lei nº 1676/99, proposto 
pelo deputado federal Aldo Rebelo, por meio do qual tenta proibir o uso exacerbado de 
estrangeirismos, principalmente os de língua inglesa, e suscita muitas polêmicas entre 
membros da sociedade letrada. Nosso objetivo é investigar como outras nações interpretam 
esse discurso sobre a restrição do uso de anglicismos, especificadamente os EUA. O corpus 
dessa pesquisa são matérias publicadas em jornais norte-americanos e que tomam por tema 
esse acontecimento discursivo que teve destaque na mídia brasileira no final de década de 
1990 e no início do século XXI. Como parte da pesquisa sobre “A promoção e a preservação 
da Língua Portuguesa sob o olhar do outro”, em andamento, apresentamos aqui uma 
reflexão sobre a ressignificação desse discurso na mídia norte-americana. Uma das hipóteses 
de que se parte é que a ressignificação do discurso presente no projeto de Aldo Rebelo e em 
suas declarações, bem como em dados da mídia e polêmicas com os lingüistas, se dá devido 
ao lugar sócio ideológico no qual o enunciador se posiciona. A base teórica desta pesquisa 
são estudos do discurso acerca da heterogeneidade enunciativa, em especial os de linha 
bakhtiniana e os que partem desse autor russo para analisar os sentidos do discurso em sua 
relação com outros discursos e outros sujeitos – assim, a alteridade é considerada em nossa 
pesquisa como elemento fundante do sujeito, da enunciação e da produção de sentido. 
Também é importante para esta pesquisa a concepção de sentido que subjaz à análise que 
fazemos do corpus: o sentido, em Bakhtin, deve ser pensado sempre em movimento, 
considerando-se a atividade do “eu” na interpretação responsiva da palavra do outro. 
 

Discurso, constituição e formulação dos sentidos da resistência escolar 
 

Wedencley Alves (UERJ/UFJF/FPG) 
wedenn@yahoo.com.br 

Esta comunicação tem como base a pesquisa desenvolvida para o Instituto de Medicina Social, 
da Uerj, em nivel de pós-doutorado, cuja proposta é a compreensão do funcionamento 
daquilo que se pode chamar de contradiscursos em relação aos sentidos institucionalizados da 
escola, que funciona como lugar de administração de saberes e de práticas corporais.  
Quase sempre considerados como "objetos a compreender", os alunos, nesta pesquisa, 
principalmente os alunos vistos como "resistentes" pela instituição escolar, por meio de 
professores e pedagogos, são tomados como sujeitos que vocalizam contradiscursos, cujos 
sentidos, se bem compreendidos, podem revelar novos caminhos para a própria instituição 
escolar. Quando abordados como personagens de uma situação anômica, visto que a 
normalidade seria a relação parafrástica com os discursos da instituição escolar, o que se leva a 
cabo, nas instâncias específicas da pedagogia, e mesmo da academia, é a prática do 
silenciamento destes “maus-sujeitos” (seja sob a forma terapêutica da correção, ou de 
dispositivos de readaptação, seja pela punição e mesmo eliminação ou abandono). A 
justificativa para tal prática assenta-se basicamente sobre a des-autorização destes discursos de 
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resistência. Grafada desta forma a palavra “des-autorização” institui-se como um conceito que 
sintetiza tanto a cassação da autoria, como o não reconhecimento de autoridade. Tomando as 
instituições como lugares de estabilização discursiva, compreendem-se aqui as falas cotidianas 
como de “baixa institucionalidade”, por serem não especializadas e por serem atravessadas 
muitas vezes por fragmentos de saberes contraditórios entre si (religião e ciência, por 
exemplo), revelador de sua extrema heterogeneidade. O que faz com que estes discursos 
sejam descartados é o fato de que eles não conduzem em si nenhum saber reconhecível como 
unívoco nem pelas instâncias pedagógicas, nem pelas instâncias acadêmicas, lugar de pesquisa 
e ação sobre a realidade da resistência escolar. Numa análise sintomal, portanto, o que se 
procura é compreender o aluno como sujeito de discursos que, apesar da sua baixa 
institucionalidade, apontam para questões contemporâneas que a escola não consegue mais ou 
ainda dar conta. Estão sendo ouvidos, em diferentes pontos do Grande Rio, jovens de 12 a 16 
anos, em narrativas espontâneas, sobre espaço escolar, disciplina e aquisição dos saberes como 
objetos de seus discursos. Para isso, utilizamo-nos da base teórica da Análise de Discurso, a 
partir da qual operamos diálogos, imprescindíveis, com uma psicanálise crítica e teorias 
sociais. 

Questões de estilo e autoria 
  

        Jauranice Rodrigues Cavalcanti (PUC-CAMPINAS/METROCAMP) 
jrodriguescavalcanti@terra.com.br 

 
A questão da subjetividade foi resolvida pela Análise de Discurso de linha francesa com a 
noção de assujeitamento: para esse campo de saber, o enunciador fala de uma posição que dá a 
ele evidências sobre aquilo que pode e deve ser dito (cf. Pêcheux). Embora tal noção tenha 
sido problematizada por alguns autores (sobretudo Possenti, 2002), abordar questões ligadas à 
subjetividade, como a de estilo e autoria, ainda exige muitas explicações, como explicitar que 
não se está tratando do sujeito individual, fonte do discurso, o sujeito psicológico, mas sim de 
uma instância discursiva. A proposta que aparece em Maingueneau (2006) enriquece a 
discussão sobre a autoria (e, por extensão, sobre a subjetividade), na medida em que o analista 
não desconsidera o autor real, o sujeito empírico produtor dos enunciados; ao contrário, 
defende a ideia de que essa instância (a pessoa), ao lado das que denomina escritor e inscritor, 
deve ser levada em conta se se quer uma compreensão mais refinada do discurso literário, 
objeto de investigação do analista. Maingueneau ressalta que as três instâncias não se dispõem 
em seqüência, em termos de cronologia ou estratos, mas que cada uma delas é atravessada 
pelas outras, como três anéis que se entrelaçam: “pensa-se aqui numa estrutura de nó 
borromeu, os três anéis deste se entrelaçam de modo que, se se rompe um dos três, os dois 
outros se separam”. De acordo com ele, a tentação é reduzir o nó composto pelos anéis a um 
deles: para a história literária, sociologizante ou psicologizante, a redução à pessoa; para as 
pesquisas sobre as instituições literárias, ao escritor e a redução ao inscritor no caso de adeptos 
da obra ou do texto. Levando em conta essas considerações, esta comunicação objetiva 
investigar as instâncias propostas por Maingueneau, como podem ser produtivas na reflexão 
sobre subjetividade, autoria e estilo. Para isso, analisa o romance autobiográfico Infância, de 
Graciliano Ramos. 

G18 GERCAD - GRUPO DE ESTUDOS EM 
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RAMIFICAÇÕES CONCEITUAIS DA ANÁLISE 
DO DISCURSO 
Prof. Dr. Roberto Leiser Baronas 
baronas@ufscar.br 
UFSCar - Universidade Federal de São Carlos 

O Grupo de Estudos em Ramificações Conceituais da Análise do Discurso, sediado no 
Departamento de Letras e no Programa de Pós-Graduação em Lingüística da Universidade 
Federal de São Carlos – UFSCAR, congregando pesquisadores nos mais diversos níveis 
(graduação, pós-graduação) tanto da UFSCAR quanto da Universidade do Estado de Mato 
Grosso – UNEMAT, da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT e da Universidade 
Estadual da Bahia - UNEB, tem como seus principais objetivos: discutir 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; verificar 
em que medida os deslocamentos epistemológicos e metodológicos podem ser aplicados a 
diferentes corpora de diferentes geografias e fazer uma descrição/interpretação da escrita da 
história linguageira dos conceitos da Análise do Discurso de orientação francesa tanto na 
geografia francesa quanto na brasileira. Para tanto são mobilizados os trabalhos de Michel 
Pêcheux, Michel Foucault, Eni Orlandi, Dominique Maingueneau, Sírio Possenti, Simone 
Bonnafous, Maria do Rosário Gregolin, Sophie Moirand, Alice Krieg-Planque, Jacques 
Guilhaumou, Denise Maldidier, Jean-Jacques Courtine e Jacqueline Authier-Revuz. 
OS INTERNOS: DESIGNAÇÃO QUE MARCA UMA IDENTIDADE COMO FORMA 
DE PODER 

Andréia Cristina André Soares Melo (MeEL-UFMT) 
andreia.mestradoufmt@gmail.com 

O presente projeto de pesquisa busca analisar as práticas discursivas e as praticas pedagógicas 
no âmbito escolar, especificamente, na Escola Agrotécnica Federal de Cáceres_MT, 
instituição vinculada Rede Federal de Ensino de Educação Básica e Tecnológica do Brasil. Esta 
escola, como muitas outras da federação, foi implantada na década de 45, 60 e 70 para atender 
as regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos com objetivos de: 1) qualificar a mão-
de-obra rural; 2) atender uma demanda local, preparando-a para a industrialização; 3) dar 
acesso a educação técnica as classes menos favorecidas socialmente e economicamente. Uma 
vez associada ao meio rural, sua construção encontra-se afastada do centro comercial e 
urbano, apresentando uma arquitetura predominantemente rural. Por causa da localização e 
principalmente a dificuldade de acesso às escolas, fez-se necessária a criação de “Internatos” 
para alunos e “residências” para os servidores. Com o surgimento dos internatos e residências 
nas escolas, inicia-se uma nova relação entre os alunos internos e os servidores residentes. Os 
alunos estão sob a guarda da escola por meio dos assistentes de alunos, professores e 
gestores que residem na escola. A vigilância é permanente. A disposição dos alojamentos 
facilita o controle e identificação dos alunos em suas atitudes consideradas inadequadas, 
suspeitas e desrespeitosas com todos os residentes da escola. As “penalidades” são aplicadas aos 
alunos considerados “infratores” em cumprimento as normas estabelecidas no regimento 
interno da escola e outras regulamentações. Tomando a problemática, acima, como o objeto 
de reflexão teórica, proponho desenvolver uma pesquisa filiada às práticas discursivas e as 
formações discursivas que constituem uma identidade de sujeitos alunos internos da EAF do 
Centro-Oeste do Brasil. Para isso pergunto: Como se dá o processo de filiação ideologia do 
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sujeito aluno da EAF ao discurso dos sistemas disciplinares prisionais? Como as práticas de 
alcunhas contribuem nos processos de identificação dos alunos da EAF? Partindo das reflexões 
teóricas da análise do discurso da linha francesa de Michel Pêcheux e ferramentas analíticas dos 
estudos Michel Foucault, problematizo o discurso jurídico - penitenciário, a lógica da 
disciplina em relação ao “saber” “poder” que circulam no cotidiano escolar, no regimento 
interno, nas fichas de ocorrências, nas normas disciplinares dos discentes  que vivem sob a 
necessidade de permanente vigilância, avaliação, julgamento, normalização, controle ou 
correção, tendo em vista, por exemplo, que as autoridades escolares potencialmente têm o 
poder e a razão de afirmar “a verdade” problematizar as normas ou regras disciplinares 
vigentes no sentido de desnaturalizá-las, colocando-as em um âmbito aberto para a 
permanente 
crítica.  

A PEDOFILIA NA REVISTA: ONDE OS DISCURSOS TÓPICO, PARATÓPICO E 
ATÓPICO SE ENTRECRUZAM? 

Andreia Beatriz Pereira (PPGL-UFSCar) 
andreia_beatriz@click21.com.br 

Esta pesquisa em fase ainda embrionária tem como principal foco elaborar reflexões sobre os 
conceitos de discurso atópico, paratópico e tópico, advindos de Maingueneau. O discurso 
paratópico, ou discurso constituinte, é aquele cujo ato de legitimação se dá pelo simples fato 
de enunciar, é um tipo de discurso que legitima a si mesmo. Quanto ao discurso tópico, é 
aquele que não consegue dar a si mesmo um efeito de validação, recorrendo constantemente a 
outros discursos para poder se legitimar. Já o discurso atópico seria o discurso sem lugar, cuja 
produção e circulação tende sempre a ser interditada. Parece-nos, que para o autor, é mais 
provável encontrar os discursos tópico e paratópico juntos de um lado, e o discurso atópico 
em um outro lugar, como se a existência apagada do discurso atópico impossibilitasse a 
justaposição deste discurso com os outros dois. Para este trabalho, procuramos detectar, em 
uma pequena amostra de textos, inscritos num mesmo suporte, porém com alcances 
diferentes, momentos em que estes três discursos se entrecruzam. No primeiro texto 
analisado, a capa da revista Super-interessante, publicada na edição nº 176 de maio de 2002, 
pudemos perceber primeiramente um discurso tópico (jornalístico, publicado em revista), 
mas, um olhar mais cauteloso sobre ele permitiu perceber que nele se entrecruzam outros 
dois discursos: o paratópico e o atópico. A inserção do discurso paratópico no tópico se deu, 
nestes textos, por meio da heterogeneidade mostrada, uma vez que o discurso paratópico foi 
apresentado como uma “palavra entre aspas” ou um “discurso relatado”. Já o discurso atópico 
pode ser percebido por meio da imagem que ilustra a capa da reportagem (uma boneca com a 
boca suja de batom vermelho). Analisando outra reportagem, publicada na revista Claudia, 
edição nº 5 de maio de 2006, pudemos perceber que a presença do discurso paratópico 
também se deu por meio da heterogeneidade mostrada, servindo assim de validação para o 
discurso veiculado por aquele texto. Além disso, novamente pudemos perceber na ilustração 
o lugar do atópico no tópico (as pernas de uma boneca amarradas com um fio de conexão 
USB). O processo de recuperação do discurso paratópico pelo discurso tópico se deu por 
meio da citação de vozes que ocupam lugares de autoridade. Pensamos que mais do que uma 
marca textual que visa delimitar o espaço entre as palavras (do autor do texto jornalístico) e a 
de um outro autor (do texto científico que foi citado), as aspas servem para buscar um efeito 
de validação sobre aquilo que foi dito. E como visto nos dois textos, o discurso atópico 
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também inscreve suas marcas e faz isso através da imagem novamente. Ora, com nosso 
material de análise o que pudemos perceber, de inicio, foi que contrariamente a idéia de que o 
discurso atópico seria um discurso anulado, escondido, ele se reflete através de marcas 
semióticas do texto, como a utilização da cor vermelha ligada a brinquedos. 

UMA LEITURA DISCURSIVA DO FALAR “SOBRE” O ÍNDIO NA MÍDIA 
IMPRESSA CONTEMPORÂNEA DE MATO GROSSO 

Cristiane de Oliveira Miranda (UNEMAT) 
cris.miranda79@yahoo.com.br 

Este trabalho resulta de uma pesquisa mais ampla que verifica como é trazida e por quem é 
trazida a voz indígena na mídia impressa mato-grossense. Tomando por base os pressupostos 
teóricos da Análise de Discurso de orientação francesa procura mostrar que os discursos que 
se constituem em nossa sociedade, especificamente no campo da mídia, se baseiam em outros 
já legitimados e que foram tomados como verdades num dado momento histórico-social, ou 
seja, os discursos se constituem a partir de uma interdiscursividade. Com isto, decidimos 
investigar o funcionamento discursivo derrisório da fala do índio na mídia impressa mato-
grossense e as relações interdiscursivas dessas falas com a fala do colonizador. Lembrando que 
na mídia de maneira geral a fala dos indígenas se constitui quase sempre num falar sobre e 
nunca num falar dos índios. E as representações que esta mídia veicula acerca desses 
indígenas em nossa sociedade são sempre estereotipadas, ou seja, as de um individuo incapaz 
de pensar por si só, conseqüentemente de falar por si só. São especificamente estas falas que 
vamos analisar, relacionando-as a um interdiscurso historicamente legitimado, como nos 
assegura Foucault, no seu livro A Arqueologia do Saber, não há enunciado que não suponham 
outros há sempre uma retomada de sentidos, há sempre um enunciado que garante a irrupção 
de um outro. 

REFORMA ORTOGRÁFICA NA MÍDIA: UMA LEITURA DISCURSIVA 
Fernando Curtti Gibin (PPGL-UFSCAR) 

fernandocurtti@hotmail.com 
Esta pesquisa, embasada nos pressupostos teórico-metodológicos da Análise do Discurso de 
orientação francesa, tem por objetivo analisar discursivamente como a mídia deu em narrativa 
o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, que entrou em vigor no último mês de janeiro. 
Trabalharemos especificamente com textos veiculados em dois jornais de grande circulação 
nacional: Folha de S. Paulo (Folha) e Estado de S. Paulo (Estadão). Como recorte temporal, 
estabelecemos o período de 1990 (ano da assinatura do acordo em Lisboa) até 2009 (ano da 
efetiva entrada em vigor do acordo nos países de língua portuguesa). Nosso objetivo central é 
compreender no período histórico delimitado em que medida a seqüência verbal acordo 
ortográfico ao deslizar para reforma ortográfica pode ser compreendida como uma fórmula: “um 
objeto descritível nas categorias da língua e cujo destino – ao mesmo tempo invasivo e 
continuamente questionado – no interior dos discursos públicos é determinado pelas práticas 
linguageiras e pelo estado das relações de opinião e de poder em um momento dado no seio 
do espaço público (Krieg-Planque, 2003). Em outras palavras, objetivamos verificar nesses 
jornais ao longo do período estabelecido, como esse sintagma reforma ortográfica, embora 
formalmente estável do ponto de vista da descrição e da explicação lingüística, põe-se a 
funcionar pelo trabalho da mídia nos discursos do espaço público como uma seqüência tão 
partilhada quanto problemática, conhecendo um regime discursivo que faz dela uma fórmula. 
SUSTENTABILIDADE: NOVOS OLHARES, MÚLTIPLOS SENTIDOS QUE VÃO SE 
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CONSTRUINDO EM PRÁTICAS DE LINGUAGEM 
Gleice Antonia Moraes de Alcântara (SEDUC) 

gmoraesalcantara@gmail.com 
Pretendemos, neste trabalho, investigar a problemática sobre a fórmula “desenvolvimento 
sustentável” na esfera jornalística, mais especificamente no gênero discursivo notícia. O 
corpus é constituído de matérias de jornais de grande circulação no Estado de Mato Grosso “A 
Gazeta” e “Diário do Estado” com sede em Cuiabá, no espaço temporal midiático que 
compreende os anos de 1998 a 2009. Nosso interesse por esta questão surge a partir de 
reflexões como professor de ensino básico que tem o papel de promover e inserir a educação 
ambiental no cotidiano escolar. Diante desse desafio, a escola torna-se um espaço de discussão 
e sensibilização, tendo como foco desnaturalizar o discurso hegemônico, capitalista, 
desenvolvementista impregnado na nossa sociedade. Como resultado desta pesquisa, 
propomos, colocar em evidência discursos e práticas socioambientais que contribuam com a 
formação de uma cidadania preocupada com a sustentabilidade ambiental. Diante de inúmeras 
discussões que estão presentes nas práticas linguageiras sobre a “fórmula” Desenvolvimento 
Sustentável, observamos que esta ganha uma produtividade lexicológica com variantes que a 
compõem devido a se constituir como um acontecimento discursivo nas mais distintas esferas 
da sociedade. Por isso perguntamos quais os sentidos que foram e estão sendo construídos 
sobre desenvolvimento sustentável nestes espaços midiáticos? Para responder esta questão, 
utilizaremos as orientações da análise do discurso da linha francesa de Michel Pêcheux, mais 
especificamente, as formulações de Dominique Maingueneau sobre ethos. Maingueneau entende 
que, o sujeito se constitui numa instância subjetiva que se manifesta por meio do discurso, ou seja, um 
lugar sóciohistórico que se materializa em discurso.Tais formulações são importantes para analisar o 
funcionamento discursivo da “fórmula” sustentabilidade que é veiculada no gênero 
notícia.Temos a hipótese que nos espaços enunciativos onde se encontram nossos corporas há 
um sentido dicionarizado, que está na ordem da língua, mas que simultaneamente, operam 
sentidos da ordem do discurso (político). Para compreender como está visualizada tais 
fórmulas, trabalharemos, mais especificamente, como a semântica global determina a imagem, 
o ethos que o sujeito escrevente constrói de si nesse gênero. 

QUESTÕES POLÍTICO-IDEOLÓGICAS PRESENTES NA CONSTITUIÇÃO DA 
FÓRMULA 

“DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL” 
Julia Lourenço Costa (IC-UFSCAR) 

juliajlc@gmail.com 
Convivemos com slogans, fórmulas e estereótipos. Em alguns casos, trata-se mais de 
elementos da língua(gem). Em outros, trata-se de construtos histórico-sociais – pensamse 
freqüentemente os grupos humanos por meio de estereótipos, o que freqüentemente 
condiciona discursos na política, na literatura, na publicidade, na escola, ao mesmo tempo em 
que é nesses lugares que eles surgem e se mantêm. Tendo como base o conceito de fórmula 
desenvolvido por Alice Krieg-Planque buscar-se-á compreender as diferentes (re)significações 
da fórmula “desenvolvimento sustentável” (nos mais diversos gêneros discursivos veiculados pelos 
jornais Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo dos anos oitenta até os dias atuais) 
descrevendo seu percurso histórico e interpretando os lugares discursivos em que seus 
enunciadores se apóiam para significála. Fundamentamos teórica e metodologicamente nosso 
trabalho nas reflexões de Dominique Maingueneau (2005; 2006; 2007). 
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O PAPEL DAS CHARGES NA CONSTRUÇÃO DA HISTÓRIA DO PRESENTE DA 
POLÍTICA BRASILEIRA 

Laura Colli Gon – (IC-UFSCAR-CNPq) 
lauralet05@gmail.com 

Com base na Análise de Discurso de orientação francesa, derivada dos trabalhos teórico-
metodológicos de Dominique Maingueneau, esta pesquisa analisa o funcionamento discursivo 
de charges eletrônicas fixas, charges essas que foram publicadas durante o período de agosto a 
outubro de 2006, meses da última eleição presidencial brasileira. As charges são textos que 
circulam atualmente na nossa sociedade, constituindo o gênero chárgico, gênero esse que está 
presente, sobretudo, na internet. Ao pensar em uma charge como um texto de grande 
circulação, podemos dizer que ela funciona como uma crítica social que atua no sistema sócio-
político no qual se encontra. O chargista se utiliza desse tipo de linguagem para levar o 
interlocutor do seu texto à reflexão dos momentos históricos da comunidade na qual leitor e 
chargista se encontram inseridos. A recepção de uma charge pelo leitor depende que o mesmo 
tenha uma memória social que lhe permita formar os possíveis sentidos que a charge pode 
carregar. Trabalhando com uma charge fixa podemos dividi-la em dois tipos: as charges 
impressas e as charges virtuais. As charges impressas se contextualizam dentro das matérias de 
jornais ou revistas que se encontram. Em contraponto, as charges virtuais não precisam, 
necessariamente, complementar uma matéria, e também não sofrem a mesma censura que as 
charges impressas sofrem pelo “filtro” que especifica o que pode 
do que não pode ser publicado, nenhum meio de comunicação impresso publicaria charges 
consideradas “indesejadas”, ou por serem politicamente incorretas ou por fazer críticas que 
trariam problemas indesejados ao meio no qual circula tal charge. Contudo, ambas as charges 
têm o objetivo crítico, entretanto, a charge virtual cria uma crítica derrisória a algum tema 
atual sem a necessidade de que se tenha algum texto de apoio, 
há somente a necessidade de que essa charge retome a memória do interlocutor a algum fato 
que ele conheça. As charges que analisamos fazem parte do acervo do site de piadas 
www.humortadela.com.br, são charges fixas, cuja temática está centrada na crítica política 
em relação à história do PT durante as eleições presidências de 2006, época em que o partido 
se encontrava no período de maior crise, crise essa que foi ocasionada pelas acusações de 
corrupção dentro do governo. Conforme enunciado, para o desenvolvimento de nosso 
trabalho lançaremos mão dos pressupostos teóricometodológicos 
da Análise do Discurso de orientação francesa. Teoria que visa a compreender as relações 
existentes entre linguagem e história. Num primeiro momento de análise, fazemos uma 
descrição dos aspectos formais da charge, detalhando suas cores, personagens e as maneiras 
como eles se dispõem dentro do espaço proposto, após isso, parte-se para um segundo 
momento de análise que associa a imagem ao contexto histórico em que ela se encontra. Ao 
associar os aspectos formais e o contexto histórico, temos a base da teoria da Análise do 
Discurso, que é a relação entre história e linguagem, podendo assim, criar um trajeto 
interpretativo que auxilia na construção da história política brasileira. 

A MEMÓRIA SOCIAL E O MAIS ACESSADO/RECENTE ARQUIVO DE MÍDIA: 
YOUTUBE 

Lígia Mara Boin Menossi de Araújo (PPGL-UFSCAR-Fapesp) 
limenossi@hotmail.com 

Este trabalho ainda em fase embrionária está ancorado teórica e metodologicamente na Análise 
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do Discurso de linha francesa, derivada de Michel Pêcheux. Elegemos como questão discursiva 
a ser tratada a derrisão no político. A derrisão pode ser definida sob a perspectiva 
argumentativa de Simone Bonnafous (2003) como a “associação do humor e da agressividade 
que a caracteriza e a distingue da pura injúria”. Assim, definida como o ato de enfatizar os 
defeitos e deformidades do alvo escolhido, a derrisão se caracteriza 
como o humor panfletário que desqualifica. Para nossa investigação, foram selecionados 
quatro vídeos que circulam no site www.youtube.com.br em que o alvo derrisório é o 
presidente Lula e que se intitulam: Lula Bebum, Lula Chama Eleitorado de Viado e Rejeita 
Comida em Aerolula, Lula – O Analfabeto e Novas Pérolas de Sabedoria de Lula da Silva. 
Desta maneira, sites como o Youtube se tornaram o mais recente arquivo de mídia que 
disponibilizam e produzem uma memória social que pode ser acessada e reutilizada a qualquer 
instante, permitindo que muitos saberes saiam da insignificância e sejam reavivados por dados 
comuns aos membros de uma sociedade. Ao mesmo tempo, O textos imagéticos possibilitam 
um programa de leitura que direciona o espectador com uma liberdade de expressão, pois as 
imagens não ditam as informações, elas fazem brotar uma significação. O objeto a ser 
considerado são os discursos que aparecem após os recortes feitos da fala e das imagens do 
candidato. Para dar conta desse levantamento, mobilizamos categorias analíticas propostas em 
“Papel da Memória” (2007) em que podemos encontrar textos de uma mesa redonda 
organizada por Pêcheux e suas discussões vindas de posicionamentos diferentes que 
contribuem extremamente para a análise de textos multimodais. Tentaremos, portanto, 
verificar como os acontecimentos se inscrevem ou não na memória, como acontece o seu 
duplo funcionamento, como a imagem funciona como operador de memória social para que 
assim se produza um acordo de olhares permitindo que esse humor derrisório seja produto 
desse acordo. Após essas reflexões, tomaremos o texto de Eni Orlandi (2007) que nos leva a 
pensar que quando temos um acontecimento que não chega a se inscrever na memória, nos 
deparamos com o que ela chama de processo “de-significação”. Nos vídeos não importa o que 
o Lula fala, mas “como” ele fala; em Lula – Analfabeto, por exemplo, há sempre o recorte do 
discurso do Lula e logo após o discurso do produtor da derrissão que irá mobilizar o 
interdiscurso do destinatário para produzir o sentido desejado. Portanto, o atual presidente 
pode ser pertinente nas suas colocações, mas se não usar a norma culta os outros sentidos são 
interditados para que somente esse se inscreva na memória social sustentada pelo interdiscurso 
que promove uma espécie de pacto entre os destinatários. Todos os outros sentidos 
produzidos por aquele acontecimento – como em um debate eleitoral – são barrados, o 
produtor do vídeo silencia “o que” o candidato diz e lança um comentário acerca de “como” 
ele diz. O que interessa é evidenciar essa memória de que o Lula é analfabeto, burro, 
ignorante, bêbado e, por isso, não tem competência para governar, para isso os quatro vídeos 
promovem a descrição dessa regularidade de discursos. 

A INCLUSÃO PELO VIÉS DA ANÁLISE DO DISCURSO 
Lílian Pereira de Carvalho (PPGL-UFSCAR) 

lilianpcarv@hotmail.com 
A idéia de inclusão tem tido amplo enfoque nos mais distintos setores da sociedade e sido 
difundida e defendida por diversas áreas do conhecimento, objetivando tornar possível o gozo 
dos direitos e deveres de todos os cidadãos, baseada no princípio de que todos têm o mesmo 
valor na sociedade. A constituição do sujeito através do discurso, a sociabilização dos 
indivíduos de forma atuante e integrante, bem como o crescimento e satisfação pessoais são 
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alguns dos direitos defendidos pela inclusão, os quais acreditamos ser de suma importância 
para a sua efetivação. Uma sociedade aberta às diferenças é aquela em que todos se sentem 
respeitados e reconhecidos nas suas próprias diferenças. A presente pesquisa pretende analisar 
a recorrência do tema inclusão e as re-configurações por que passou ao longo da história da 
defesa do cidadão desprovido de alguma necessidade, levantando o trajeto temático que 
constitui o arquivo, composto por uma grande diversidade de gêneros textuais sobre como 
lidam com os deficientes – especificamente os deficientes auditivos para este estudo – através 
do discurso, e verificar de que forma esses diferentes meios dialogam entre si. A escolha do 
corpus composto por diversos gêneros textuais se deve a necessidade de analisar as diversas 
formas em que o tema se configura e se efetiva enquanto acontecimento discursivo. Dessa 
forma, o objeto observacional será a inclusão, a maneira como esse tema se re-significa e de 
que forma afetam os sujeitos por trás desse tema. Teremos como aparato teórico alguns 
conceitos da Análise do Discurso de matriz francesa, tais como a noção de arquivo e memória 
discursiva, formação discursiva, acontecimento discursivo, todas advindas dos estudos de 
Michel Pêcheux; mobilizaremos ainda a noção-conceito de trajeto temático, proposta por 
Jacques Guilhaumou e Denise Maldidier, a fim de analisarmos a recorrência e as re-
configurações por que este tema passa. Entendemos que tais re-significações, ao longo da 
história, vem sendo tratadas de formas distintas em diferentes períodos e que, a partir dessas 
novas re-configurações, temos um novo acontecimento discursivo. 

PRÁTICAS DE LEITURA NA ESCOLA PAULISTA: REFLEXÕES 
Mariângela Oliveira (PPGL-UFSCAR) 

maryfoliveira@ig.com.br 
Este projeto de pesquisa tem como objetivo abordar aspectos que fazem parte das habilidades 
de leitura dos alunos do ensino fundamental, precisamente de 5ª e 6ª séries, habilidades que 
possibilitam o aluno, compreender e interpretar não só as tarefas relacionadas à disciplina de 
Língua Portuguesa, mas também outras disciplinas, isto é, o aluno compreende não apenas o 
contexto escolar, mas o contexto de sua própria vida e do mundo. A leitura é uma das 
habilidades importantes e fundamentais que podem ser desenvolvidas pelo ser humano. É a 
partir da leitura que o aluno pode compreender e entender a realidade em que está inserida e 
chegar a importantes conclusões sobre o mundo em que vive e os aspectos que o compõem. A 
habilidade de leitura é essencial e da suporte para o estudo de outras áreas do conhecimento, 
essas habilidades ultrapassam a uma simples decodificação, na verdade, vão além da própria 
compreensão do que foi 
lido. A leitura é um processo no qual o “Leitor” é um sujeito ativo que processa o texto e este 
lhe proporciona seus conhecimentos, o próprio leitor constrói o sentido do texto, segundo 
Orlandi (2006.p.38) considera que o leitor não apreende meramente um sentido que está lá; 
o leitor atribui sentido ao texto. E isto lhe traz informações, conhecimentos etc. Mas quais são 
os conhecimentos e habilidades de leitura que o aluno deve ter? A habilidade que se deve ter 
de leitura não é somente decodificar, é muito mais que isso, a boa leitura deve incluir algumas 
etapas como: decodificar, compreender, interpretar e reter. Trabalhamos mais 
especificamente com o material didático distribuído pelo Governo de São Paulo em 2006, 
2007 e 2008 para as escolas públicas estaduais. Pensamos inicialmente as concepções de leitura 
e num segundo momento quais as imagens de leitores são construídas nesses materiais 
didáticos. 

A CONSTITUIÇÃO DO ETHOS NO DISCURSO RELATADO 
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Marília Valencise Magri (UNESP-Araraquara) 
mavmagri@yahoo.com.br 

Segundo Dominique Maingueneau (2006), qualquer discurso possui uma vocalidade 
específica, que implica uma determinação do corpo do enunciador, fazendo emergir o fiador 
do discurso. O leitor constrói a figura do fiador com base em indícios textuais de diversas 
ordens, investindolhe um caráter e uma corporalidade. Dessa forma, o ethos do discurso é a 
apropriado pelo destinatário de determinada maneira, fenômeno denominado incorporação 
nas teses maingueneaunianas, permitindo a construção de um corpo representado pela 
comunidade imaginária daqueles que aderem ao mesmo discurso. O presente trabalho objetiva 
pensar a constituição do ethos numa especificidade diversa: seria possível, a partir da análise da 
materialidade discursiva, apreender a representação de imagens do outro que se constrói por 
meio do discurso relatado? A questão se justifica pela particularidade das condições de 
produção de nosso corpus, constituído por tomadas de depoimentos à Justiça, situação em que 
um auxiliar designado pelo juiz transcreve a sustentação oral dos atores processuais em lide. O 
material de análise do presente trabalho é constituído pelos autos de um processo de 
competência do Tribunal do Júri, em que uma mãe responde pelo homicídio praticado contra 
o agressor sexual de seu filho pequeno. Objetivamos, em última instância, analisar em que 
medida as construções das imagens do outro podem ser entendidas como estratégias 
discursivas que apontam para um posicionamento discursivo, criando efeitos de verdade que 
orientam a decisão judicial em determinados sentidos pré-estabelecidos. 
TEXTUALIZAÇÕES DO POLÍTICO NA MÍDIA: UMA LEITURA DISCURSIVA DA 

‘REVISTA VEJA’ 
Mariúcha M. Néri (PPGL-UFSCAR-Fapesp) 

mariuchamn@yahoo.com.br 
Talvez uma das linguagens mais interessantes, a imagem torna-se hoje não só algo atrativo, 
mas também fundamental para a manutenção das diversas mídias. Seja televisiva, impressa ou 
até mesmo a Internet, estes meios utilizam-se de imagens para abordar vários assuntos, 
ilustrando, assim, as reportagens que são veiculadas. Ao olhar do Jornalismo, a imagem passou 
a “atrair” mais o leitor e, junto à ampliação da publicidade – este muito ligado a lucratividade 
do veículo de comunicação – tornou-se um ‘item’ essencial e indissociável. No que diz 
respeito à memória de uma coletividade e à memória discursiva, conceitos, fundados 
na Lingüística, mais especificamente na Análise do Discurso de linha francesa, a imagem 
funciona como uma espécie de ‘estampa’ dos discursos. Os vários discursos que circulam hoje 
na sociedade estão intimamente ligados a diversas formações imaginárias e, claro, discursivas, 
sendo que estas chegam a permitir a passagem de situações empíricas, transformando-as nos 
chamados acontecimentos discursivos que, segundo Pêcheux (1990) “é o ponto de encontro 
de uma atualidade e uma memória; é ele que desestabiliza o que está posto e provoca um novo 
vir a ser, reorganizando o espaço da memória que ele convoca.” As imagens, na verdade, 
conseguem pôr em circulação os diferentes discursos, suscitando frequentemente “novos” 
acontecimentos discursivos. Neste ponto, a imagem torna-se um álibi tanto para a área de 
Jornalismo, quanto para o fenômeno da Memória Discursiva. Aponta-se essa relevância para 
ambas devido ao fato de que a reincidência de fato, ou um acontecimento discursivo, permite 
novas discussões a respeito de um mesmo assunto ou tema. Para exemplificar o que foi dito, 
serão utilizadas imagens retiradas do corpus de pesquisa de mestrado da autora deste resumo. 
O referido projeto possui como corpus de base arquivística, reportagens retiradas da revista 
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citada, durante o período de junho de 2005 a abril de 2006, e que se referem ao período de 
queda do ex-ministro da fazenda do governo Lula, Antonio Palocci. Acredita-se que a mídia – 
que, no caso do trabalho citado é exemplificada pela revista Veja – auxilie na construção dos 
acontecimentos discursivos como, por exemplo, a “Queda do Ministro Palocci”. Junto ao 
recurso da imagem, a mídia acaba se inscrevendo em um denominado tipo de discurso 
(panfletário), que circula não apenas em piadas, charges, mas também nas fotomontagens, 
caricaturas políticas e até  eportagens. A “criação” de um acontecimento discursivo, amparado 
por fotomontagens, entre outros recursos, mantém aquele determinado assunto na mídia, 
contribuindo, inclusive, por aumentar a vendagem dos meios de comunicação. Da mesma 
forma, a manutenção de um acontecimento discursivo permite que este permaneça na 
memória da sociedade, suscitando discussões, novos rumos e até soluções para o determinado 
fato, funcionando realmente como um operador da memória social. Por isso dizer que a 
imagem chega a se tornar espelho da sociedade, por conseguir refletir com fidelidade os fatos 
e acontecimentos que ilustram o cotidiano do homem. 
UM ESTUDO DISCURSIVO DA CONSTRUÇÃO DA IMAGEM PRÉ-DISCURSIVA 
DE SI DO ENUNCIADOR ÍNDIO NOS DISCURSOS DIDÁTICOS DESTINADOS À 

FORMAÇÃO DE FORMADORES 
Milena Borges de Moraes (UNEMAT/PPGL-UFSCAR) 

miunemat@gmail.com 
Nosso trabalho, parte do projeto de pesquisa que desenvolvemos junto ao Mestrado em 
Lingüística da UFSCar, cuja hipótese é de que nos discursos produzidos pelo professor 
indígena, no livro para formação dos estudantes indígenas, o Outro constitutivo de sua fala é o 
não-índio, ou seja, há um atravessamento do discurso da sociedade branca no do índio. Assim, 
essa pesquisa tem como objetivo analisar discursivamente a construção de um ethos no 
discurso do professor indígena, buscando compreender como que práticas discursivas 
historicamente estereotipadas pelo não-índio determinam a imagem, o ethos que o sujeito 
“índio” professor constrói de si nos discursos didáticos destinados à formação de formadores. 
Isso porque nas palavras de Maingueneau (2008, p.69) “a noção de ethos permite de fato, 
refletir sobre o processo mais geral da adesão de sujeitos a certa posição discursiva”. Nessa 
perspectiva, tomamos como enfoque teórico-metodológico a Análise de Discurso de 
orientação francesa, fortemente matizada com tons pecheuxtianos e maingueneanos. O corpus 
empírico mobilizado para essa pesquisa é constituído pelo livro “O índio brasileiro: o que você 
precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje”, volume 12, que integra a série “Vias 
dos Saberes” – Coleção Educação Para Todos, escrito por um índio Baniwa, cujo objetivo é 
fornecer subsídios à formação dos estudantes indígenas em cursos de nível superior. 

ENSINAR E APRENDER COM A AD FRANCESA 
Rejane Centurion Gambarra e Gomes (UNEMAT) 

rejanecenturion@yahoo.com.br 
Com este trabalho, apresentamos uma proposta de aplicação dos pressupostos teóricos da 
análise de discurso de linha francesa junto às aulas de Língua Portuguesa, na Educação Básica. 
A partir de textos diversos pertencentes ao discurso político, discutimos alguns conceitos da 
teoria supracitada mostrando como podem, na prática, fundamentar tal trabalho, 
apresentando uma sequência didática com o propósito de trabalhar o conteúdo “Estrutura, 
formação e ressiginificação das palavras”. Diferentemente do que costuma acontecer, 
propomos que ao invés de um estudo do tipo “decoreba”, envolvendo os processos de 
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formação de palavras e listas de prefixos e sufixos, os alunos possam entender que os sufixos 
funcionam como marcas de heterogeneidade (mostrada) e derrisão, tomando o texto como 
ponto de partida e utilizando em torno de dez aulas de 50 minutos, numa turma de primeiro 
ano do Ensino Médio. Trabalharíamos não só com a estrutura e formação de palavras, mas 
também com sua ressignificação, haja vista que é muito comum palavras serem ressignificadas 
no dia a dia, surgindo, assim, sentidos “outros”. 
A CONSTRUÇÃO DO ETHOS EM DISCURSOS DE CANDIDATOS ÀPREFEITURA 

DE SÃO CARLOS 
Renata Carreon (IC-UFSCAR) 

renatacarreon@gmail.com 
O discurso político tem sido amplamente abordado e estudado pelas mais diversas vertentes 
da Lingüística e, sobretudo, pela Análise do Discurso de orientação francesa, que encontra 
nesse tipo de discurso um grande campo e um enorme corpus a ser explorado. Isso ocorre 
porque o discurso político é palco para todo tipo de “apresentação”: da formação discursiva ao 
ethos construído pelos candidatos. Tendo em vista, então, a relevância e a “prosperidade” do 
discurso político atualmente em relação aos estudos da Análise do Discurso, abordaremos o 
discurso dos candidatos a prefeito de São Carlos, eleições 2008. Nesse sentido, acreditamos 
ser relevante uma pesquisa em forma de iniciação para refletir cientificamente sobre esse tipo 
de discursividade. Para tentar dar conta dessa problemática pensamos inicialmente em 
mobilizar alguns dos conceitos da Análise de Discurso de orientação francesa, tais como 
formação discursiva, interdiscurso, ethos e polêmica. Como corpora para a nossa reflexão 
mobilizaremos a entrevista feita pela EPTV em agosto, a entrevista dada à rádio UFSCar em 
setembro, as campanhas eleitorais disponíveis no site youtube.com e o debate feito pela EPTV 
em outubro. Como a entrevista à rádio e o debate foram analisados a partir de arquivos de 
áudio, optamos por transcrever os discursos na pesquisa respeitando as marcas dos 
enunciadores tanto em relação à oralidade quando a uma possível inadequação à forma padrão 
da língua. Embora a entrevista a EPTV tenha sido feita oralmente, o corpus foi retirado da 
transcrição feita no site da emissora, a qual optou por transcrever respeitando a norma culta 
da língua. 

APONTAMENTOS PARA UMA HISTÓRIA DE CAMPANHAS POLÍTICAS 
PRESIDENCIAIS BRASILEIRAS (1998-2006): UMA ANÁLISE DISCURSIVA DE 

TEXTOS MULTIMODAIS 
Roberto Leiser Baronas (DL-PPGL-UFSCAR-CNPq) 

baronas@ufscar.br 
Na sociedade multimidiática em que vivemos, a diversidade de discursividades (orais,  
escritas, visuais e multimodais) em política, bem como o de outros modos de comunicação 
têm transformado radicalmente as modalidades e os processos enunciativos. Compreender a 
natureza, o papel, e o funcionamento discursivo desses diversos tipos de discursividades 
políticas e de comunicação torna-se hoje essencial para conhecer não só o funcionamento do 
português brasileiro no seu componente sóciopolítico, mas também, o funcionamento da 
escrita história da política brasileira. Neste projeto de pesquisa, do mirante da Análise de 
Discurso de orientação francesa, fortemente matizada com tons foucaultianos e pinceladas 
maingueneanas, analisaremos o modo como os mais diversos suportes midiáticos por meio de 
textos multimodais, que se dão a circular como menos opinativos, constroem uma escrita da 
história de campanhas presidenciais brasileiras bastante distinta da história oficial veiculada nos 



 166 

editoriais, nos artigos de opinião, nas análises políticas, por exemplo. Tais textos por seu 
caráter eminentemente humorístico, satírico dizem o que um artigo de opinião não poderia 
dizer. Elegemos como corpus de análise textos multimodais: fotografias derrisórias, 
fotomontagens, charges impressas, charges eletrônicas, caricaturas políticas e, textos sobre o 
anedotário político brasileiro, veiculados por jornais, sites e revistas brasileiras de grande 
circulação nacional. Serão analisados discursivamente no “entremisturar” descrição e 
interpretação textos multimodais publicados na Folha de S. Paulo; no Estado de S. Paulo; na 
Revista Veja, na Revista Época e no site Youtube durante os primeiros e segundos turnos das 
campanhas presidenciais brasileiras de 1998, 2002 e 2006. 
A DISCURSIVIDADE LITERÁRIA DE CADEIRAS PROIBIDAS: UMA ANÁLISE DA 

CENA ENUNCIATIVA DURANTE A REPRESSÃO 
Samuel Ponsoni (PPGL-UFSCAR) 

platelminto39@hotmail.com 
Desde os tempos antigos, o homem interessa-se pela expressão artística. Recriar suas 
identidades, construir representações simbólicas e manifestar interpretações com base no 
estético sempre estiveram no cerne dos apontamentos dos vários grupos sociais, aos quais nos 
opomos ou reivindicamos por meio de filiação histórica. Em meio a tais processos criativos, o 
discurso da literatura sempre ocupou lugar privilegiado em relação a essa preocupação com a 
recepção, a interação autor/obra/leitor e a situação de circulação. Assim, unir obra literária 
ao que torna possível sua irrupção, seu espaço, seu tempo e sua constituição não é algo novo. 
A partir do XIX, época em que a literatura se constituiu como objeto de discussão formal, já 
havia trabalhos com essa perspectiva. Contudo, nessa compreensão de discurso literário, 
quando se tratava de aproximar obra e contexto, as teorias literárias consagravam abordagens 
vindas da história literária – tentava-se exprimir tempo e sociedade através da obra, esta seria, 
então, a representante, a influência de determinado período em que certos gêneros, temas e 
autores foram expoentes – e da orientação estilística, a qual tentava explicar a obra por si, 
num fechamento intrínseco ao processo de composição. Essas teorias não negavam o contexto 
no qual surgiu uma determinada obra, mas protelavam o estudo de seu entorno criativo, como 
se obra e situação histórico-social não fossem faces da mesma folha. Nos anos 1960 e 1970, na 
esteira dos estudos estruturalistas, muitas pesquisas passaram a pensar o discurso literário e o 
todo de seu campo de pertencimento (autores, escolas, gêneros literários, obras, meios de 
circulação, contexto histórico etc.) como partes inseparáveis. Para esse período, poderíamos 
citar as diversas correntes das teorias enunciativas e pragmáticas, a semiótica, os estudos 
bakhtinianos a cerca da literatura, entre outros. Embora em início, é sob outra perspectiva, a 
discursiva, que traremos nosso estudo, o qual se retratará em parte nesta comunicação 
proposta pelo colóquio. Mobilizando os pressupostos teóricos da Análise do Discurso, 
sobretudo os de Maingueneau (2006) a respeito de discurso literário, nosso objetivo é refletir 
sobre as condições de produção que propiciaram aos textos literários do gênero realismo 
mágico, ou estranho, emergirem durante um dos períodos ditatoriais do Brasil (1964-1985), 
mais especificamente o momento em que a repressão ditatorial se fez mais violenta e incisiva 
no combate aos chamados subversivos (de 1968 a 1977). Em meio a discursos de proibição, 
ou interdição, como foi possível construir uma cena enunciativa literária tratando dos conflitos 
ideológicos? É do fechamento do texto literário que surge o insumo de sua produção ou são os 
embates discursivos que sustentam essa cenografia literária? Quais foram as condições que 
propiciaram o acontecimento da discursividade literária fiador da definição dos estatutos de 
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autor e leitor? Tentar responder essas questões se constitui o objetivo da apresentação. A 
princípio, nosso material de análise é 
o livro Cadeiras proibidas (1976). Primeiramente, porque se trata de uma obra ancorada no 
gênero proposto pelo estudo. Em segundo, por ser uma obra em que estão reunidos contos 
desde o ano de 1970, abarcando, portanto, parte do pior período de repressão. 

A ESPETACULARIZAÇÃO MIDIÁTICA SOBRE O TEMA CORRUPÇÃO 
Sidnay Fernandes dos Santos (PPGL-UFSCAR – UNEB) 

sidnayfernandes@hotmail.com 
Com base no aparato teórico-metodológico da Análise de Discurso de tradição francesa, a 
proposta desta pesquisa consiste em buscar compreender os modos como os sentidos sobre 
corrupção são constituídos, formulados e circulados no jornalismo impresso. Configurado em 
torno do acontecimento discursivo o “mau uso” dos cartões corporativos do Governo Federal 
Brasileiro, nosso arquivo constitui-se de textos jornalísticos publicados nas revistas Veja e Carta 
Capital, no período de janeiro a junho de 2008. Com circulação intensa na mídia brasileira, os 
acontecimentos em torno das irregularidades no uso dos cartões de crédito inserem-se numa 
rede interdiscursiva, cujos discursos do Governo Federal, bem como os discursos da oposição 
política a este Governo e, ainda, os da própria mídia são agenciados por sujeitos enunciadores 
que produzem sentidos e moldam a realidade a partir de suas formações discursivas, de suas 
filiações institucionais, de suas posições sócio-históricas. Assim, objetivamos analisar não 
apenas o que essas instituições midiáticas colocam em circulação, mas como esses sujeitos 
discursivos interpretam a realidade e como constroem efeitos de sentido. Conceitos 
postulados por Michel Pêcheux, Michel Foucault e Jean-Jacques Courtine possibilitam-nos 
questionar a atualização da memória, os apagamentos e as retomadas de preconstruídos para 
compreendermos melhor o cenário desse espetáculo midiático. E, ainda, lançando mão de 
postulações de Dominique Maingueneau, acionamos a categoria da polêmica enquanto 
interincompreensão para refletirmos sobre a heterogeneidade em forma de simulacro. 
Mobilizamos também categorias teóricas da Nova História na perspectiva de pensarmos a 
escrita midiática e a função do jornalista como “historiador” do tempo presente. Enfim, 
focalizando a mediação entre leitor e realidade, debruçamo-nos sobre as materialidades do 
corpus para pensarmos a relação que pode ser estabelecida entre a emergência de determinados 
enunciados e o modo como em Veja e Carta Capital a corrupção é significada. Acreditamos que 
a relevância desta pesquisa está em estimular a criticidade de leitores, no sentido de que os 
efeitos de “verdade” atribuídos aos textos lidos sejam permanentemente investigados e 
questionados, independentemente do assunto ou suporte em que são veiculados. 
O papel das charges na construção da história do presente da política brasileira 

Autor(es): Laura Colli Gon – UFSCar 
(lauralet05@gmail.com) 

Orientador(es): Roberto Leiser Baronas – UFSCar 
(baronas@uol.com.br) 

Com base na Análise de Discurso de orientação francesa, derivada dos trabalhos teórico-
metodológicos de Dominique Maingueneau, esta pesquisa analisa o funcionamento discursivo 
de charges eletrônicas fixas, charges essas que foram publicadas durante o período de agosto a 
outubro de 2006, meses da última eleição presidencial brasileira. As charges são textos que 
circulam atualmente na nossa sociedade, constituindo o gênero chárgico, gênero esse que está 
presente, sobretudo, na internet. Ao pensar em uma charge como um texto de grande 
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circulação, podemos dizer que ela funciona como uma crítica social que atua no sistema 
sociopolítico no qual se encontra. O chargista se utiliza desse tipo de linguagem para levar o 
interlocutor do seu texto à reflexão dos momentos históricos da comunidade na qual leitor e 
chargista se encontram inseridos. A recepção de uma charge pelo leitor depende que o mesmo 
tenha uma memória social que lhe permita formar os possíveis sentidos que a charge pode 
carregar. Trabalhando com uma charge fixa podemos dividi-la em dois tipos: as charges 
impressas e as charges virtuais. As charges impressas se contextualizam dentro das matérias de 
jornais ou revistas que se encontram. Em contraponto, as charges virtuais não precisam, 
necessariamente, complementar uma matéria, e também não sofrem a mesma censura que as 
charges impressas sofrem pelo “filtro” que especifica o que pode do que não pode ser 
publicado, nenhum meio de comunicação impresso publicaria charges consideradas 
“indesejadas”, ou por serem politicamente incorretas ou por fazer críticas que trariam 
problemas indesejados ao meio no qual circula tal charge. Contudo, ambas as charges têm o 
objetivo crítico, entretanto, a charge virtual cria uma crítica derrisória a algum tema atual sem 
a necessidade de que se tenha algum texto de apoio, há somente a necessidade de que essa 
charge retome a memória do interlocutor a algum fato que ele conheça. As charges que 
analisamos fazem parte do acervo do site de piadas www.humortadela.com.br, são charges 
fixas, cuja temática está centrada na crítica política em relação à história do PT durante as 
eleições presidências de 2006, época em que o partido se encontrava no período de maior 
crise, crise essa que foi ocasionada pelas acusações de corrupção dentro do governo. 
Conforme enunciado, para o desenvolvimento d e nosso trabalho lançaremos mão dos 
pressupostos teórico-metodológicos da Análise do Discurso de orientação francesa. Teoria que 
visa a compreender as relações existentes entre linguagem e história. Num primeiro momento 
de análise, fazemos uma descrição dos aspectos formais da charge, detalhando suas cores, 
personagens e as maneiras como eles se dispõem dentro do espaço proposto, após isso, parte-
se para um segundo momento de análise que associa a imagem ao contexto histórico em que 
ela se encontra. Ao associar os aspectos formais e o contexto histórico, temos a base da teoria 
da Análise do Discurso, que é a relação entre história e linguagem, podendo assim, criar um 
trajeto interpretativo que auxilia na construção da história política brasileira. 

G19 

CIDADI – CÍRCULO DE DISCUSSÕES EM 
ANÁLISE DO DISCURSO 

Profa. Dra. Maria Regina Baracuhy Leite (PROLING) 
mrbaracuhy@uol.com.br 

UFPB - Universidade Federal da Paraíba 
O Círculo de Discussões em Análise do Discurso - CIDADI-, é um grupo de pesquisa 
vinculado à Universidade Federal da Paraíba. Ele é composto por professores, pesquisadores e 
estudantes, em nível de Mestrado e Doutorado, de diversas universidades do Nordeste, dentre 
elas, a Universidade Federal de Pernambuco/ UFPE, a Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia / UESB e a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte / UERN. O objetivo 
maior do grupo é discutir e aprofundar os estudos na área de Análise do Discurso de 
orientação francesa, cujos referenciais teóricos são, sobretudo, Michel Pêcheux e Michel 
Foucault, assim como utilizamos em nossas pesquisas, referenciais dos Estudos Culturais, 
como Zygmunt Bauman, Stuart Hall, Boaventura Sousa Santos, dentre outros, para discutir 
questões referentes à identidade. Entendemos que a identidade, na sociedade contemporânea 
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“líquida”, é um processo que se constrói nos discursos sociais e que envolve necessariamente 
uma reflexão sobre os sujeitos e seus discursos. Nossas pesquisas giram em torno da tríade 
Discurso - Memória - Identidade, Trabalhamos sobretudo com o gênero propaganda. Assim, 
há diversos pesquisadores trabalhando com a propaganda turística, a propaganda no discurso 
da culinária, a propaganda no discurso da moda. Porém trabalhamos também com outros 
gêneros como a charge, o gênero digital Orkut e também com vários discursos como o 
publicitário, o político, o jurídico, o da sexualidade, o ecológico, para ver em todos esses 
campos discursivos, como se constroem identidades, sobretudo para o espaço e o povo 
nordestinos, uma vez que nossa meta é estudar a produção social de identidades. O CIDADI 
possui três linhas de pesquisa: Discurso, Identidade e Gênero; Discurso, Identidade e 
Memória e Discurso, Identidade e Mídia. Este grupo pretende contribuir para a formação de 
alunos-pesquisadores em nível de Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado, para a formação 
de especialistas em Lingüística e Análise do Discurso e visa à capacitação de profissionais que 
possam atuar com maior eficiência no mercado de trabalho. 

No mundo das aparências: uma análise do discurso da moda 
Gesiel Prado (PROLING/CIDADI/UFPB) 

gesielprados@yahoo.com.br 
Regina Baracuhy (PROLING/CIDADI/UFPB) 

mrbaracuhy@uol.com.br 
Mérito da modernidade, a moda conquista um lugar de destaque entre os sujeitos. 
Disseminada em diversos segmentos da sociedade, incita no sujeito o desejo de ser visto, pois 
no mundo da moda, embora muito próxima do consumismo, o existir não se faz somente pelo 
ter, porém ser é proporcionado pelo aparecer. Neste contexto a moda traça uma intrínseca 
relação com o sujeito, passando a configurar como elemento integrante das construções 
identitárias. Pensando que tal processo acontece através de práticas discursivas ocorridas no 
interior de uma sociedade, procuramos entender as seguintes inquietações: na relação 
cotidiana da moda com o sujeito, de que forma os discursos publicitários da moda atuam na 
construção da(s) identidade(s) do sujeito? Sendo o sujeito nem totalmente livre, nem 
totalmente autômato, como se estabelecem as “relações de poder” na moda? Entendemos 
moda como um sistema que possui suas regras e coerções, porém não um sistema fechado em 
si, um poder totalitário, mas que possui falhas, brechas. E são pelas fissuras das estruturas do 
sistema-moda, que buscamos compreender os processos de construção das identidades 
contemporâneas. Para discutirmos o processo de construção identitária partimos do princípio 
de que vivemos a crise das identidades, o que leva a impossibilidade de uma identidade una do 
sujeito. Ou seja, o sujeito contemporâneo não mais visto por uma única imagem, porém como 
um mosaico, onde pequenos fragmentos de outras identidades vão se colando através de 
práticas discursivas. De tal modo, procuramos articular a moda como uma prática discursiva, 
que no momento de seus discursos fragmentam o sujeito, conseqüentemente acentuando o 
aspecto fluido das identidades. Nossas discussões serão embasadas pelos postulados teóricos da 
análise do discurso de vertente francesa para a qual a produção do discurso se dá mediante a relação 
da língua com a história, num gesto que envolve estrutura e acontecimento. Serão 
importantes os diálogos com autores como Zigmunt Bauman e Stuart Hall, para discutir os 
problemas ocasionados pela crise das identidades. Para a compreensão dos processos de 
subjetivação contemporâneos tomaremos os estudos de Michel Foucault, segundo o qual a 
construção dos sujeitos se dá a partir de práticas discursivas e, como também, por meio de 
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técnicas que agem diretamente sobre os sujeitos, regulamentando suas atitudes, 
comportamentos e corpos, sendo, deste modo, os sujeitos uma produção dos discursos. 
Discutiremos a mídia como um espaço de conflitos de subjetividades, uma lugar de onde se 
percebe as resistências, um palco de onde os sujeitos expressam suas subjetividades, onde 
encenam o espetáculo de si. 

A Memória Discursiva na Produção das Novas Subjetividades Homoeróticas 
Josemir Domingos (PROLING/UFPB/CIDADI 

domingosjos@gmail.com 
Regina Baracuhy (PROLING/CIDADI/UFPB) 

mrbaracuhy@uol.com.br 
A trajetória investigativa da Análise do Discurso tem sido marcada por mudanças relativas aos 
objetos analisados. Estes não mais se restringem a um tipo de discurso, pelo contrário 
inclinam-se para a sua uma inespecificidade. Esta nova face dos estudos da linguagem em 
geral, e da Análise do Discurso em particular, é um efeito do advento das novas tecnologias e 
sua possibilidade de representação do social. . Diante deste fato incontornável, veio a 
necessidade quase compulsória de se repensar a teoria e o método de analisar o discurso. 
Neste contexto, o trabalho ora proposto vai refletir acerca dos modos de subjetivação 
discursivisados nas imagens (fotos, desenhos e outras expressões visuais) de homoafetivos, que 
se denominam ursos, mostradas nos sites de relacionamento dirigidos a este grupo. Em que 
medida, o discurso dos ursos é clivado, interdiscursivamente, por discursos de diversos outros 
lugares de enunciadores como o do gay convencional, o do macho heterossexual? Nesse 
atravessamento discursivo, como a memória atua nas práticas discursivas dos ursos e que 
efeitos de sentido são produzidos por tais práticas? Apesar da hibridização das expressões 
linguageiras (verbal, iconográfica, acústica) presentes nestes sites, é relevante para este 
trabalho observar as marcas linguístico-discursivas estampadas nas imagens analisadas. Por 
representar espaços de socialidade dos bears, estes sites possibilitam a troca de informações e 
vivências entre os ursos nos diversos pontos do mundo. Este foi um fator preponderante para 
a escolha de tratar a temática da homossexualidade à luz do diálogo entre uma teoria do 
discurso e os pressupostos de Michel Foucault sobre subjetivação, dispositivo da sexualidade e 
cuidado de si. Estes pontos serão problematizados no interior das relações de poder. Como 
pensava Foucault: a homossexualidade tem um aspecto altamente transformador quando abre 
para uma multiplicidade de relações; “relações essas que podem ser produzidas num cuidado de 
si desatento ao heterossexismo dominante”. 
O Nordeste da inovação: novos dizeres ou perpetuação de sentidos cristalizados 

na memória? 
Maria Eliza Freitas do NASCIMENTO (PROLING/CIDADI/UFPB) 

elizamfn@hotmail.com 
Regina BARACUHY (PROLING/CIDADI/UFPB) 

mrbaracuhy@uol.com.br 
As práticas discursivas evocam formas de ver e dizer os objetos discursivizados, remetendo a 
idéia de que os sujeitos se constituem pela relação de alteridade e pelas construções discursivas 
circundantes na produção de saberes/poderes que emanam das relações sociais. Assim, 
pretendemos, com este trabalho, analisar a construção da identidade nordestina no enunciado 
midiático que circulou na Revista Veja numa matéria sobre O Brasil da Inovação, publicada em 
08 de outubro de 2008. Focalizamos nossa perspectiva analítica nos pressupostos 
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teóricometodológicos da Análise do Discurso Francesa, para a qual a língua é compreendida 
pela relação constitutiva com a exterioridade, tornando-se fonte inesgotável de produção de 
sentidos. Utilizamos as contribuições dos autores Michel Pêcheux e Michel Foucault para a 
teoria do discurso, visando compreender como nos discursos se efetivam as construções 
identitárias e as formas de subjetividade dos sujeitos sociais. O enunciado evidencia formas de 
ver e dizer o Nordeste. Ao discutir os principais pólos de tecnologia do país, aponta a cidade 
de Campina Grande como um dos grandes centros. No entanto, notamos que a teia discursiva 
aponta para traços que enfatizam a regularidade dos sentidos numa reafirmação de dizeres 
legitimados na memória discursiva enfatizando a relação de poder, ressaltada através dos 
sentidos silenciados e dos não-ditos, atrelados a uma ordem do que pode e deve ser dito. 
Dessa forma, notamos que a produção discursiva dialoga com a história e restitui sentidos 
ditos em outras instâncias discursivas, resgatando a relação interdiscursiva que perpassa o 
enunciado. Há um jogo discursivo que entrelaça sentidos para o Nordeste, apresentando-o 
como um dos lugares de desenvolvimento da tecnologia brasileira, mas em contrapartida, há 
nessa construção de sentidos um resgate da identidade da região ligada à seca e ao sertão. 

IDENTIDADE E MEMÓRIA: OS DISCURSOS SOBRE A VELHICE EM CHARGES 
VEICULADAS NA WEB 

Maria Emmanuele Rodrigues Monteiro (UFPB/CIDADI) 
E-mail: emmanuelemonteiro@yahoo.com.br 

Regina Baracuhy (PROLING/CIDADI/UFPB) 
O termo “velhice” se refere, geralmente, à degradação do corpo e, não raramente, à 
condenação dos sujeitos, que ocupam essa faixa etária, à igual destino. Interrogamos esse 
tema, enfatizando os discursos, e, principalmente, os contra-discursos sobre a velhice, que 
circulam na sociedade. A mudança na pirâmide etária brasileira tem influenciado na circulação 
dos discursos sobre o que é ser velho. Há todo um mecanismo de divulgação da longevidade 
produtiva e do culto ao corpo belo e jovem, a qualquer custo. A velhice, enquanto discurso 
construído entorno das noções de corpo físico e corpo populacional relacionadas à ditadura da 
beleza e da mídia, produz uma outra identidade que subverte o estereótipo da “vovozinha”, 
construindo uma positividade para a velhice. Em virtude disso, questionamos: Como a 
memória estereotipada é retomada nos discursos sobre a velhice, presentes em nosso corpus? 
Dessa forma, o nosso trabalho objetiva analisar como a biopolítica e o biopoder influenciam na 
produção de identidades para homens e mulheres com mais de sessenta anos; investigar como 
a noção de corpo (físico e populacional) é tomada pela mídia, enquanto mecanismo de 
ratificação de um modelo de beleza, que desloca os sujeitos e constrói outras identidades para 
os velhos. Escolhemos a linha teórica da Análise do Discurso (AD) francesa para discutir 
identidade e memória social, pois ela é uma disciplina que se faz no “entremeio” (Orlandi, 2005) 
das ciências humanas e sociais, e por isso nos possibilita abordar os aspectos sociais, históricos 
e psicanalíticos que envolvem e determinam a identidade e a memória social de um grupo de 
sujeitos, no caso de nosso trabalho, os sujeitos com mais de sessenta anos e suas 
especificidades. Assim, nosso corpus é composto por três charges, que retratam a velhice, 
publicadas na web. 
IMAGENS MIDIÁTICAS SOBRE O NORDESTE: UM ESTUDO GENEALÓGICO DA 

PRODUÇÃO IDENTITÁRIA PARA ESSE ESPAÇO REGIONAL 
Regina BARACUHY (UFPB / PROLING / CIDADI) 

Este trabalho se insere dentro de um projeto chamado Discurso, Memória e Sentido: 
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Construções Identitárias em Diversos Gêneros Discursivos, cuja meta é discutir e analisar 
como a mídia produz identidades para a região Nordeste em diversos gêneros discursivos. O 
referencial teórico que utilizamos para análise de nosso corpus é o da Análise do Discurso de 
orientação francesa (AD), ensejando um diálogo entre Michel Pêcheux, Michel Foucault e os 
teóricos dos Estudos Culturais, como Zygmunt Bauman, Stuart Hall, dentre outros. Elegemos 
o gênero propaganda para discutirmos a produção de identidades para o espaço e o povo 
nordestinos. Embora entendamos que a propaganda possui uma materialidade sincrética, 
verbo-visual, e que portanto, não há como dissociar a análise do verbal em detrimento do não-
verbal e vice-versa, vamos priorizar, neste estudo, o imagético para discutirmos como a 
incessante repetição de algumas imagens sobre o Nordeste pela mídia institui “lugares de 
memória” a partir dos quais se constroem identidades. As imagens midiáticas, no discurso da 
propaganda turística, instituem um real simbólico, fragmentado, disperso, que estabelece 
relações parafráticas e polêmicas com o universo empírico a que elas aludem. Entendemos, 
como o faz Pêcheux, em seu texto “Papel da Memória” (1999: 51), que a imagem é um 
“operador de memória, comportando no interior dela mesma um programa de leitura, um 
percurso escrito discursivamente em outro lugar: tocamos aqui o efeito de repetição e de 
reconhecimento que faz da imagem como que a recitação de um mito.” Pretendemos mostrar 
que as imagens midiáticas sobre o Nordeste se inserem numa rede de memória que possibilita, 
pelo viés interdiscursivo, o retorno de temas e símbolos culturais, constitutivos do imaginário 
social, como o cacto, o chapéu de couro, a quadrilha, o forró, produzindo identidades para a 
região, ressignificando esse espaço pela repetição e singularidade imagéticas, vez que no 
retorno de uma dada memória, há sempre atualização, deslocamentos de sentidos. Desse 
modo, objetivamos também investigar como ocorrem esses deslocamentos de sentidos e que 
efeitos eles produzem; em que redes de memórias essas imagens sobre o Nordeste se 
ancoram. Na ordem do discurso publicitário, em que o lucro é essencial e por isso “nem tudo 
pode ser dito ou mostrado”, que rede de memórias a mídia convoca para produzir identidades 
e quais ela interdita, ou em outras palavras, quais são as identidades possíveis para o povo e o 
espaço nordestinos? Como se formam estereótipos para esse espaço regional heterogêneo que 
a mídia insiste em homogeneizar? Em meio à dispersão de imagens que a mídia disponibiliza 
sobre o Nordeste, propomo-nos mostrar que a circulação de identidades são perpassadas por 
relações de poder que afetam as práticas de turismo, delimitando-as, incluindo / excluindo 
rotas turísticas. Para tratarmos da “genealogia” da imagem, utilizaremos o conceito de arquivo 
de Michel Foucault, bem como os conceitos de documento e monumento, a fim de discutir a 
relação entre discurso e história, indissocíável nesse tipo de análise a que visamos. Esse olhar 
genealógico tem como finalidade discutir a historicidade contida nas imagens sobre o 
Nordeste, não para buscar suas origens, mas para compreender o presente, por que somos 
assim representados pela mídia e não de outro modo. 
A ditadura da beleza: a construção identitária feminina no discurso publicitário 

Tânia Maria Augusto Pereira – UEPB/UFPB 
taniauepb@yahoo.com.br 

Maria Regina Baracuhy Leite – UFPB/PROLING 
mrbaracuhy@uol.com.br 

Este trabalho parte da constatação de que no mundo atual a produção de identidade é 
agenciada por uma rede de discursos veiculados pela mídia. Essa rede de discursos pode ser 
observada em propagandas, que são verdadeiros dispositivos por meio dos quais se instalam 
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representações que orientam a criação simbólica da identidade. (GREGOLIN, 2004). A 
construção e apropriação do sentido são socialmente compartilhadas, realizam-se por meio de 
interações, nas quais os sujeitos envolvidos exercem papel ativo, constroem-se e se constituem 
na e pela linguagem. Considerando que a referência do sujeito moderno é o corpo bonito e 
magro, defendemos que a mídia provoca uma identificação com a beleza ideal, ou seja, a 
maneira como a mídia representa os corpos na publicidade contribui para uma idolatria ao 
belo. Visto que na sociedade contemporânea a mídia pode ser entendida como um poderoso 
instrumento de produção de identidades, objetivamos investigar as articulações entre as 
práticas discursivas e a produção de identidades em propagandas que propõem o governo do 
corpo. O discurso publicitário reforça os desejos dos consumidores, faz com que o sujeito se 
sinta satisfeito ao adquirir o produto anunciado, entretanto esta sensação é sempre passageira, 
já que os anúncios estão sempre apresentando novos produtos, novas necessidades e novos 
desejos. Como conseqüência disso, as identidades dos sujeitos não são rígidas, nem acabadas; 
ao contrário, são flexíveis, cambiantes, fluidas, estão sempre mudando. Cada vez mais surgem 
novas identidades, fragmentando o indivíduo moderno, antes visto como um sujeito unificado 
(HALL, 2002). Pretendemos analisar a materialidade lingüística e visual do discurso 
publicitário na representação do corpo feminino e investigar o uso de estratégias 
argumentativas para convencer as mulheres a comprarem o produto anunciado. A análise está 
respaldada na perspectiva teórica da Análise do Discurso da linha francesa, fundada por 
Pêcheux (1995). A escolha por este campo teórico deve-se ao fato de nos possibilitar refletir 
sobre as relações significativas do homem com a história, a sociedade e a sua realidade. Nosso 
olhar sobre o discurso publicitário ocorre através de uma análise qualitativo-interpretativista, 
que observa o que contém as propagandas e como funcionam na representação de um corpo 
ideal. Observamos nas propagandas a divulgação maciça de imagens estereotipadas que age 
como um dispositivo de etiquetagem e de disciplinamento do corpo feminino mediante uma 
modelagem que propõe a busca do corpo perfeito. Na sociedade contemporânea a mídia 
exerce um poder sobre os corpos. Esse biopoder (FOUCAULT, 2002) materializa-se nas 
propagandas que apresentam um corpo magérrimo como ideal associado através de 
enunciados que enaltecem a beleza e que almejam uma estética perfeita. 

G20 

GEDASI - GRUPO DE ESTUDOS DO 
DISCURSO - AÇÃO, SUJEITO, IDENTIDADE(S) 
– UFT 

Profa. Dra. Juscéia Aparecida Veiga Garbelini jusceia@uft.edu.br 
UFT- Universidade Federal de Tocantins 

O presente grupo de pesquisa focaliza, na produção e recepção dos discursos, a ação, o sujeito 
e a(s) identidade(s).  Pela atividade do sujeito na realização da ‘mise en scène’ discursiva, através 
da inter-relação entre estatutos, papéis sociais e linguageiros, acionados no e pelo contrato 
comunicacional, busca-se a emergência de identidade(s). E, tendo como lócus o mais novo 
estado da federação, o Tocantins, investiga-se o processo de construção identitária dos sujeitos 
desse espaço intercultural, formado por massas migratórias, etnias indígenas e comunidades 
quilombolas.  O discurso estatal na formulação de políticas públicas para comunidades artesãs 
remanescentes de quilombolas e sua recepção por essa comunidade cidadã também é 
estudado. Diferentes pressupostos teóricos e procedimentos de análise embasam o percurso 
dos pesquisadores, tais como: conceitos advindos da Análise do Discurso, da Semiolinguística, 
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da Teoria dos Atos de Fala em seu estágio atual e da Teoria da Ação. Afinal, como as 
clivagens, as sobredeterminações, as dimensões de racionalidade e liberdade atuam sobre o 
sujeito em suas ações/produções discursivas e identidades? 

Seres de palavras e a emergência das identidades comunicacionais à luz da 
Semiolingüística 

Juscéia Aparecida Veiga Garbelini –UFT 
jusceia@uft.edu.br 

Objetivamos traçar a ‘mise en scène’ de um sujeito social (FHC), em situação interativa de 
entrevista televisiva (Programa Roda Viva), vivendo distintos estatutos sociais, ou seja, 
enquanto Senador da República, Candidato à presidência e Presidente da República, buscando 
desvelar a(s) identidades(s) discursiva(s) presente(s), porque o sujeito está impregnado de 
realidade psicossocial, porém dentro de um jogo comunicativo que o define. Assim, FHC, no 
mundo psicossocial, é um EUc (sujeito comunicante) possuidor de diferentes estatutos;  
enquanto entrevistado,  aquele que tem algo a dizer, cabe-lhe o papel de engendrar respostas 
ao entrevistador, aquele que quer saber, que mantém a iniciativa e o controle do processo da 
entrevista,  realizando o papel de perguntar  e controlar o tempo/turno destinado à resposta.  
EUc-FHC  acionará um EUe (sujeito enunciador) que, enquanto ser de palavra, será portador 
de uma expectativa e procederá à encenação do dizer, em função dos componentes que regem 
a relação contratual.  Veremos, assim, no presente trabalho, o projeto de palavra do EUc 
(sujeito comunicante) na realização de atos assertivos no formato de crítica, os quais 
desempenham um importante papel na interação social, bem como as identidades 
comunicacional-discursivas que emergirão da inter-relação dos papéis sociais e papéis 
linguageiros. 

Discursos de reforço e/ou enfraquecimento de identidades étnicas em um 
espaço escolar multicultural 

                                                                                                  Elaine Caldeira- mestranda UnB  
lecaldeira3@hotmail.com 

 A forma como o sujeito e a questão da identidade estão sendo conceptualizados na pós-
modernidade ou modernidade tardia evoca constantemente o acionamento de estratégias 
representacionais para construir nosso senso comum sobre o pertencimento a uma dada 
comunidade, a uma dada etnia, a um dado grupo qualquer. Surge, assim, nesse cenário pós-
moderno, marcado pela busca de unidade/estabilidade e ao mesmo tempo pela dispersão, 
fluidez, um discurso, no espaço escolar e nas políticas educacionais, que visa valorizar e 
respeitar as diferenças. Fingindo não tentar solidificar o fluido, dar forma ao disforme, esses 
discursos buscam englobar o Outro no Eu, manter unido com o adesivo da fantasia o estofo 
quebradiço da vida, “as identidades”. Partindo dessas problematizações, esse trabalho tem 
como finalidade mais ampla compreender, como convivem os discursos de reforço e/ou 
enfraquecimento de identidades étnicas em um espaço escolar multicultural, nos discursos dos 
alunos índios e não-índios e das comunidades que diretamente os envolvem (pais, professores 
e profissionais da educação) em duas Escolas Públicas de Ensino Médio na cidade de 
Tocantínia, Tocantins. A relevância desse ponto de vista encontra-se na possibilidade de se 
lançar um múltiplo olhar para a formação das identidades xerente no espaço escolar, visto que 
na instituição escolar, tradicionalmente, predominam práticas que prevêem um sujeito 
homogêneo. Dessa forma o discurso da e na escola é importante para ler e redimensionar 
como as pessoas vivenciam suas identidades, uma vez que este é um espaço privilegiado para a 
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construção de suas concepções sobre si mesmas, sobre os outros, sobre as relações sociais, 
sobre o mundo a sua volta. 

Embates discursivos – as várias máscaras do discurso político na cena 
enunciativa da criação do lago da hidrelétrica Eduardo Magalhães no Tocantins. 

            Michelle Morais Domingos- Prepes – Puc – Minas 
mymchery@hotmail.com 

A preocupação com meio ambiente tem sido o grande destaque do século XXI e as palavras de 
destaque são a sustentabilidade, preservação e desenvolvimento, por isso a busca por fontes 
renováveis e não poluentes tem crescido freqüentemente. Na tentativa de aumentar a 
produção, o Brasil se transformou em um grande lago de hidrelétricas. No Tocantins, o mais 
novo estado da federação, não é diferente, a sua vasta hidrografia tem sido cenário para essa 
expansão. Em seus 20 anos de criação, foram implantadas mais de 4 hidrelétricas. Isso sem 
falar das outras em processo de implantação. Aproximadamente milhões de km2 estão 
submersos. O impacto é enorme para todos, apesar da tentativa de amenizá-lo ou, até mesmo, 
nega-lo. Proponho, nesta proposta de estudo, analisar o discurso político dos diferentes atores 
presentes na cena enunciativa da criação do lago da hidrelétrica Eduardo Magalhães. No 
discurso político (DP), várias máscaras são possíveis, e, portanto, várias identidades, pois o 
discurso político é, por excelência, o lugar de um jogo de máscaras. Toda palavra pronunciada 
no campo político deve ser tomada, ao mesmo tempo, pelo que diz e não diz. Buscaremos, 
assim, contrastar os ditos e não-ditos dos diferentes sujeitos da cena enunciativa, a saber: 
empresas do consórcio construtor, população impactada pela barragem (pequenos 
agricultores, moradores e seus  hábitos culturais tradicionais) e mídia impressa (Jornal do 
Tocantins, formulador de identidades a partir da realização de fóruns seqüenciais sobre o 
lago). Pergunta-se, portanto: qual é a tessitura (palavras do discurso, modos de organização) 
dos discursos que emergem do embate entre protagonistas e poderes tão desiguais? Que 
imagens (máscaras) são construídas pelos protagonistas estatais/empresariais sobre o lago, 
sobre os impactados e vice-versa?  

G21 

GEDUEM – GRUPO DE ESTUDOS EM 
ANÁLISE DO DISCURSO DA UEM: AUTORIA, 
MÍDIA, SUJEITO E PRÁTICAS DISCURSIVAS 
DE SUBJETIVAÇÃO  
 

Prof. Dr. Pedro Navarro 
plnavarro@uol.com.br 

UEM – Universidade Estadual de Maringá 
O GEDUEM - Grupo de Estudos em Análise do Discurso da UEM - caracteriza sua inserção 
na Análise do Discurso francesa, via teoria e método arqueogenealógico de análise de discursos 
proposto pelo filósofo francês Michel Foucault. A partir desse campo epistemológico, as 
pesquisas desenvolvidas pelos seus integrantes objetivam compreender nossa atualidade, com 
base nos três eixos da ontologia do presente analisados por Foucault: ser-saber, ser-poder e 
ser-consigo. Assim, o grupo realiza um gesto de descrição/interpretação dos fatos de 
discurso, respaldado por um movimento de incursão no interior do conjunto dos trabalhos de 
Foucault, o qual conduz da arqueologia à “estética da existência”, focalizando, nos discursos da 
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mídia e da educação, o funcionamento da autoria, os dispositivos de produção de subjetivação 
e a produção discursiva de identidades. Trata-se, portanto de possibilidades de abordagem 
discursivas, com ênfase nos seguintes aspectos: 1) o discurso e sua relação com a história e o 
poder; 2) o método arqueogeneológico como uma possibilidade de estudo dos discursos e 3) 
proposta de descrição-interpretação de discursos midiáticos com base no dispositivo teórico-
metodológico proposto por esse autor. De posse desse dispositivo de interpretação, os 
trabalhos versam sobre: a) a constituição identitária e os processos de subjetivação/objetivação 
em propagandas governamentais veiculadas em revistas de circulação nacional no ano de 2003; 
b) enunciados sobre o corpo materializados na mídia impressa; c) documentos oficiais, 
entrevistas com profissionais da área da saúde e textos da mídia impressa sobre a educação de 
alunos hiperativos; d) as condições históricas, sociais, econômicas, políticas e culturais que 
possibilitam a emergência de um discurso sobre o professor na Revista Nova Escola; e) a 
identidade do sujeito da educação, a partir de um documento institucional de políticas 
públicas contemporâneas para educação - PDE (Plano de Desenvolvimento Educacional); f) a 
identidade do idoso produzida em enunciados retirados da Revista Veja, edições de nº. 2068 e 
Edição Especial de 31 de agosto de 2005; g) o deslocamento da identidade masculina na 
contemporaneidade em discursos midiáticos que produzem a representação identitária do 
chamado “novo homem”; h) o modo como, no discurso do crítico ou resenhista, há um 
projeto do sujeito que o converte em autor; i) os discursos veiculados pela revista Você S/A, 
que produzem a identidade do sujeito executivo. 
A Revista Nova Escola e a construção de identidades do professor 
Adriana Beloti (FECILCAM/PG-UEM) 
dribeloti@gmail.com 
Considerando que, atualmente, os meios de comunicação e, consequentemente, de produção 
e de circulação de sentidos na sociedade se modificam, sendo a mídia um grande exemplo 
dessa superfície de práticas discursivas, acreditamos ser impossível refletir sobre os processos 
identitários dos sujeitos sem considerar a mídia como um dos principais lugares de enunciação 
onde se encenam e se constroem representações e identidades sociais. Partimos da premissa 
de que o professor sofre excessivas influências e modificações, devido a fatores sociais, 
históricos e culturais. Somam-se a isso as relações de saber e poder, que influenciam 
diretamente a prática docente, imprimindo modos de ser e, portanto, construindo identidades 
para o professor. Para a análise desse processo de produção identitária, tomamos como corpus 
de análise a Revista Nova Escola, publicação pedagógica que já se consolidou no mercado 
editorial brasileiro, na medida em que circula desde 1986 e alcançou tiragens expressivas. Os 
enunciados evidenciam o quanto essa revista contribui para a construção de identidades do 
professor, ao estabelecer relações de saber e poder a respeito de como devem ser as práticas 
pedagógicas, construindo, a partir de seus enunciados, formas de subjetivação do professor. 
Dessa forma, tendo como base pressupostos teórico-metodológico-analíticos desenvolvidos 
por Michel Foucault (1979; 1998; 2007), noções da Análise do Discurso de linha francesa 
(discurso, sujeito, arquivo) e à luz de posicionamentos dos estudos culturais desenvolvidos por 
sociólogos e historiadores, como Hall (2000; 2005), Bauman (2001; 2005), Santos (2006), 
Silva (2000) e Woodward (2000), buscaremos, através da descrição e da interpretação dos 
enunciados desse veículo midiático, analisar quais as condições históricas, sociais, econômicas, 
políticas e culturais que possibilitam a emergência de um discurso sobre o professor na Revista 
Nova Escola e como esse discurso produz identidades para o professor, além de analisar como 
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os sujeitos são posicionados nos enunciados dessa Revista a partir dos dispositivos de poder e 
de subjetivação. 

Discurso e a representação da identidade do sujeito executivo na mídia 
contemporânea 

Aline Francielly da Silva Cordeiro (PIBIC-UEM) 
alinelinda-21@hotmail.com 

O tema de nossa pesquisa, realizada no interior do grupo de pesquisa GEDUEM, refere-se ao 
modo como os discursos veiculados pela revista VOCÊ S/A produzem a identidade do sujeito 
executivo. Para a realização dessa análise, apoiamo-nos no campo teórico da Análise do 
Discurso francesa, que vem se constituindo em um importante instrumento teórico e 
metodológico para analisar o modo como os discursos produzem identidade(s). Trata-se, por 
esse viés, de analisar os efeitos de sentido vinculados aos textos que circulam na sociedade, 
buscando descrever e interpretar as estratégias lingüístico-discursivas e imagéticas acionadas na 
produção de identidade (s). Os elementos considerados na análise do discurso contemplam os 
aspectos históricos e sociais que permitem observar como os sujeitos vão se constituindo no 
interior dos enunciados analisados. Nosso foco de investigação centra-se no modo como a 
mídia intervém na sociedade, propondo-lhe um sentimento de identidade, por meio dos 
discursos que circula. Mais especificamente, o que se pretende analisar é o modo como a 
mídia impressa produz imagens de identidade sobre os sujeitos executivos na atualidade. As 
discussões realizadas no interior dos Estudos Culturais foram fundamentais para compreender 
aspectos relacionados à chamada “crise de identidade”. Os autores consultados apontam que 
essa crise está relacionada com o fato de as velhas identidades estarem em declínio, o que 
ocasiona o surgimento de novas identidades e, conseqüentemente, fragmenta o indivíduo 
moderno, que, de unificado, passou a ser fragmentado. As análises realizadas até o momento 
têm mostrado que a imagem que se constrói é a de um homem bem sucedido em seus 
negócios. A representação da identidade masculina presente nesse corpus revela um sujeito que 
cuida da aparência, mantém-se calmo, demonstrando controlar a situação, além de 
desempenhar com competência sua função, mostrando-se criativo diante das condições 
políticas e sociais. Soma-se a isso a representação de um homem que deve lidar com a 
crescente atuação das mulheres no mercado de trabalho. Os enunciados dessas capas e 
reportagens da VOCÊ S/A instauram, portanto, uma disputa entre gêneros nesse espaço 
competitivo que é o do mercado de trabalho.  

O discurso sobre o sujeito hiperativo: a questão da governamentalidade e da 
identidade na mídia e na educação 

Bruno Franceschini (PIC-UEM) 
b-franceschini@hotmail.com 

Do ponto de vista médico, a hiperatividade é uma disfunção causada pela produção 
insuficiente de neurotransmissores que afetam as partes do cérebro responsáveis pela atenção 
e pelo controle das emoções. A insuficiência desses componentes químicos reflete-se no 
comportamento dos indivíduos, levando-os a apresentar comportamento impulsivo, agressivo, 
desatento e desorganizado. As pessoas hiperativas apresentam constante inquietude e 
dificuldade de concentração para atividades prolongadas, tais como os deveres escolares. Em 
relação à aprendizagem, a hiperatividade leva a criança a ter um comportamento diferenciado 
da realidade escolar, o qual pode leva-la à marginalização. No caso que diretamente nos 
interessa, podemos afirmar que a relação saber/poder produz discursos sobre a identidade do 
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sujeito hiperativo. Essa questão, sob a ótica da governamentalidade e das tecnologias de poder 
(FOUCAULT, 1979), aponta para o fato de que o poder, como uma relação de forças, tem 
uma incidência direta sobre os modos como se produzem cidadãos, mais especificamente 
falando, sobre os dispositivos de poder que produzem corpos dóceis, disciplinados e 
controlados, que se enquadram ao cotidiano escolar privilegiado. Tendo em vista o exposto, 
esta pesquisa de iniciação científica tem como objetivo estudar a produção da identidade do 
aluno hiperativo em discursos recorrentes aos espaços pedagógicos e midiáticos. Amparados 
em conceitos desenvolvidos pela Análise do Discurso francesa e, em particular, pelo método 
arquegenealógico de análise dos discursos proposto por Michel Foucault, nossa finalidade é 
analisar documentos oficiais que tratam da educação de alunos hiperativos, entrevistas com 
profissionais relacionados à área da saúde e textos veiculados na mídia impressa, discursos 
esses que circulam na sociedade, a fim de realizar um gesto de descrição/interpretação dos 
processos discursivos de produção dos efeitos de sentido sobre a identidade desse sujeito. Por 
meio dessas análises, buscamos compreender, também, os mecanismos discursivos que, nesses 
enunciados, são empregados para moldar, instrumentalizar e normalizar a conduta desse 
aluno. 

Discurso, mídia e identidade masculina: quem é esse “novo” homem 
Daiany Bonácio (PG-UEM) 

daianybonacio@yahoo.com.br 
Com o advento do momento histórico denominado pós-modernismo, surgem também novos 
discursos para/sobre o sujeito masculino, que podem ser vistos materializados em práticas 
discursivas midiáticas. Esta pesquisa tem como objetivo discutir o deslocamento da identidade 
masculina na contemporaneidade, cuja representação passa de estável e unificada para 
descontínua, fragmentada e instável. Esses novos discursos sobre o homem moderno podem 
ser vistos como um acontecimento discursivo, a partir do qual outros textos, imagens, 
propagandas, comentários, reportagens surgem fazendo que o assunto “homem moderno” seja 
comentado, discutido, deslocado, interditado, formando, assim, um arquivo, na concepção de 
Foucault (1972), e “novos” discursos que subjetivam o homem moderno. Vemos que os 
discursos veiculados pela mídia fazem funcionar uma memória discursiva, trazendo outros 
textos, comentários que podem ser recuperados via interdiscurso, tanto no plano lingüístico 
quanto no imagético. Para realizar esta pesquisa, estudamos e estabelecemos relações entre os 
estudos culturais e a construção da identidade atualmente, o método arqueológico 
desenvolvido por Michel Foucault e suas contribuições para a análise dos discursos e os 
estudos que tomam a mídia como campo de investigação. O material de análise busca formar 
um arquivo em relação ao que os meios de comunicação estão discorrendo sobre o novo 
homem. Esse arquivo possibilitou que formássemos trajetos temáticos que trazem: a) 
enunciados que enaltecem a mulher e inferiorizam o homem; b) enunciados que discursivizam 
o homem nos trabalhos domésticos, c) enunciados de um homem em crise em relação a si 
mesmo; d) enunciados que constroem um novo pai; e) enunciados que manifestam a vaidade 
masculina; f) enunciados que retratam o chamado homem beta. Tais enunciados sobre o 
homem moderno funcionam como “verdades” necessárias para que novas identidades sejam 
consolidadas. Para a realização da pesquisa, fundamentamos nossas reflexões na Análise do 
Discurso francesa e em postulados de Michel Foucault. O pesquisador que se filia a essa teoria 
parte do princípio de que o discurso é heterogêneo, atravessado, portanto, por outros 
discursos/textos já ditos e que são retomamos pelo interdiscurso. Sendo assim, o objetivo 
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desta pesquisa é auxiliar na continuação do desenvolvimento de trabalhos que tomam os 
conceitos da AD para realizar gestos de interpretação e investigar discursos já ditos em nossa 
sociedade e que reclamam reflexões. 

Perseguindo os rastros dos sujeitos/objetos da propaganda governamental de 
2003: reflexos identitários e saberes legitimados 

Jefferson Fernando Voss dos Santos (PG – UEM) 
jeffersonvoss@yahoo.com.br 

Fixando-se nos entremeios do que sugerem as reflexões de Michel Foucault acerca da 
arqueologia dos saberes, sobre o modo como, nos movimentos da história, os saberes se 
adsorvem ou se dissipam por dentre as filiações dos acontecimentos que os mobilizam, o 
trabalho que aqui propomos tem por escopo apresentar uma análise preliminar da constituição 
identitária e dos processos de subjetivação/objetivação dos sujeitos figurativizados na 
propaganda governamental veiculada em revistas de circulação nacional no ano de 2003. Para 
tanto, estamos amparados nos pressupostos teóricos de Hall sobre a crise de identidade na 
pósmodernidade e sua ligação com a fragmentação dos sujeitos. Num contexto em que, 
atravessando o Iluminismo e a modernidade industrial, houve a irrupção de novas ordens de 
saberes que cada vez mais dissolveram a subjetividade no matiz da estrutura, principalmente 
sob a tríade Marx/Freud/Saussure e seus desenvolvimentos na década de 60 do século XX, 
procuraremos, por meio da recorrência a algumas noções de Michel Foucault, dissertar sobre 
a incursão do acontecimento na história e seu papel na ruptura da suposta estabilidade 
estrutural, sobre o modo como o acontecimento político da eleição do Presidente Luis Inácio 
Lula da Silva em 2003 instituiu de modo progressivo uma nova ordem de saberes que acabou 
por emergir em suas propagandas governamentais. Nesse ponto em particular, buscamos 
evidenciar os mecanismos de produção identitária que, no processo de 
subjetivação/objetivação dos sujeitos representados, perfazem um prolongamento dos saberes 
dispersos em uma formação discursiva dominante. Essa dispersão de saberes será analisada sob 
aquilo que Hall chama de “política de identidade” (2006, p. 45), isto é, a oscilação histórica 
pela qual se procurou identificar os movimentos sociais de forma singular no interior comum 
de suas coletividades. Por isso um rastro a ser perseguido: partimos da noção foucaultiana de 
acontecimento para tentar compreender como as agitações políticas em torno da identidade de 
um único sujeito engendram uma forma própria de se ordenar midiaticamente os saberes e 
articular, sob a dispersão ininterrupta dos dizeres, uma regularidade que sugere a coletividade. 

O discurso neoliberal em acontecimentos discursivos: um dispositivo de 
produção 

de subjetividades nos sujeitos da educação e nos discursos sobre educação 
Maria Fernanda Curci Vicente (PG/UEM) 

curci81@yahoo.com.br 
Tendo em vista que as práticas discursivas constituem sujeito e formam saberes, focalizamos 
um acontecimento discursivo que possibilita refletir a identidade do sujeito da educação, a 
partir de um documento institucional de políticas públicas contemporâneas para educação – 
PDE (Plano de Desenvolvimento Educacional) -, que poder ser concebido como um texto 
fundador, por reverberar, a partir de seu acontecimento e de suas práticas discursivas, outros 
textos e diversas heterogeneidades. Ao nos debruçarmos sobre a formação discursiva desse 
acontecimento, verificamos saberes e poderes operando no acontecimento e nas diversas 
heterogeneidades textuais que foram surgindo a partir dele. Trata-se de um saber-poder que 
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pensa o mercado como instância suprema de formação de verdade no mundo contemporâneo. 
Pelas ferramentas teórico-metodológicas que oferece Foucault para compreender os processos 
de subjetivação, podemos mobilizar os conceitos que dizem respeito às tecnologias do eu ou 
tecnologias de subjetivação. Nosso olhar se voltará para o que surge a partir desse 
acontecimento nos textos que a sociedade cria sobre a educação (mídia impressa e visual), 
com a finalidade de compreender esse processo de subjetivação e de produção de sentidos. As 
políticas educacionais criam um saber sobre os indivíduos, assim como um tipo específico de 
indivíduo. Nesse ponto, lançamos a seguinte questão: como compreender os processos de 
subjetivação nos sujeitos da educação, tendo com ponto de partida o documento e as diversas 
heterogeneidades enunciativas que dele surgem? Os documentos oficiais sobre educação se 
encaixam como um tipo de disciplina, uma modalidade para exercer o poder, que comporta 
todo um conjunto de instrumentos, técnicas, procedimentos e alvos, uma anatomia do poder, 
uma tecnologia para criar efeitos de verdade nos sujeitos. Nesse sentido, esse documento faz 
parte dos processos de subjetivação, por estar ancorado em técnicas de controle e de governo 
das populações. Em virtude desse acontecimento, diversas outras materialidades discursivas 
estariam surgindo e fazendo parte dos processos de subjetivação para os sujeitos da educação 
na perspectiva neoliberal, como uma forma técnica de governo e autogoverno das pessoas, 
que, na perspectiva de Foucault, pode ser vista como o exercício de uma governamentalidade. 
A partir desse aparato teórico, acreditamos ser possível compreender o modo como o 
processo identitário do sujeito da educação na contemporaneidade se constitui. 

O discurso sobre o corpo e uma proposta de análise arquegenealógica 
Poliana Lachi (PG-UEM) 

polilachi@bol.com.br 
A modernidade tardia é caracterizada pela desconstrução das certezas e dos conceitos e 
práticas fixas da sociedade. Até mesmo as identidades que antes eram tidas como únicas, 
estáveis e fechadas ganham um aspecto de liquidez e passam pela chamada crise de identidade. 
Surgem então novas técnicas de si, as quais projetam sobre o sujeito inúmeras possibilidades 
de constituição de sua identidade. Tais técnicas encontram-se presentes em discursos sobre o 
corpo, estando esse entrelaçado com relações de saber e poder e questões sócio-históricas e 
também com as práticas sociais e discursivas. O poder atua sobre o corpo para produzir 
sujeitos dóceis e úteis, podendo ser exercido tanto na ordem do visível quanto do enunciável, 
assim como por meio do biopoder. Ele ocorre em relação a um campo de saber, e quando 
atravessa o discurso e o enunciado permite que uma determinada materialidade apareça ao 
invés de outra. Está presente também nesses discursos a memória discursiva, pois cada 
enunciado não existe isoladamente, ele possui suas margens povoadas por outros enunciados 
que já foram ditos ou que ainda possam surgir. Assim sendo, este trabalho propõe uma 
abordagem de enunciados sobre o corpo materializados na mídia impressa, utilizando como 
referencial teórico e como método os estudos arquegenealógicos de Michel Foucault a 
respeito das noções de enunciado, formações discursivas, relações de saber e poder, além da 
sua concepção de história geral. Tais aspectos podem ser observados por meio de duas 
perguntas que norteiam este trabalho: porque este enunciado, e não outro em seu lugar? e quem 
somos nós hoje?. Cabe considerar ainda o papel da mídia como reprodutora e transformadora da 
realidade da sociedade, e a forma como esse aspecto recai sobre a construção das identidades 
através do discurso sobre o corpo, conforme as teorias culturais e em conjunto com uma 
semiologia histórica a respeito do tema.  
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Mídia, discurso e subjetivação do “novo” idoso: que melhor idade é essa? 
Raquel Arcine (G-UEM) 

raquelarcine@hotmail.com 
O aumento da expectativa de vida, a busca por manter-se jovem e saudável e assim aproveitar 
mais os últimos anos de vida tem feito surgir uma nova identidade para os idosos, a chamada 
“melhor idade”. Em vista disso, nos últimos anos, estudos acerca da identidade, tais como os 
que são desenvolvidos com base no campo teórico da Análise do Discurso, se constituem em 
importante instrumento metodológico para explicar o modo como nos discursos da mídia são 
produzidas imagens de identidade social. Assim, uma das discussões mais atuais diz respeito à 
chamada “crise da identidade” (HALL, 2004), que desestabiliza as imagens construídas 
historicamente sobre o idoso na pós-modernidade. Em vista do exposto, neste estudo 
pretendese analisar como a identidade do idoso é produzida em enunciados retirados da 
Revista Veja, edições de nº 2068 e Edição Especial de 31 de agosto de 2005. Parte-se da idéia 
de que, nesses enunciados, funciona o exercício de uma “prática discursiva” (FOUCAULT, 
1972) identitária que produz efeitos de sentido sobre o sujeito idoso, objetivando-o como 
alguém que pode contribuir economicamente e ter vida social ativa e com qualidade. Busca-se, 
para tal análise, verificar como os processos ou técnicas de subjetivação são postos em ação 
para a constituição desse sujeito subjetivado como “novo” idoso. As práticas discursivas 
relacionadas às questões da saúde e do envelhecimento na mídia influenciam na construção da 
memória social e, conseqüentemente, na produção de enunciados relacionados à “melhor 
idade”, como turismo, trabalho, relacionamento, sexo, entre outros. A mídia ocupa um 
espaço central nas negociações de sentidos na sociedade contemporânea, ela elabora um 
discurso e influencia numa pauta que revela a importância e a atualidade do tema. Assim, a 
linguagem é tida como produtora de subjetividades, pois os efeitos de verdade produzidos por 
toda a sociedade constroem os sujeitos que lhe são mais úteis, ou seja, os sujeitos constituem a 
linguagem, é sempre o resultado de uma prática e é sempre fabricado (FOUCAULT, 2007). 

A autoria inscrita na crítica e na resenha jornalística sobre cinema: 
entre a evidência e o questionamento 

Vinícius Durval Dorne (PG-UEM) 
dorne.vinicius@gmail.com 

Um simples gesto como a assinatura, inscrito logo abaixo do título ou no final de uma crítica 
ou resenha sobre cinema, em dado veículo de comunicação, é capaz de produzir e evocar por 
si só uma rede de sentidos. É deste local assumido de autoria no discurso jornalístico, 
especificamente nos gêneros crítica e resenha jornalística voltadas ao cinema e/ou 
cinematográficas, que esta comunicação trata. Partindo dos estudos da Análise do Discurso (AD) 
de linha francesa, principalmente das contribuições de Michel Foucault a esta corrente de 
pensamento, compreendermos a autoria assumida como sinal indicativo de que tal discurso 
não é passageiro, indiferente, mas que, ao contrário, pressupõe ser recebido de determinada 
maneira e com certo estatuto. Dessa forma, a crítica e a resenha, ao serem acompanhadas do 
nome do autor, instauram uma distância de outros grupos de discurso e reafirmam seu modo 
de ser singular. O autor, ao demarcar seu texto como algo próprio, singular, diferente de um 
outro texto qualquer, acaba assumindo a (falsa) origem dos seus dizeres e significações. Nesse 
sentido, buscamos observar de que modo no discurso do crítico ou resenhista há um projeto 
do sujeito que o converte em autor; uma vez que o sujeito se constitui como autor ao produzir 
o texto em sua unidade, coerência e completude imaginárias. A “função-autor” concede uma 
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autoridade ao sujeito, que vai ser legitimada por sua assinatura e, nesta análise, ressaltada por 
características assumidas na posição ocupada pelo crítico, tal como o conhecimento da 
linguagem cinematográfica e dos aspectos históricos específicos deste universo, o uso de 
argumentos e avaliação do filme abordado etc. Uma vez que a textualização se dá em lugares 
sociais e institucionais próprios – organizados e reconhecidos – e que o crítico e o resenhista 
falam do interior destes lugares, eles se inserem nesta dada formação discursiva que vai ditar o 
modo de dizer (condicionantes dos atos de fala sociais) e o que pode e se deve dizer. Ao tratarmos 
da autoria inscrita nas práticas discursivas, buscamos compreender os sentidos 
colocados em funcionamento no modo de existir, funcionar e circular o discurso jornalístico 
para, assim, questionar e deixar em suspenso este discurso muitas vezes aceito antes de 
qualquer exame, a validade desses laços reconhecida desde o princípio. 

G22 

slovo - GRUPO DE ESTUDOS DO DISCURSO 
Profa. Dra. Renata Coelho Marchezan 

renata_marchezan@uol.com.br 
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Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” 
Conceito, método e análise: o tratamento do discurso na perspectiva 
bakhtiniana - Propõe-se a apresentação da pesquisa realizada por membros do slovo-Grupo 
de estudos do discurso. Destacam-se entre as preocupações de cunho teórico (1) a recepção 
das contribuições bakhtinianas pela Análise do discurso francesa; (2) a concepção de discurso e 
de gênero nos trabalhos do Círculo de Bakhtin e (3) o diálogo com a fenomenologia, presente 
nesse mesmo quadro e também na Semiótica greimasiana. As reflexões teóricas desenvolvem-
se também na relação com objetivos de análise de diferentes objetos, que, no caso desta 
comunicação, abarcam artigos de opinião, charges e propagandas. 

Auto-ajuda para adolescentes: uma análise do gênero artigos de revistas 
Ana Lúcia Furquim Campos-Toscano (UNI FACEF) 

anafurquim@yahoo.com 
 
O presente trabalho trata do artigo “Chega de desculpas”, publicado na revista Atrevida 
destinada ao público adolescente, em especial, às meninas. Nosso objetivo é refletir sobre o 
discurso de aconselhamento, semelhante ao discurso de auto-ajuda, presente nos artigos da 
revista. Utilizamos a perspectiva de Mikhail Bakhtin sobre os gêneros discursivos e, em 
particular, a concepção de estilo, visto que, para o filósofo russo, os gêneros são constituídos 
por enunciados relativamente estáveis que atendem às finalidades da interação verbal e o 
estilo, como um dos elementos de um enunciado, juntamente com o conteúdo temático e a 
construção composicional, contribui para a constituição do sentido, para a veiculação dos 
valores sociais e para a aproximação dos sujeitos da comunicação. Em nosso objeto, além do 
emprego de gírias utilizadas pelos jovens, é frequente a presença de valores comuns aos 
adolescentes como o corpo magro, escultural, os relacionamentos efêmeros e a projeção dos 
paradigmas da mídia como Gisele Bündchen e Drew Barrymore, entre outros. Neste estudo, 
constatamos que o discurso da auto-ajuda é uma forma de se aproximar desse grupo, visto 
que, para a construção da relação intersubjetiva e para a veiculação de axiologias do referido 
grupo social, há a presença de um discurso de “aconselhamento” para a jovem em sua 
ansiedade frente à expectativa do telefonema de um garoto após o primeiro encontro. 
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Verificamos, assim, que o “gênero” artigo de revista sofre interferência de outros discursos, 
como o da auto-ajuda e que também, para dar um caráter de veracidade, são veiculados 
depoimentos de artistas e citados livros e filmes que tratam do tema. Cria-se, desse modo, 
uma aproximação com a jovem adolescente que lê o artigo e pode se sentir mais conformada e 
preparada para enfrentar uma desilusão.  

O percurso das idéias do Círculo de Bakhtin na Análise do discurso 
francesa 

Claudiana Narzetti (UNESP – Araraquara / FAPEAM) 
cn.narzetti@uol.com.br 

 Nossa pesquisa investiga um momento da história epistemológica da análise do discurso de 
linha francesa derivada dos trabalhos de Michel Pêcheux – aquele da recepção e da apropriação 
de conceitos da teoria desenvolvida pelo Círculo de Bakhtin pela teoria do discurso articulada 
por Pêcheux e seus colaboradores, no período da terceira época da disciplina. Essa 
apropriação, ocorrida somente a partir dos anos 80, configura-se como uma questão a ser 
desenvolvida na medida em que a teoria bakhtiniana tinha sido fortemente rejeitada na fase 
anterior, apesar da proximidade teórica das duas abordagens. Em outras palavras, faz-se 
necessário investigar o processo em que conceitos do Círculo de Bakhtin, apesar daquela 
primeira rejeição, tornaram-se largamente utilizados nos trabalhos de análise do discurso, 
tanto na França quanto no Brasil. Sendo assim, nossos objetivos são os que seguem. O 
primeiro deles é discorrer sobre o momento da primeira recepção de Bakhtin nessa disciplina, 
o da recusa (anos 70), e apontar como suas possíveis causas certas divergências teóricas entre 
Pêcheux e o Círculo de Bakhtin em relação ao materialismo histórico, à lingüística e à 
psicanálise. O segundo objetivo é analisar o modo como os conceitos de dialogismo e 
alteridade são trabalhados por Authier-Revuz em seus trabalhos, argumentando que tais 
conceitos são reinterpretados a partir de uma abordagem discursiva e psicanalítica, o que 
resulta na produção do conceito de heterogeneidade constitutiva do discurso. Essa passagem 
pelo trabalho de Authier-Revuz justifica-se pelo fato de ser ela a “ponte” entre uma teoria e 
outra. O terceiro objetivo, por sua vez, é refletir sobre o modo como aqueles conceitos 
reinterpretados são apropriados pela AD francesa e sobre as conseqüências disso para a teoria 
do discurso, uma vez que, segundo o que nos ensina Canguilhem, a entrada de novos 
conceitos em uma teoria resulta sempre em uma nova configuração conceitual (objetivo que, 
formulado sob a forma de uma questão, traduzir-se-ia nos seguintes termos: como o conceito 
de heterogeneidade constitutiva se inter-relaciona com os conceitos de formação discursiva, 
interdiscurso e memória, dentre outros?). Nossa hipótese é que a aceitação/apropriação de 
conceitos do Círculo de Bakhtin na AD pecheutiana torna-se possível devido a esse trabalho de 
releitura realizado por Authier-Revuz, releitura que torna tais conceitos compatíveis com a 
base materialista e psicanalítica da AD. Para responder a essas questões e testar nossas 
hipóteses, investigaremos os trabalhos em AD produzidos no período que vai desde meados da 
década de 70 ao início dos anos 80. Nossa investigação, portanto, terá como ponto de partida 
os problemas teóricos surgidos já na segunda época da disciplina, fase cujo conhecimento é 
imprescindível em nossa pesquisa. A perspectiva que embasará nossas análises é aquela da 
genealogia tal como descrita por Foucault (1971), por ela fornecer algumas distinções 
importantes para nosso trabalho como a de causa da origem e uso (de um objeto, de um valor, 
de uma teoria). Acreditamos que nossa reflexão possa contribuir para uma compreensão cada 
vez mais global da história da AD, condição sem a qual ela deixa de ser um campo crítico para 
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se tornar um dogma. 
A charge impressa nos primeiros anos do Brasil-república: reflexos do contexto 

sócio-político e das formas de repressão no estilo geral do gênero 
Maria Madalena Borges Gutierre (UNIFRAN) 

mbgutierre@uol.com.br 
 
As reflexões de Mikhail Bakhtin sobre a indissolubilidade do tempo e do espaço na produção e 
circulação dos gêneros do discurso e a categoria conteudístico-formal – o cronotopo - que 
integra de forma significativa o tempo, o espaço e o indivíduo, fundamentam a análise que 
desenvolvemos sobre os efeitos dos movimentos sociais e políticos na produção de charges. 
Neste estudo, tomamos como referência dois momentos do contexto brasileiro – as duas 
décadas finais do século XIX e as duas décadas iniciais do século XX, com o objetivo de 
analisar os efeitos da repressão política na configuração do estilo. O corpus constitui-se de 
produções chárgicas do período de transição entre os anos finais do Segundo Reinado e as 
décadas iniciais da República, até o final dos anos 1920. Buscamos interpretar as 
transformações na linguagem jornalística decorrentes dos movimentos sociais e políticos, com 
destaque às tendências do humor crítico no gênero charge, sobretudo no que concerne aos 
efeitos dos atos repressores na configuração de um tom mais agressivo presente nos traços e 
nas palavras, em detrimento de um tom jocoso. Entendendo que a charge deva ser tratada em 
sua representação temporal, principalmente no que diz respeito às temáticas, ao fato e às 
personagens caricaturadas, o momento de referência de sua produção e circulação é, sem 
dúvida, o tempo do acontecimento.  No entanto, a configuração do estilo que se manifesta no 
uso dos recursos expressivos requer que se dirija o olhar ao momento anterior das formas de 
linguagem  na representação do acontecimento, para que se identifiquem os movimentos do 
gênero. Esse processo, por si só, é cronotópico e dialógico, uma vez que se podem identificar 
o cronotopo da produção do enunciado no momento da representação do “mundo real” e o 
cronotopo da recepção e atualização do enunciado na perspectiva do público-leitor, em 
diferentes tempos e espaços. 

As várias faces de Cristo: interface entre as contribuições do Círculo de 
Bakhtin e da Semiótica 

Rubens César Baquião (UNESP) 
rubens_cb@hotmail.com 

 
Este trabalho toma como fundamento teórico as contribuições do chamado Círculo de Bakhtin 
e da Semiótica greimasiana. Mesmo com as diferenças evidentes entre as duas perspectivas, 
considera-se que existem pontos de contato teóricos interessantes entre elas. Tanto o círculo 
de Bakhtin quanto a semiótica greimasiana desenvolveram estudos calcados na fenomenologia, 
que é uma corrente filosófica cujas reflexões se concentram na percepção, no modo como a 
atividade sensório-motora determina a existência humana. O conceito de corpo é fundamental 
no pensamento fenomenológico na medida em que os fenômenos físicos do universo são 
percebidos pelas sensações e emoções corpóreas. O homem reconhece a existência dos 
fenômenos físicos por meio dos sentidos fisiológicos, que percebem tanto estímulos internos 
quanto externos em relação ao corpo. Assim, toda a experiência entre homem e mundo está 
ligada à atividade sensório-motora. Preocupamo-nos em estabelecer uma interface entre as 
duas teorias ao analisar diversas imagens que retratam Cristo: pinturas, propagandas 
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publicitárias, etc. Desse modo, acreditamos que os conceitos do círculo de Bakhtin 
emprestarão um alcance sócio-histórico mais amplo para a semiótica e esta emprestará um 
instrumental analítico mais preciso para o círculo no decorrer deste trabalho. 

G23 
O CORPO E A IMAGEM NO DISCURSO 

Profa. Dra. Simone Tiemi Hashiguti 
simonehashiguti@yahoo.com 

UFU - Universidade Federal de Uberlândia 
As pesquisas realizadas dentro deste Grupo buscam aprofundar o saber científico em torno da 
relação entre o olhar e as materialidades visuais: o corpo, fotos, ilustrações, filmes, entre outros. 
Partindo da perspectiva da teoria discursiva materialista, e vislumbrando o diálogo com outras 
perspectivas teóricas possíveis e necessárias para as análises, o Grupo objetiva compreender os 
processos de produção de sentido que dizem respeito ao encontro do sujeito com essas 
diferentes materialidades simbólicas, ou seja, procura entender como elas o afetam, como são 
significadas, como funciona sua relação com o verbal, quais os efeitos de sua ausência e suas 
formas de apreensão (o olhar, por exemplo). Apesar de amplamente teorizados em outras 
disciplinas e áreas, o corpo e a imagem contam com poucos estudos que remetam ao seu 
funcionamento como linguagem e em sua dimensão visível, e é justamente nesse espaço que o 
Grupo realiza suas investigações. Cada membro do Grupo lida com a análise de diferentes 
materialidades, como, por exemplo: o corpo do índio, o corpo do descendente de japoneses 
no Brasil, o corpo do suicida, o corpo da/na prostituição, o corpo dos bonecos que têm 
formas adultas, o corpo na literatura, a literatura e a imagem fílmica, a imagem fílmica, a 
produção de sentidos, a imagem na produção de materiais didáticos, o corpo e a escrita. Todas 
essas materialidades são analisadas e pensadas na relação com o verbal e na relação com o 
sujeito, a história, a memória discursiva, as condições de produção. Essa prática de análise de 
uma diversidade de materialidades que significam muito por sua visibilidade e por suas 
especificidades materiais demanda um caráter mais transdisciplinar para o Grupo e implica na 
constante teorização sobre conceitos relativos à visibilidade e ao gesto de interpretação que se 
dá pelo olhar, pela escuta, às vezes pelo tato, pelo gosto ou pelo olfato também. A necessidade 
em discutir esses temas e a forma como funcionam é o que nos identifica e nos move na 
construção conjunta dos saberes e nos constitui como Grupo coeso. Cada um dos trabalhos 
apresentados, além de dar um panorama sobre cada uma das pesquisas individuais em 
andamento, terá por objetivo geral trazer um pouco da história de nossa constituição e os 
efeitos de nossas reflexões tanto para a teoria discursiva como para as teorias sobre linguagem. 

Memória no/do corpo: descendência e sentido 
Simone Tiemi Hashiguti (UFU) 

simonehashiguti@yahoo.com 
Vários estudos têm se ocupado do corpo, de partes ou aspectos dele e de suas significações na 
contemporaneidade. Questões sobre processos de identificação, a importância cultural da 
pele, as diferentes maneiras de ver ou perceber o corpo em obras literárias e fílmicas por 
diferentes grupos sociais, formas de corporalização em ambientes virtuais, por exemplo, têm 
sido abordadas por muitos pesquisadores, principalmente de uma área que tem sido referida 
como cultura visual. Este trabalho considera tais estudos e com eles dialoga, mas aborda o 
corpo por uma perspectiva discursiva, em que o cultural é deslocado e problematizado como 
o discursivo, no imbricamento da história e da ideologia quando da atribuição de sentidos para 
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aquilo que é olhado.  Aqui, discutem-se algumas relações de memória relativas ao corpo, quais 
sejam: a sua constituição por/em uma memória discursiva, saber de linguagem que constitui o 
sujeito, e que possibilita a formulação dos gestos corporais, e a sua significação a partir de 
memórias de representação, regiões de sentido cristalizadas que criam expectativas com 
relação ao sujeito cujo corpo é visível.  Remontando à pesquisa de doutorado intitulada Corpo 
de Memória (2008), que analisou o funcionamento discursivo do corpo do descendente de 
japoneses no Brasil pela análise de traços biofísicos, de gestos corporais, de relatos e dizeres 
sobre o corpo, o corpo é teorizado como espaço de injunção, espessura material simbólica 
que, ao ser olhada (isto é, opticamente interpretada no discurso), pode sobredeterminar o 
dizer. Discursivamente, o corpo não se reduz a um organismo biofisiológico e mecânico, que 
possui sintaxes próprias de movimentos e funções vitais. Por sua visibilidade e pelos sentidos 
que seus traços ganham na história, o corpo é o próprio sujeito em processos de identificação e 
formulação de sentidos. Os gestos, por sua vez, são discutidos como formulações do corpo, 
constituídos pela/na memória discursiva.  

Toda nudez será castigada: o discurso colonial e as mulheres indígenas 
Ivânia Neves (Universidade da Amazônia) 

ivanian@uol.com.br 
As cartas escritas por Cristovão Colombo e Pero Vaz de Carta de Caminha são alguns dos 
primeiros registros escritos sobre as sociedades indígenas das Américas. A nudez dos índios, 
presente nas duas cartas é o elemento cultural que merece maior destaque. Os dois fazem 
marcação de gênero e para eles o corpo nu das mulheres causava mais estranhamento que a 
nudez dos homens.  Quando os primeiros europeus viram as primeiras índias nuas, algo de 
novo aconteceu na história. A relação entre estas duas culturas passou a se inscrever no corpo 
destes homens e destas mulheres a partir do acaso que passou a lhes envolver em um novo 
jogo de poder. Trata-se, sem dúvida de um começo, que tanto europeus como índios vão 
discursivizar. Se a nudez das índias surpreendeu o olhar europeu como atestam as cartas, 
certamente que este homem europeu vestido também despertou o desejo das índias. A 
posição da mulher neste processo sempre é relegada a uma passividade quase inumana. A 
mulher nativa da América entra para a história do Ocidente como desavergonhada e sem 
roupas, que vai sofrer toda sorte de violência sexual praticada pelos europeus. E não são 
poucos os relatos que dão conta desta situação muito deplorável a que as mulheres indígenas, 
de fato, foram submetidas. Por outro lado, eternamente, aquela mulher que estava na beira da 
praia não sente desejo e precisa de roupas para se transformar na mulher “digna” ocidental, 
que, naturalmente, também não desejava.  A colonização é instituída pelos homens e 
narrativizada por eles. Naturalmente que o desejo da mulher ficou do lado de fora e só lhe 
coube a posição de vítima ou de selvagem. Não temos os registros escritos do que pensaram 
aquelas índias que viram pela primeira vez os europeus, a não ser pela fala cristã dos escrivãos. 
Mas, certamente este encontro, este começo se discursivizou entre elas e no corpo delas. 

Corpo, mulher, sociedade 
Ana Flora Schlindwein (Uniso) 

anaschlindwein@yahoo.com.br 
 
A existência da prostituição tem inspirado a realização de vários estudos que buscam entender 
esse fenômeno; ela tem sido amplamente discutida no âmbito da antropologia, da história, da 
saúde, da criminologia, da psicologia e psiquiatria e da religião. Também são inúmeras as 
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formas como as prostitutas são chamadas, sendo um exemplo a definição de meretriz 
apresentada pelo Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa. Através de uma longa seqüência 
de sinônimos ou variações existentes ao se nominar a mulher que “pratica o meretrício” vimos 
que o estigma está presente, mesmo que eufemismos e outros recursos lingüísticos sejam 
empregados. Mas por que “a mais antiga das profissões” habita de maneira tão expressiva o 
imaginário das pessoas? Por que ser chamada de “mulher de vida fácil” pode desencadear 
reações como indignação e ofensa? Ao pensarmos que o enunciado é um elemento de uma 
prática social, os sentidos nele significados são determinados por diversas posições-sujeito 
ocupadas pelo indivíduo, posições essas que são caracterizadas histórica e socialmente. Dessa 
forma, um enunciado como “mulher de vida fácil” faz sentido (e, portanto, pode vir a ofender) 
por causa das suas condições de produção e da memória que ele coloca em circulação. Minha 
pesquisa tem como objetivo estudar a formação da memória discursiva sobre a prostituta para 
então observar como essa memória afeta o discurso de entidades que representam as mulheres 
que se prostituem, como o da ONG Davida que luta pelo reconhecimento da prostituição 
como uma profissão. Essa ONG foi fundada por Gabriela Leite, ex-prostituta, em 1992, no 
Rio de Janeiro. Também é de interesse desta linha de pesquisa analisar como o discurso das 
próprias prostitutas (por meio de entrevistas e relatos) e o da mídia (através de jornais, 
revistas, documentários e filmes), assim como de outros espaços de circulação de sentido, são 
afetados pela memória discursiva do que é “ser prostituta”. É importante frisar que ‘Memória’ 
e ‘discurso’ são aqui compreendidos a partir do referencial teórico da Análise do Discurso 
Francesa. Observar o processo de formação da memória discursiva sobre a meretriz coloca em 
evidência vários processos de constituição de sentidos, processos esses que foram apagados 
com o passar do tempo – apagando sua historicidade - causando o efeito de transparência do 
uso do termo ‘prostituta’. A “naturalização” do emprego dessa palavra gera várias questões 
que são abordadas e analisadas por esta linha de pesquisa. Uma dessas questões é o papel do 
corpo no processo de significação do que é ser uma mulher prostituída. A prostituta vive 
através da comercialização dos seus serviços sexuais, o que pode ser considerado um trabalho. 
Há uma discursividade estabelecida que afirma que o trabalho enaltece o indivíduo, princípio 
esse presente nos dogmas do protestantismo e reiterado pelo capitalismo e pelas sociedades 
contemporâneas. Porém, a comercialização do prazer sexual é feita através de uma ferramenta 
– o corpo - e há certas formas de utilização do corpo como meio de obtenção de dinheiro que 
são tabus e consideradas imorais pela sociedade em geral.  

Corpo e escrita: desejo e memória 
Danilo Corrêa Pinto  

(Universidade Federal de Uberlândia) 
dam_correa@yahoo.com.br 

Pensar a relação que o corpo tem com a escrita, e vice-versa, e considerar que a escrita é algo 
que pertence e é produzida por um corpo é um sujeito, nos fez questionar sobre a relação que 
a escrita, escritor e corpo possuem. O filme Livro de Cabeceira do diretor Peter Greenway nos 
dá a possibilidade de pensar nessa relação, pois tal obra cinematográfica é um livro que vai 
sendo escrito pelo corpo das e nas personagens, lugar que firma um desejo da personagem 
principal: Nagiko Yujikino. Quando criança, durante seus aniversários, Nagiko participava de 
um ritual familiar em que seu pai escrevia uma espécie de “oração” em seu corpo. Notamos 
que desde criança, ela já possuía uma relação singular com a escrita, e melhor ainda, com um 
corpo-escrito. Durante a narrativa fílmica, o desejo de Nagiko pela escrita é refletido na sua 
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convivência com os seus amantes e sob a influência dos escritos de Sei Shonagon, a autora de 
Livro de Cabeceira. Nagiko possui uma relação exótica com os seus amantes, principalmente, 
com Jerome, o amante que lhe dá a possibilidade de afirmação e retorno de um ritual familiar 
marcado pela escrita. Esse amante fará de seu corpo o papel em branco a ser escrito, porém, 
tal escrita não será fixa, mas deixará suas marcas. O filme caminha com a tragicidade de um 
triângulo amoroso vivido pelas personagens Nagiko, Jerome e o editor, ambos sustentados por 
um único desejo: a escrita. Desta forma, nosso objeto de análise parte da afirmação de que 
“não há escrita sem que haja corpo” (CALDAS, H. p.86) e assim, perguntamos qual a noção de 
corpo e escrita que perpassam o filme e suas personagens, considerando que nessa relação há 
um sujeito que quer ser escrito? A partir do filme podemos refletir sobre a relação de desejo e 
memória entre corpo e a escrita, já que ele parte da própria escrita cinematográfica e poética 
onde há uma maior possibilidade de entrelaçamento dessas duas instâncias. Portanto, diríamos 
que o filme não é uma mera interpretação de uma relação casual, mas que vai além, pois ele 
quer responder de um lugar onde a escrita venha fixar-se em um corpo que a toma como 
constituinte de si mesmo. 

A história dos/nos corpos de bonecos adultos 
Alessandra Rodrigues Santos (PET Letras- ILEEL/Universidade Federal de Uberlândia) 

alessandrarsantos@yahoo.com.br 
Neste trabalho, apresentaremos um resultado parcial relativo ao projeto de pesquisa em 
andamento na Universidade Federal de Uberlândia, intitulado "O corpo e a memória nos 
bonecos”. O projeto objetiva analisar o funcionamento dos corpos dos bonecos que 
representam figuras de mulheres e homens adultos, tais como a Barbie, Ken, Max Steel, 
dentre outros. Para tanto, filiamo-nos ao quadro teórico e metodológico da Lingüística e da 
Análise de Discurso de perspectiva materialista. Nessa perspectiva, consideramos o corpo dos 
bonecos como materialidade discursiva, que tem uma história que o produz de determinada 
forma (e.g.: cor de pele, cor de olhos e cabelos, medidas etc.) e não de outra, ou seja, 
aspectos que são historicamente determinados. O corpo é aqui abordado além das 
características biomecânicas e fisiológicas, como material de linguagem social e simbólico que 
produz sentidos e é significado no discurso. A partir da análise dos bonecos e de outras 
materialidades a eles relativas (filmes, livros etc.), procuramos compreender como seus 
corpos foram se modificando ou não durante a história, as condições de produção em que são 
fabricados e circulam, as relações de memória que os determinam e possibilitam suas 
modificações. Como pudemos observar até agora, a Barbie, que completa, neste ano, 50 
primaveras, não teve alteradas, ao longo dos anos, suas características físicas principais 
(medidas, rosto, olhos). O que dela tem sofrido as mais variadas mudanças são os acessórios, 
objetos, cenários. No caso dos bonecos masculinos, entretanto, suas proporções musculares 
vêm aumentando com o passar dos anos, principalmente desde a maior circulação de 
representações de formas corporais consideradas ideais como as que se tem em práticas como 
o bodybuilding.  Não só os corpos dos bonecos masculinos adultos, mas também os monstros e 
inimigos que eles têm de enfrentar têm tidos aumentados os músculos. Esses aspectos, 
juntamente com uma teorização sobre o corpo pelo viés dos estudos sobre a linguagem, são os 
enfoques do estudo. 

G24 LEDI – GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA EM 
LÍNGUA ESTRANGEIRA, DISCURSO E 
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IDENTIDADE 
Profa. Dra. Marisa Grigoletto 

mgrigol@usp.br 
FFLCH-USP-Faculdade de Filosofia Ciências e Letras Humanas da 

Universidade de São Paulo 
Este grupo de estudos e pesquisa congrega pesquisadores, pós-graduandos e alunos de 
iniciação científica em torno da análise discursiva de temas ligados à língua estrangeira e à 
relação entre língua estrangeira e identidade. Os membros do grupo são todos atuantes no 
campo do ensino de língua inglesa, seja como professor ou futuro professor de língua 
estrangeira/inglês, seja como formador de professores e pesquisadores dessa língua 
estrangeira, de modo que a língua que se constitui como foco das pesquisas é, 
predominantemente, o inglês. O grupo realiza reuniões periódicas, nas quais são estudados 
textos teóricos que ajudam a refletir sobre a temática comum que nos dá identidade como 
grupo e que fornecem subsídios para as pesquisas individuais. Dentre outros tópicos, as 
pesquisas do grupo focalizam, por exemplo, processos de subjetivação e construções 
identitárias realizados no contato com a língua estrangeira, por professores ou aprendizes; 
representações, no sentido de construções imaginárias produzidas em/por discursos, sobre a 
própria língua estrangeira, sobre professor, aluno, sobre o ensino ou o aprendizado dessa 
língua; discursos de domínios diversos (político-educacional, didático-pedagógico, midiático, 
fílmico) sobre a língua inglesa e seus efeitos nas identificações que produzem sujeitos. Em 
algumas pesquisas, a análise desses discursos focaliza também o contato/confronto da língua 
inglesa com outras línguas. Para este evento, o grupo apresentará pesquisas reunidas em dois 
eixos temáticos: 1) relações entre sujeitos e a língua outra (estrangeira) ou o outro da língua; 
2) representações (construções imaginárias) de língua inglesa, ensino, aprendizado e de 
professor, em espaços discursivos diversos. No primeiro eixo temático, os sujeitos podem ser 
professores, aprendizes, professores em formação ou nativos. No segundo, os espaços 
discursivos são materiais instrucionais, legislação educacional, escola e, especificamente, 
discursos sobre “ser professor”. De modo geral, as pesquisas do grupo colocam questões de 
reflexão para: a) o ensino e a aprendizagem de línguas estrangeiras (tais como, posicionamento 
subjetivo de professores e aprendizes, concepções sobre métodos, material didático e sobre o 
próprio ensinar, entre outras); b) a relação entre língua estrangeira e processos identitários (a 
relação com a alteridade); c) os efeitos de sentido produzidos em discursos diversos sobre a 
língua inglesa em contextos de uso ou de ensino e aprendizagem dessa língua em nosso país. 
Imagens de ‘nós’ e dos ‘outros’: a influência da aprendizagem do inglês como 
língua estrangeira no processo de deslocamento e re-significação da identidade 
nacional brasileira  

Ana Maria Balboni Palma – USP 

ambpalma@hotmail.com.br 
 Aprender uma língua estrangeira é entrar em contato com o outro, é ir ao encontro da 
alteridade que nos completa, mas que, ao mesmo tempo, nos desestabiliza ao evidenciar a 
possibilidade de outros sistemas de representação e de novas formas de organizar o 
pensamento. Esse encontro com o outro leva o aprendiz a refletir sobre sua própria língua, 
cultura e identidade, o que pode influenciar posteriormente não apenas o sucesso de seu 
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aprendizado, mas a forma como vê a si mesmo como elemento daquela língua e cultura. No 
caso do aprendiz brasileiro que entra em contato com falantes de inglês, é preciso lembrar 
que, por ser o inglês uma língua internacional, esse outro pode ser tanto um falante nativo 
como um não-nativo, que aprendeu inglês como língua estrangeira ou segunda língua. Neste 
trabalho discutiremos a relação entre o aprendiz brasileiro adulto e o falante de língua inglesa, 
e mais especificamente, como esse contato pode influenciar não apenas a aprendizagem do 
inglês, mas também a relação desse aprendiz com sua identidade nacional, sua cultura e língua 
materna. Para esta análise foram realizadas entrevistas com alunos adultos de cursos de 
idiomas de São Paulo, e com base nos depoimentos pode-se observar como a relação com o 
outro – falante de inglês – se altera, dependendo de quem é esse falante e do lugar de onde ele 
fala. Em outras palavras, a principal questão aqui não é apenas de caráter linguístico, mas 
identitário: o aprendiz brasileiro vê-se perante um outro (o falante nativo) que é ‘detentor’ da 
língua e que, de certa forma, o submete a ela; e um outro (o falante não-nativo) que também 
aprende inglês como segunda língua e, portanto, é mais inseguro e menos autoritário em seu 
discurso.  Essa interação depende, portanto, da imagem que fazemos do outro no discurso, 
assim como da imagem que o outro faz de nós. Esta é a base do conceito de formações 
imaginárias de Pêcheux, o qual é indissociável do lugar que o sujeito ocupa no discurso e das 
relações de força que se estabelecem entre os falantes. Ou seja, sujeito e destinatário 
atribuem-se mutuamente um lugar no discurso, e esse lugar é histórico-social, marcado por 
relações de força que vão permitir e interditar dizeres desse sujeito, e influenciar as posições-
sujeito dos interlocutores e a imagem que eles têm de si mesmo e do outro.  Este e outros 
conceitos caros à Análise do Discurso, assim como estudos relacionados a questões culturais e 
identitárias, fornecem a base teórica desta discussão sobre como a inscrição em uma segunda 
língua provoca deslocamentos e ressignificações dos ‘já-ditos’ e estereótipos a respeito de 
nossa própria identidade e cultura. 

Prática de Ensino de Língua Inglesa: local de domesticação de subjetividades 
  

    Débora C. M. Baghin Spinelli 
    dbspinelli@terra.com.br 

   
Pretendo apresentar neste encontro alguns resultados de uma pesquisa que resultou em meu 
doutoramento em Lingüística Aplicada. Nessa investigação, voltei-me para as Práticas de 
Ensino de Língua Inglesa concebendo-as como momentos particulares (acontecimentos 
discursivos) dentro dos cursos de Letras, em que os sujeitos são obrigados a enfrentar mais 
diretamente suas contradições com a língua estrangeira, cuja posição de professores esperam 
ver legitimada pela universidade. Em nenhuma outra disciplina do currículo, a meu ver, esse 
confronto é tão fortemente marcado, pois, para ser professor de língua inglesa, o sujeito se vê 
na necessidade de ser nessa língua-outra, ou seja, na necessidade de que sua singularidade 
enunciativa nessa língua venha à tona (Serrani, 1999). Na análise das condições de produção 
do discurso de Práticas de Ensino de seis universidades públicas e particulares, dos Estados de 
São Paulo e de Minas Gerais, focalizei as representações imaginárias do sujeito em relação a 
objetos do discurso (tais como: língua portuguesa; povo e cultura brasileiros; língua inglesa; povo e 
cultura anglo-saxões; professor (formado e em formação) desses idiomas, e formar professores de língua 
inglesa), construídas por ressonâncias discursivas de modos de dizer e de itens lexicais. 
Pretendo aqui, de modo particular, mostrar os resultados obtidos a respeito da investigação 
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das representações imaginárias do sujeito em relação a três objetos do discurso, a saber: língua 
inglesa; povo e cultura brasileiros, e povo e cultura anglo-saxão. Dessa forma, busco apresentar 
como as Práticas de Ensino têm-se constituído predominantemente em nossas universidades 
como espaços de exercício de discursividades fixistas, ancoradas em preconceitos, onde não se 
pode ser o que se é (brasileiro) para ser professor de língua inglesa. Tal condição compromete 
o processo identitário nesses espaços, atravancando o movimento necessário do sujeito em 
suas re-significações necessárias na construção de um lugar do dizer de professor de língua 
inglesa (e de um lugar do dizer nessa língua-alvo). 

Representações sobre a língua do outro (que fazem aparecer a do eu) em um 
filme hollywoodiano 

Wilson Chequi (USP) 
wchequi@ig.com.br 

 Em nossa pesquisa de mestrado, analisamos como se dá a inscrição do outro estrangeiro no 
filme hollywoodiano The Siege (Nova York Sitiada, 1998), concentrando-nos nas 
representações relacionadas à sua língua (no caso, o árabe e, em alguns momentos, o broken 
English). Do olhar lançado sobre tais representações sobre a língua do outro e consequentes 
conclusões a que chegamos, foi possível também especular sobre como a língua do eu (no 
caso, o inglês) é representada nos momentos em que o personagem sujeito norte-americano 
interage com o personagem sujeito de origem árabe. Por meio da análise de diversos trechos 
do filme (ou, mais especificamente, sequências discursivas), foi possível constatar a 
recorrência da representação sobre a língua do outro como digressiva, ininteligível e 
insuficiente para se expressar dentro de um padrão aceitável de acordo com a linha 
democrática que o filme procura enfatizar. Por consequência, o inglês, em sua associação com 
o personagem herói, é representado como a língua da liberdade e da objetividade, isto é, 
aquela que se opõe a tal obscurantismo. Como um fator fundamental no conjunto de 
elementos que tentam fixar a identidade, o inglês (fluente e sem sotaque, vale ressaltar) é 
representado como a língua do sujeito que se opõe à violência, ao fundamentalismo e ao 
anonimato. Na análise das sequências discursivas que compuseram nosso corpus fílmico, 
consideramos, evidentemente, as partes dialogadas, as imagens e a sonoridade, o que nos 
levou a mobilizar também teorias de outros campos de conhecimento, trazendo, a nosso ver, 
uma contribuição aos trabalhos discursivos por possibilitar que futuras investigações sejam 
feitas a partir do olhar lançado a outras materialidades (a imagética, por exemplo) e de nossas 
conclusões. 

A (im)possibilidade de aprender inglês na escola regular 

Andreia Cristina Alves de Oliveira Silva (USP) 
andreiasilva@usp.br 

  
Com o objetivo de lançar um olhar sobre o ensino de inglês na escola pública estadual, o 
presente trabalho faz uma análise discursiva dos dizeres de sujeitos da 5ª série do Ensino 
Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio. Partindo de observações em sala de aula, 
observou-se que esses dois grupos de sujeitos pareciam fazer representações distintas sobre o 
aprender inglês na escola pública regular. Sendo assim, para a compreensão dessas diferentes 
representações, foram feitas entrevistas com esses sujeitos e o corpus foi analisado à luz da 
Análise do Discurso que tem a base teórica em Pêcheux. Em um primeiro momento, o 
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discurso dos sujeitos do 3º ano caminhou para a significação dominante do aprendizado do 
inglês como algo que eles não poderiam alcançar com o ensino oferecido na escola regular, e, 
por esta razão, suas memórias sobre o ensino de inglês se mostraram constantemente 
negativas. Por outro lado, o discurso dos sujeitos da 5ª série caminhou para uma significação 
oposta, afinal, repleto de predicações positivas, os dizeres parecem afirmar a escola como 
espaço bastante propício para que o aprendizado do idioma estrangeiro aconteça. 
Considerando então essas duas visões, foi proposta uma análise mais minuciosa dos dizeres 
onde foi possível observar o que Pêcheux chamou de efeito metafórico, ou seja, a 
possibilidade de deslizamento de sentido a que todo discurso está exposto. Esses deslizes, 
determinados pela relação da língua com a história, evidenciaram a presença do equívoco 
constitutivo da significação e mostraram o lugar de onde o sujeito fala o que não poderia ser 
dito. Assim, apesar da aparente disparidade no discurso dos sujeitos da 5ª série e do 3º ano, o 
estudo em questão busca mostrar que o ponto de partida dos dizeres, que era totalmente 
distinto, pode alcançar, devido ao efeito metafórico, um ponto de chegada bastante 
semelhante em relação à (im)possibilidade de aprender inglês na escola regular.  

A formação discursiva do Inglês como Língua Internacional: reflexões sobre a 
representação da língua como instrumento de comunicação e suas implicações 

na constituição identitária de professores de inglês/língua estrangeira 
 Laura Fortes (USP) 

laurates@usp.br 
 A formação discursiva do Inglês como Língua Internacional (ILI) foi um dos temas discutidos em 
nossa pesquisa de Mestrado, cujo principal objetivo foi analisar os sentidos de “erro” no dizer 
de professores de inglês/língua estrangeira. A discussão sobre a formação discursiva do ILI teve 
como foco a análise da representação da língua como instrumento de comunicação, partindo de 
relatos autobiográficos produzidos por dois professores de inglês atuantes em diferentes 
contextos: uma escola pública e uma escola de idiomas, ambas em São Paulo. Os sujeitos 
falaram, nesses relatos, sobre fatos marcantes de seu percurso de aprendizagem da língua 
estrangeira e de sua formação profissional, descrevendo suas experiências, suas dificuldades, 
suas atitudes enquanto alunos e enquanto professores em sala de aula, entre outros. A análise 
desses enunciados levou-nos à compreensão de alguns aspectos da constituição identitária 
desses sujeitos, cuja base estava na relação com a formação discursiva do ILI, uma das formações 
discursivas que parece sustentar o imaginário de “comunicação total” evocado pela língua 
inglesa no mundo contemporâneo. A partir do estudo desse imaginário, buscamos 
compreender o funcionamento da formação discursiva do ILI, retomando a discussão 
empreendida por Michel Pêcheux (1975, 1969, 1981) a respeito de uma das “evidências” 
relativas à natureza e à função da linguagem: a “evidência” da comunicação. Trazendo essa 
discussão para o campo do ensino de línguas estrangeiras, concluímos que a comunicação não 
pode ser vista como um elemento que, por si só, caracterize uma língua, colocando os 
sujeitos-aprendizes em uma posição de usuários para se expressarem e se fazerem compreender 
nessa língua. Não negamos a existência desse aspecto da linguagem, mas chamamos a atenção 
para o caráter muitas vezes redutor da teorização presente nas teorias lingüísticas. Pêcheux e 
Gadet (1981, p. 21) discutiram os processos discursivos em funcionamento de teorias 
lingüísticas que, na tentativa incansável de barrar a ambigüidade (a não-comunicação), 
convocavam os sujeitos a serem “sujeitos falantes” que se comunicassem autonomamente. 
Buscaremos, portanto, apresentar neste Colóquio uma reflexão que problematize essa 
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“evidência” e que possa delinear melhor o funcionamento discursivo engendrado pela 
representação da língua como comunicação nos contextos de ensino e aprendizagem de língua 
inglesa, pensando especificamente sobre o status internacional que ela assume em nossa 
sociedade – status este construído pela formação discursiva do ILI –, bem como sobre os efeitos 
que os sujeitos envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem dessa língua sofrem em 
diversos contextos institucionais. 

Os mecanismos de controle do professor de LE... e aquilo que escapa. 
  

Bruno Molina Turra - USP 
bruno_turra@yahoo.com.br 

  
A imagem do professor de língua, durante muito tempo, foi/é construída tendo como base a 
noção de sujeito cartesiano, um sujeito sempre lá e dono de seu dizer. Dessa forma, 
mecanismos de controle instauram no professor uma necessidade de sempre fazer com que o 
aluno aprenda. Sempre há um método melhor, uma atividade mais adequada, mas talvez, se ele 
fosse visual, se você usasse o datashow, ele poderia... Adotando uma perspectiva de sujeito tal qual é 
apresentada pela psicanálise lacaniana, um eu (moi) que é sempre uma imagem construída, 
uma tentativa de ser indiviso, e que por ser sempre uma tentativa, é falha, incompleta, 
impossível, acredito que exista a dimensão do não-aprender. Do impossível de ser ensinado. 
Algo que não depende do professor enquanto “sujeito-consciente-dono-de-um-saber-que-é-
transmitido”. Freud, em Prefacio para un libro de August Aichhorn – 1925 e, posteriormente, em 
Análisis terminable e interminable. (1937), fala das três profissões impossíveis: educar, analisar e 
governar “en que se puede dar anticipadamente por cierta la insuficiencia del resultado”. Insuficiência, 
pois tais resultados dependem de questões que não são da ordem da consciência, dependem de 
sujeitos que não são autônomos, fugindo, portanto, a uma lógica cartesiana, coerente. Ao se 
conceber que há uma impossibilidade da qual o professor não dá conta, coloca-se em questão a 
carga de responsabilidade que o professor deve assumir pelo desempenho do aluno. Em outras 
palavras, tomando um sujeito fragmentado, estranho a ele mesmo, um sujeito que não tem 
controle sobre o que aprende ou ensina, o professor deixa de estar inscrito nos discursos da 
aprendizagem total, deslocando-se para o questionamento sobre sua responsabilidade com 
relação ao desempenho do aluno. Enfim, o que pretendo trazer para discussão neste trabalho é 
a seguinte questão: De que maneiras um sujeito-professor, cortado por este discurso que diz 
da incompletude do sujeito, ressignifica discursos sobre a responsabilidade do professor que 
atuam como mecanismos de controle “para um aprendizado 100% eficiente” e quais outros 
discursos nele agem?  
Representação, identidade e ensino/aprendizagem de língua inglesa no século 

XIX 
  

Joselita Júnia Viegas Vidotti - USP 
junia@usp.br 

 Este estudo resulta da análise discursiva de documentos legais sobre o ensino da língua inglesa 
no Brasil no século XIX. O tema partiu da necessidade de compreendermos o modo de 
funcionamento do discurso político-educacional do Brasil sobre o ensino da língua inglesa em 
uma época de intensas mudanças de ordem política, econômica, social e cultural. O estudo de 
representações a partir de documentos legislativos do século XIX é tema bem pouco 
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explorado nas pesquisas em ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras. Traçamos como 
objetivo identificar e analisar as representações sobre a língua inglesa na legislação educacional 
daquele período e suas implicações na construção da identidade do professor de língua inglesa. 
Há 200 anos foi criada a primeira cadeira de língua inglesa no Brasil, por meio da Decisão nº 
29 – de 14 de julho de 1809. Outras leis relacionadas ao ensino da língua inglesa foram 
promulgadas ao longo daquele século. Ao nos debruçarmos sobre os papéis que o legislador 
atribui à língua inglesa, observamos enunciados que resultam na formação de representações 
sobre a língua inglesa, produzindo sentidos cujos efeitos podem ressoar no presente. 
Enunciados como “inglês é uma língua útil” ou “inglês proporciona melhores oportunidades de 
emprego” são igualmente veiculados, reiteradamente, na sociedade atual e constituem o 
discurso político-educacional sobre ensino de inglês hoje. Uma das representações analisadas é 
aquela que concebe a língua inglesa como necessária e útil, e nos remete à formação discursiva 
do inglês como instrumento de promoção de melhores oportunidades profissionais. 

Metáforas no espelho: imagens no ensino de inglês 
Maria Dolores Wirts Braga (USP) 

dolores@usp.br 
Este trabalho é parte integrante de nossa pesquisa de mestrado denominada A prevenção de 
metaforização no discurso pedagógico instrucional.  Ao pesquisarmos os dizeres das instruções de 
procedimentos de atividades em manuais do professor e em palestras de autores de materiais 
didáticos, observamos que as representações dos elementos aos quais os dizeres do sujeito-
autor se referem – aluno, professor, aula e língua – são projetados em discurso como imagens 
de espelho.  Mais precisamente, ao movimentar esses elementos referidos em seus dizeres, o 
sujeito-autor incita à metonímia; porém, o sentido é cauterizado em uma imagem formada 
apenas pelos traços favoráveis ao momento discursivo. Essa imagem, ou metáfora do outro, 
funciona como a imagem de espelho em psicanálise. Ou seja, a imagem de espelho unifica o 
corpo despedaçado, atribuindo sentido ao transformar as partes separadas em uma imagem 
coesa.  As representações dos elementos referidos são assim fixadas em imagens de espelho.  
Preso às imagens, o professor, e também o aluno em seu turno, não será estimulado a criar 
suas próprias representações, suas próprias metáforas (a metáfora do sujeito).  Esse 
funcionamento discursivo, a prevenção de metaforização, age no sentido contrário à criação de 
novas subjetividades. Mesmo assim, e lembrando Lacan, a atribuição de sentido não é 
suficiente para estancar o rolar do sentido.  Assim, a imagem não se estabiliza para sempre, 
pois há falta e falha, como o Real nos escapes da simbolização. Considerando que o Simbólico, 
segundo Paul Henry (1992) não é a linguaguem e que, contudo, a linguagem é o lugar de 
realização do Simbólico, analisaremos um excerto do corpus de pesquisa para percebermos os 
funcionamentos discursivos das representações projetadas como imagens de espelho. 
Atentaremos, também, para os escapes do Real no discurso.  Apresentando-se como falta a 
partir da falha, o Real garante a incompletude do dizer e contribui para a não fixação das 
imagens de espelho; pois, é na dimensão simbólica do discurso que o Real há de encontrar o 
seu lugar para ali faltar. 

G25 
DICIT - DISCURSO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Profa. Dra. Cristiane Dias 
crisdias@unicamp.br 

LABEURB/NUCREDI/UNICAMP - Laboratório de Estudos Urbanos 
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- NUCREDI/Universidade Estadual de Campinas 
O grupo de pesquisa DICIT – Discurso, Ciência e Tecnologia – é cadastrado no diretório de 
grupos do CNPq e reúne em sua equipe, desde 2006, pesquisadores do Laboratório de 
Estudos Urbanos – Labeurb/Unicamp e alunos de pós-graduação em Lingüística do Instituto 
de Estudos da Linguagem – IEL/Unicamp. Esse grupo caracteriza-se pelos seus estudos 
relacionados à construção do conhecimento na relação com as linguagens da tecnologia em 
diferentes materialidades discursivas: a materialidade digital, a materialidade urbana, a 
materialidade imagem em movimento. As forças de produção são justamente o aspecto 
material dessas diferentes discursividades e o ponto que nos permite refletir sobre elas. É 
mister, assim, observar que consideramos materialidade não de modo empírico, mas um 
processo no qual língua, ideologia e inconsciente se relacionam no discurso. Nessa 
perspectiva, considerando que conhecimento e tecnologia estão ligados, nosso esforço nesse 
grupo é o de compreender o modo como essa sobre determinação produz efeitos na vida do 
sujeito, na sua constituição, e na própria formulação e circulação do conhecimento. Pois, se, 
por um lado, conhecimento e tecnologia estão ligados, por outro lado, sujeito e conhecimento 
também não se separam. Com isso, formamos um triplo indissociável: sujeito, conhecimento 
e tecnologia, buscando mostrar como o modo de interpretação do conhecimento de si e do 
mundo é inseparável da produção de tecnologias de linguagem, ou seja, modos de dizer, 
modos de es(ins)crever, modos de representar. Diríamos que hoje a representação do mundo 
passa pela imagem, pois vivemos a geração da imagem. Isto faz com que o modo de 
formulação do discurso mude, tendendo à fragmentação. Se há fragmentação do discurso, há, 
também, fragmentação do olhar. Como poderíamos, pois, pensar o discurso em sua ordem, a 
saber, naquilo que não pode ser apreendido na linearidade, mas sim, na sua forma material? 
Qual é a forma do sentido no discurso da ciência e da tecnologia contemporâneas? São esses 
aspectos que o grupo vem discutindo e buscando compreender ao longo de seus encontros 
periódicos e de sua produção conjunta. 

Tecnologias de si: a festa rave e a produção de conhecimento 
Aline Fernandes de Azevedo (Labeurb/Iel-Unicamp) 

azevedo.aline@gmail.com 
Este trabalho pretende vislumbrar os modos de representação de si no espaço urbano, 
especialmente no 
espaço da festa rave enquanto local de experimentação de sentidos pelos quais se constrói 
determinado conhecimento sobre o mundo. Concebida enquanto materialidade discursiva em 
relação com as diversas linguagens que a constituem, a festa rave pode ser descrita como efeito 
de um conhecimento científicotecnológico, local propício para a contemplação do movimento 
do mundo na direção de uma tecnologização: a festa, em seu modo próprio de significar, é 
permeada pela relação entre tecnologia e conhecimento, desde a música produzida por 
sintetizadores eletrônicos à forma como ela se digitaliza, ou seja, transborda suas próprias 
fronteiras quando faz ecoar sentidos nas redes virtuais de relacionamento. A festa, assim 
concebida, propicia a contemplação de sentidos que constituem o conhecimento de si e do 
outro, atuando na constituição da subjetividade do jovem na sociedade contemporânea: 
sujeitos da festa, os jovens encontram nessa experiência de sensações e sentidos pontos de 
referência para os processos em que se experimentam como sujeitos. A partir de sua própria 
materialidade, junção da imagem em movimento e do som, torná-se possível observar a 
constituição de determinado sujeito de conhecimento. Nas representações desse sujeito na 
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festa, há, sem dúvida, uma espécie de carnavalização que aponta, sobretudo, a determinados 
efeitos de verdade no que concerne à busca de si. Essa carnavalização, no sentido atribuído por 
Bakhtin e que tomamos de empréstimo, mostra-se aparente na presença dos jogos e 
performances, nos modos de dançar que exaltam os estratos corporais e destituem as formas 
refinadas e formais, na metaforização do tribal. Em um primeiro momento de análise, 
podemos observar a glorificação do corpo jovem, revelado e tatuado, sua transformação em 
signo: esses gestos simbólicos são, para nós, tentativas de reorganizar o trabalho de 
interpretação em sentidos outros que vão além do consenso e suas incessantes investidas em 
ordenar, ajustar e administrar. De fato, a festa rave implica em uma espécie de dominância do 
espontâneo que incide sobre o corpo: o corpóreo é contingente à celebração da vida na festa, 
onde a carnavalização representa a ligação com novas formas de energia vindas da música e do 
contato coma natureza que, nessa perspectiva, simboliza (re)nascimento, abundância e 
excesso.Nessa perspectiva, tendo em vista a relação inequívoca entre tecnologia e 
conhecimento, procuraremos demonstrar a sobredeterminação que essa relação produz na 
vida do sujeito, em seu modo de interpretação do conhecimento de si e do mundo, ou seja, 
em seus modos de se dizer e se representar. Ademais, é imprescindível apontar nossa 
perspectiva teórica junto ao trabalho de Pêcheux e Orlandi, uma vez que essas relações se 
fazem na/pela ideologia. Para além das designações acadêmicas, a leitura desses autores 
possibilita compreender a Análise do Discurso enquanto posicionamento teórico que torna 
possível refletir sobre a temática proposta a partir da relação inequívoca entre a língua, o 
sujeito, a sociedade e a História. 

O preconceito na construção do conhecimento sobre a sociedade brasileira na 
obra de Oliveira Viana 

Carolina de Paula Machado (PG/IEL – Unicamp) 
carolinapmac@yahoo.com.br 

Na escritura da sociologia brasileira do início do século XX a palavra preconceito adquire 
sentidos específicos constituídos no funcionamento textual, pela história de suas enunciações. 
A análise desses sentidos, que se dão no acontecimento enunciativo da palavra, possibilita 
observarmos como os intelectuais no início do século XX compreendem as relações sociais na 
construção de um conhecimento sobre a nossa sociedade que vai servir de referência para a 
produção científica que virá depois. É observando a designação dessa palavra, suas nuances e 
suas contradições na materialidade da escritura de cada autor que podemos compreender a 
sociedade brasileira na relação política da disputa de forças nas quais se determinam os 
sentidos para o preconceito. A designação é definida como “a significação enquanto algo 
próprio das relações de linguagem, mas enquanto uma relação lingüística (simbólica) remetida 
ao real, exposta ao real, ou seja, enquanto uma relação tomada na história” (Guimarães, 2002, 
p.9). Trata-se, portanto, de observar no funcionamento da linguagem através do que 
preconceito designa, como as relações sociais são representadas numa situação de 
transformação do Brasil, momento em que há a preocupação do Estado, da elite no poder, dos 
intelectuais, com as mudanças sociais, econômicas e políticas nas primeiras décadas do século 
XX, na visão daqueles que falam do lugar da ciência. As obras são analisadas, então, levando-se 
em consideração o momento histórico determinado pelas disputas, pelas relações de forças, 
isto é, a partir da “qualidade dos tempos”(Zancarini, 2008). Quais seriam os sentidos da 
palavra preconceito, funcionando como um conceito político, e que efeitos de sentido para a 
sociedade brasileira a enunciação dessa palavra pelos autores em questão proporciona nos 
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textos que constituem a base da Sociologia sobre o Brasil? Através do que Oliveria Viana 
define como preconceito no livro “A Evolução do Povo Brasileiro” (1923), nossa hipótese é 
que a partir da análise da sua designação, o que é definido como preconceito teórico-político 
estaria relacionado à construção de um programa nacional através do distanciamento do que é 
brasileiro daquilo que é português, num momento em que há a construção de um 
nacionalismo, e da exclusão daqueles que não são 
considerados como parte de uma suposta “raça superior”. 

A escrita como tecnologia da linguagem 
Cristiane Dias (Labeurb/Nudecri – Unicamp) 

crisdias@unicamp.br 
A escrita pensada em sua história nos mostra que a relação do sujeito com a linguagem passou 
sempre pela técnica, pela invenção de uma tecnologia que permitisse a manifestação simbólica 
do sentido do mundo. A invenção dessa tecnologia da escrita passou pela utilização de 
instrumentos distintos que constituíam uma imagem sempre diferenciada da linguagem 
humana. Se a oralidade é a nossa primeira via de acesso à linguagem, a escritura é o que coloca 
a linguagem na ordem do visual, do olhar, o que antes era da ordem da escuta. Da escuta à 
escrita temos uma história da produção de sentidos do mundo, a saber, da relação do sujeito 
com o conhecimento e deste com a tecnologia. A form(a)ulação do conhecimento e o modo 
como ele circula através da escrita, seja na pedra, no barro, no papiro, no codex, na livro 
impresso, nos muros da cidade, na tela do computador, é o que temos chamado “tecnologia da 
linguagem”. Nesse estágio da pesquisa que venho desenvolvendo no/com o grupo Dicit, tenho 
atentado para o fato de que essa tecnologia tem um efeito sobre a escrita. Não se escreve da 
mesma maneira no computador que se escrevia no papiro ou na pedra. Assim, não são apenas 
os instrumentos que mudam, mas a relação do sujeito com a linguagem, com a escrita, com o 
conhecimento; mudam as relações sociais. Assim, proponho discutir nessa apresentação as 
formas da escrita contemporânea que utilizam a tecnologia digital, especificamente a escrita no 
computador, considerando que há um deslizamento de sentido de escrever para digitar para 
teclar. São gestos distintos que nos põe em contato com escritas distintas e com distintos 
imaginários. O gesto da mão, ao escrever; do digitus, ao digitar; do teclado, ao teclar. Nesses 
diferentes gestos de escrever, a relação imaginária do sujeito com a língua e com o 
conhecimento sobre a língua é outro porque o seu funcionamento muda. Há, assim, palavras 
tecladas, palavras digitadas, palavras escritas. São esses diferentes gestos de escritura que vou 
analisar a partir de um corpus constituído de conversas no msn, textos acadêmicos e textos 
escritos à mão. 
Discurso, interpretação e cinema: gestos de leitura na/pela divulgação científica 

cinematográfica 
Greciely Cristina da Costa (CNPq/IEL/Unicamp) 

greciely@gmail.com 
Neste trabalho retomo o modo como a leitura se faz fortemente como uma questão fundadora 
da Análise de Discurso para, então, pensá-la em relação ao seu desdobramento atual nos 
estudos que tratam do discurso de divulgação científica. O entrelaçamento da interpretação, 
da linguagem e do cinema me interessa para explicitar de que maneira o discurso 
cinematográfico pode funcionar como um divulgador de ciência. Parto do pressuposto de que 
ao ler, o sujeito interpreta, ou seja, atribui sentidos a x, atribui sentidos à ciência e ao próprio 
cinema. Sendo assim questiono com se dá esse processo em relação à divulgação científica 
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formulada por novas tecnologias de linguagem, de escrita. Minha hipótese é a de que se 
destacam aí, as novas formas de leitura. Neste momento, a partir da relação entre cinema e 
ciência, considerando o primeiro como divulgador do segundo, o que tentei expor neste 
trabalho são os seguintes apontamentos: i) o filme é um texto, constituído por diversas 
materialidades; ii) o cinema é uma tecnologia da linguagem, além de ser uma leitura; iii) novas 
formas de ler são convocadas no trabalho de interpretação do cinema; iv) há a divisão de 
leituras legitimadoras em uma produção cinematográfica, na qual a posição-cientista sucumbe 
à posiçãoleitor; v) o filme explicita discurso(s), convoca memória(s), funciona pela ideologia e 
produz efeito-leitor. Levantei ainda algumas questões que clamam por compreensão, 
especialmente, no que diz respeito à formulação de uma ciência pelo cinema, ao apagamento 
do político pelo Discurso Cinematográfico de Divulgação Científica, à suspeita do 
funcionamento do discurso relatado indireto juntamente com a encenação/(re)produção de 
um espaço de ciência como silenciadores da divisão de sentidos. Esses apontamentos resultam 
das reflexões de Pêcheux e de Orlandi sobre a questão da leitura. De uma leitura que se 
pretende não-subjetiva ao explicitar o modo de produção de sentidos, o funcionamento do 
processo discursivo. 

“(I)migrante (estrangeiro)” no estado de São Paulo (séculos XIX–XX) : 
A administração da diferença 

Julie Kellen de Campos Borges 
Unicamp (CNPq); Paris III Sorbonne Nouvelle (CAPES) 

jk-borges@uol.com.br 
 
O propósito de nossa pesquisa é o de pensar como o imigrante é significado em matérias 
verbais e não-erbais  
produzidas a partir da segunda metade do século XIX, no estado de São Paulo, Brasil. 
Fundamentados nas perspectivas teórico-metodológicas da História das Idéias Lingüísticas e da 
Análise de Discurso, buscamos analisar os processos de designação do imigrante em diversas 
materialidades (peças de museu, leis, etc.) preservadas e produzidas por instituições como o 
Museu da Imigração (1993), fundado em um conjunto arquitetônico tombado pelo conselho 
de defesa do patrimônio histórico do estado de São Paulo, local onde funcionava a antiga 
Hospedaria de Imigrantes da Capital (1886 - 1887), atualmente, Centro Histórico do 
Imigrante (1986); assim como documentos produzidos, mais recentemente, pelo Ministério 
das Relações Exteriores e pelo Ministério da Justiça. Interessa-nos compreender porque certos 
sentidos se fixam para o imigrante e outros não, em quais filiações de sentidos as designações 
se inscrevem considerando suas condições de produção e mostrando suas implicações políticas 
e históricas. 

Ver no já visto: a imagem digital 
Marcos Aurélio Barbai (Unicamp) 

mbarbai@terra.com.br 
Novas ferramentas tecnológicas têm transformado a fotografia em um instrumento que produz 
e estabelece uma nova mise en scène ‘um se colocar em cena’ na atualidade. A imagem 
digitalizada, isolando e apreendendo em seus pixels aquilo que é fugidio e imperceptível, 
configura-se em um objeto que permite a manipulação de detalhes e o desenvolvimento de 
novas técnicas de configuração e visualização de uma imagem. Assim, um novo arquivo 
começar a demandar formas de leitura e de interpretação. Interessados nesses procedimentos 
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que apreendem e manipulam ‘o ver no visto’ tomamos o gesto de fotografar e as fotografias 
como instâncias simbólicas, portanto com espessura material, no jogo entre o real e a 
realidade e as formas de domesticação do imaginário: construir uma superfície inerte, não 
efêmera e fugidia, capaz de se sustentar e exibir o (in)visível, o secreto, o real. Como um 
fragmento de uma totalidade, como um flagrante do movimento dos sentidos, as imagens 
portam um lugar de filiação e uma ordem do ver que faz tanto o autor quanto o leitor de uma 
imagem participar da ordem do acontecimento: o encontro de uma atualidade e uma 
memória. O trabalho de filiação faz da memória um instrumento que es(ins)creve um jogo 
entre o registrar e o apagar, entre o lembrar e o esquecer, entre o corrigir e o editar e o 
guardar, manter e preservar. O nosso trabalho, no DICIT, a partir da exploração e da leitura 
de bancos de dados de imagens e fotografias digitais na internet, tem por objetivo ler a 
fotografia como uma imagem que é feita tanto de memória quanto de esquecimento e, por 
conta dessa dimensão, uma superfície que articula múltiplos efeitos, mostrando o trabalho do 
olhar de um sujeito que organiza e desorganiza sentidos, que conhece a si mesmo e ao mundo, 
que lida com o “domínio do impalpável e do imaginário”. 

G26 
PALADIS - GRUPO DE PESQUISA PALAVRA, 
DISCURSO E SILÊNCIO 

Prof. Dr. José Horta Nunes 
UNESP - Universidade Estadual Paulista/São José do Rio Preto 

O Grupo de Pesquisa Palavra, Discurso e Silêncio (PALADIS) objetiva estudar a relação entre 
palavra e discurso em diferentes materiais de análise, verbais e não-verbais, considerando os 
deslocamentos que o conceito de silêncio produz no dispositivo teórico da Análise de Discurso. 
Uma das diretrizes de pesquisa consiste em analisar palavras da cidade em discursos 
urbanísticos,  cotidianos, mediáticos, literários e outros. Uma outra diretriz visa a 
compreender a história dos dicionários por meio da análise discursiva de verbetes e de 
aparatos críticos como prefácios e outros textos introdutórios. Tem-se em vista também a 
produção de verbetes dicionarísticos e enciclopédicos de diferentes formatos, levando-se em 
consideração as discursividades contemporâneas e as novas tecnologias de linguagem. Por 
meio dessa prática analítica e de escrita, o grupo objetiva ainda trabalhar o entremeio da 
análise de discurso com os estudos urbanos, a lexicologia e a lexicografia, pensando a palavra 
na relação com o social e o político. 

De favela a residencial: que imagens e que sentidos são estes? 
 

Dantielli Assumpção Garcia (UNESP-IBILCE) 
dantielligarcia@gmail.com 

Sob o viés da Análise de Discurso, neste trabalho, pretendemos analisar algumas imagens de 
uma favela (Maria Fumaça) de São José do Rio Preto – cidade do interior do estado de São 
Paulo – que sofreu um processo de desfavelamento até ser transformada, por meio do 
deslocamento dos sujeitos que aí viviam, em um residencial (São Caetano) de habitação de 
baixa renda. Além desse material, analisaremos algumas notícias que descrevem esse processo 
de desfavelamento. Esses materiais foram retirados do sítio da Prefeitura de São José do Rio 
Preto. Efetuamos uma busca de textos e imagens no sítio por meio da palavra favela. As 
notícias e as imagens, selecionadas para este trabalho, foram publicadas nos dias 04 e 25 de 
abril e 11 de maio de 2006. Nelas, podemos perceber como o discurso da prefeitura se 
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constitui como um discurso oficial que busca mostrar que São José do Rio Preto é um lugar 
que, por meio de políticas públicas, se tornou uma cidade sem favelas. Através desse discurso 
do desfavelamento cria-se, imaginariamente, uma cidade perfeita, sem defeitos. As imagens 
possibilitam notar o percurso que vai da favela à demolição, da demolição ao deslocamento, 
do deslocamento a residencial. Este marcando não mais a existência de favelas. Os sujeitos, no 
término desse processo, possuem uma “identidade cidadã carimbada” nos dizeres da prefeitura 
e deles próprios. Buscaremos, dessa maneira, analisar como na passagem de um espaço a outro 
a significação do que é favela, do que é residencial e do que é ser cidadão vai se transformando 
e se ressignificando. Temos uma relação de sentidos sendo produzida por meio do visível (as 
imagens) e do dizível (as notícias). Um intervindo no outro de modo a buscar um controle dos 
sentidos na formulação de um dizer oficial da prefeitura, mas que em diversas vezes escapa do 
controle e da significação pretendidos. 

Palavra, imagem e silêncio nos discursos sobre sujeitos nas vias públicas 
José Horta Nunes (UNESP) 

horta@ibilce.unesp.br 
Este trabalho apresenta uma análise de imagens presentes em notícias jornalísticas veiculadas 
em sites da Internet, que mostram “moradores de rua” em vias públicas. A partir da 
perspectiva da Análise de Discurso, procura-se compreender a relação entre palavra e 
discurso, explicitando-se os processos que envolvem a produção de sentidos das palavras. 
Serão analisadas palavras que significam sujeitos nas vias públicas, mais especificamente a 
expressão "morador de rua" e outras relacionadas a ela, como "mendigo", "sem-teto", 
"população de rua", "pedinte", dentre outras, de acordo com as cadeias de co-referência 
estabelecidas nos textos. O procedimento é o de observar, descrever e compreender o modo 
como as imagens se apresentam nos textos, bem como explicitar a relação dessas imagens com 
o texto verbal das notícias ou com comentários sobre as mesmas imagens. O que é dito ou 
silenciado na produção e na leitura dessas imagens? Como se dá o jogo entre o verbal e o não-
verbal nesse contexto? Considera-se, de acordo com Orlandi, que o verbal e o não verbal 
apresentam distintas materialidades, de modo que é impossível reduzir um ao outro. 
Tratamos, assim, cada uma dessas textualidades como materialidades específicas que se 
entrecruzam, se recobrem, se delimitam, enfim, que produzem sentidos no confronto de suas 
materialidades e evocam uma ou outra filiação histórica. São tomadas para análise imagens 
veiculadas na Internet em sites jornalísticos e outros que abordem os moradores de rua. Nas 
análises levamos em consideração também as formas do silêncio que se apresentam nos 
discursos, a heterogeneidade discursiva que envolve os discursos mediáticos e urbanísticos, 
bem como as marcas e propriedades desses discursos. Os estudos da cidade pelo viés da 
linguagem têm mostrado que é recorrente um recobrimento do urbano sobre o real da cidade, 
de modo que os sujeitos são significados pela perspectiva da organização da cidade, ao passo 
que o real da cidade é silenciado. Assim, por exemplo, os sujeitos no espaço público são 
nomeados como "moradores de rua" e outros nomes que, ao serem repetidos amplamente, 
vão configurando um imaginário fixado para os sujeitos urbanos, e produzindo a partir daí a 
determinação de outras palavras e sentidos. Na análise das imagens, observamos tanto a 
projeção do verbal sobre o não verbal, que tende a interpretar o não-verbal em uma certa 
direção, quanto os pontos de fuga que escapam da leitura verbal da imagem. Nesse gesto de 
análise, a categoria de sujeito urbano funciona de modo a tornar visível a discrepância entre o 
a ordem da cidade e sua organização verbal e imagética. As imagens da cidade, tal como 
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flagradas e estabilizadas pela mídia, conduzem a um controle dos sujeitos no espaço público, 
ao mesmo tempo em que expõem os traços de outros sentidos possíveis. 
“Todo lugar que chega quer enquadrar”: compreensão do verbal e do não-verbal a 

partir da Análise de Discurso. 
Maria Teresa Martins (Unesp-Ibilce) 

mate_martins@yahoo.com.br 
Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa de doutorado desenvolvida com apoio da 
FAPESP (proc. n. 08/50801-1) e realizada sob a orientação do Prof. Dr. José Horta Nunes 
que tem como objetivo compreender a constituição do sujeito-morador de alguns bairros da 
Zona Norte da cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, bem como a 
constituição do(s) sentido(s) de bairro. O embasamento teórico-metodológico segue os 
trabalhos em Análise de Discurso, tal como desenvolvidos no Brasil por Eni Orlandi, de 
maneira especial as últimas reflexões da autora sobre o discurso da/sobre a cidade. Para esta 
apresentação, nos fixaremos na análise de um texto não-verbal produzido em contexto escolar 
por um aluno da 6ª série do Ensino Fundamental da E.M. Darcy Ribeiro, localizada na Zona 
Norte da cidade. A partir de uma proposta para falar sobre o lugar onde vive, o aluno fez um 
desenho em que aparece a imagem de um sujeito sendo agredido por um policial civil, seguida 
do seguinte enunciado: “Polícia civil abusa da autoridade, todo lugar que chega quer 
enquadrar”. O policial é representado como uma figura monstruosa, enquanto o sujeito é 
representado proporcionalmente bem menor que o policial. Nossas observações se propõem a 
discutir a relação desse texto não-verbal com os sentidos de bairro, com a constituição do 
sujeito e com os sentidos de Estado aí presentes, já que um órgão ligado ao Estado aparece 
representado de maneira tão singular. Nesse ponto, recorremos às reflexões de Orlandi 
(2007) sobre o funcionamento do Estado no Brasil que em alguns casos tem se dado pela falta, 
em oposição ao que afirmam Lewkowicz; Cantarelli e o Grupo dos Doze (2003) sobre o 
esgotamento do Estado. Para tanto, mobilizamos conceitos como constituição, formação 
discursiva, memória e as análises que levam em conta o não-verbal, entendendo-se como propõe 
Orlandi (1998) a impossibilidade de redução do não-verbal ao verbal. 

G27 

GEADA - GRUPO DE ESTUDOS DE ANÁLISE 
DO DISCURSO DE ARARAQUARA 

Profa. Dra. Maria do Rosário Gregolin 
mrgregolin@uol.com.br 

UNESP/FCLAr – Faculdade de Ciências e Letras – Campus 
Araraquara - Universidade Estadual Paulista 

As pesquisas do GEADA vêm-se desenvolvendo no interior do Programa de Pós-graduação 
em Linguística e Língua Portuguesa da FCL-UNESP-Ar desde 1995 e têm natureza, ao mesmo 
tempo, epistemológica e analítica. Elas abrangem a discussão epistemológica sobre as 
fundações e a história da Análise do Discurso e a aplicação do seu dispositivo analítico em 
arquivos de diferentes mídias contemporâneas. Do ponto de vista epistemológico, estudam-se 
a história conceitual, as filiações e os desenvolvimentos teórico-metodológicos da Análise do 
Discurso tanto na França quanto no Brasil, a partir dos diálogos estabelecidos entre Michel 
Pêcheux, Louis Althusser e Michel Foucault. Quanto aos procedimentos analíticos, a principal 
referência teórica vem de Michel Foucault em sua proposição de uma análise de discursos do 
ponto de vista do funcionamento dos enunciados nos processos múltiplos que os constituem, 
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nas práticas discursivas que permitem sua  inteligibilidade. Apanhado na rede discursiva do 
arquivo de um momento histórico, os acontecimentos discursivos se inserem em heterotopias, 
múltiplos lugares de memória, temporalidades e espacialidades. Baseado na fundamentação 
teórico-metodológica da analítica foucaultiana, o GEADA tem o objetivo de investigar a 
produção de efeitos identitários derivados das heterotopias específicas da memória na mídia, 
da fluidez de sua circulação, da rapidez na sedimentação dos sentidos, do equilíbrio entre 
repetitividade e obsolescência, entre duração e efemeridade. Quais efeitos de sentido derivam 
dessa natureza heterotópica nas produções discursivas das identidades? Será possível articular 
essa heterotopia com as discussões sobre as identidades líquidas da contemporaneidade 
(BAUMAN, 2005; 2006)? Propomos, portanto, a partir das reflexões foucaultianas sobre a 
construção dos tempos e espaços contemporâneos, analisar os procedimentos discursivos que 
a mídia mobiliza para marcar, nas materialidades sincréticas de seus textos, a fluidez e a 
mobilidade identitária contemporâneas. Assim, analisando uma rede de discursos que circulam 
nas  diversas mídias brasileiras, buscamos evidenciar procedimentos discursivos que constroem 
espaços e tempos como dispositivos por meio dos quais instalam-se representações e forjam-se 
diretrizes que orientam a criação simbólica das identidades. 

CISV: formação discursiva e concepções da língua inglesa 
Eduardo Alves Vieira (UNESP – FCLAr) 

edu_alvs@yahoo.com.br 
Este projeto tem como objetivo principal a análise do discurso de uma (ONG) Organização 
Não Governamental chamada CISV: Children International Summer Village. Criada após os 
efeitos devastadores da Segunda Guerra Mundial pela Dra. Doris T. Allen, psicóloga formada 
pela Universidade de Cincinnati, o CISV foi pensado a partir dos preceitos ideológicos que 
postularam também a criação das Nações Unidas. Além da análise do discurso da ONG, será 
abordada as concepções da língua inglesa como instrumento de integração entre os seus 
participantes. A análise proposta tem como objeto de investigação o site da organização, 
(www.cisv.org), que apresenta todas as idéias constituintes do CISV, sobretudo, o contexto 
de aparição da ONG e a atuação da língua inglesa, que com sua internacionalização, aparece 
como instrumento de aproximação entre seus participantes. Dentre as questões abordadas 
nesta investigação, destacam-se as análises da política da organização, da ideologia “cisviana”, 
de seus objetivos, seu desenvolvimento e os possíveis resultados alcançados com a realização 
das atividades propostas por “Children International Summer Village” enquanto agente cultural. O 
discurso básico da ONG promove um aprendizado pessoal, cultural, intercultural e 
internacional; apresenta conceitos educacionais e tem a intenção explícita de reeducar seus 
participantes para um convívio mais pacífico entre diferentes culturas e nacionalidades, além 
de promover um intercâmbio cultural entre os mesmos. Destaca-se também, dentro dessa 
investigação, o uso de uma língua comum para que os propósitos da organização aconteçam, 
pois é evidente a necessidade de uma uniformização da fala para que a comunicação seja 
possível entre os participantes que provêem de inúmeros países. No caso do CISV a língua 
escolhida é o Inglês, que por sua internacionalização tornou-se uma língua de grande 
relevância dentro do processo de globalização. É com o suporte teórico das idéias da análise do 
discurso de orientação francesa, proposta pelos filósofos Louis Althusser, Michel Pêucheux e 
Michel Foucault, que a investigação será realizada.  

Mulher-macho sem senhor: a inscrição discursiva da mulher na política 
nordestina 
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Fernanda Fernandes P. de A. Lima (PG-UNESP/CAr - UEG) 
ffpalima@uol.com.br 

Com o objetivo de compreender, segundo os discursos circunscritos aos diferentes lugares da 
política, do gênero feminino e da mídia, o movimento da construção da identidade da mulher 
política nordestina, este trabalho busca problematizar as noções de sujeito, numa perspectiva 
sócio-histórica. Fundamentados na proposta teórica da Análise do Discurso de linha francesa e 
nos estudos de Michel Foucault, buscamos entender alguns direcionamentos discursivos que 
caracterizam a mulher na política. Enquanto sujeito interpelado pelos discursos do campo 
político, a mulher se vê frente a uma história dessa posição em estado de instabilidade, frente à 
dispersão dos enunciados políticos que permeiam o discurso feminino e que contornam as suas 
singularidades. Esses enunciados irrompem entre as zonas mudas da política e revestem a 
memória discursiva com imagens que regulam o gênero feminino no grande arquivo da 
atualidade. Nesse sentido, para uma compreensão desses enunciados, analisamos diferentes 
reportagens, que circulam na mídia impressa, sobre mulheres políticas nordestinas, candidatas 
nas eleições realizadas no Brasil, entre 2006 e 2008. Ao serem veiculados pela mídia, esses 
discursos não se desfazem do compromisso em denunciar os posicionamentos femininos 
existentes e as correlações e transformações realizadas no processo de construção da 
identidade da mulher política. São discursos regulados por diferentes práticas e, enquanto 
lugar de memória, trazem a impressão sensível de uma história, entre continuidades e 
rupturas, e recolhem diferentes formas enunciativas na reinvenção do feminino na política. 
Temos, com isso, um trabalho descontínuo que envolve as individualidades na sociedade, a 
partir de acontecimentos singulares suscitados pelos discursos, no exercício da função 
enunciativa que, em suas movências, fazem emergir a mulher no espaço público. Entender a 
subjetividade feminina na política é mergulhar na relação sinuosa entre o discurso e a história, 
observando como a identidade se faz sensível a uma diferença entre sexos e à desigualdade de 
seus poderes. 

DISCURSO, MEMÓRIA E RESISTÊNCIA NO ROCK DOS ANOS 1980 
Flávia Zanutto (UEM/PG-UNESP-Car) 

flazan@uol.com.br 
O cantor Renato Russo, um dos grandes representantes do pop-rock da geração 1980, 
declarou, certa vez, que “eu acho que o rock ainda é um grande meio de expressão. Não tem nada 
maior do que ele.”, “o rock é, talvez, o único meio que a minha geração tem para se expressar. Queiram 
ou não, o rock é uma psicanálise. Você fala de sua vida, se coloca nas coisas”. Essa produção 
discursivo-musical, que surge e ganha força nesse contexto político-histórico, procura, em 
algumas letras, incentivar seus adeptos a sair de seu pequeno mundo e a contestar/tentar 
mudar o que parece estar errado ao seu redor. Mesmo que não tenha poderes políticos, essa 
produção aparece como trilha sonora que embalou vários movimentos sociais em busca de 
mudanças. Considerando o exposto, nesta comunicação apresentaremos resultados parciais de 
nossa pesquisa de doutoramento, cujo foco de atenção volta-se para a produção artístico-
cultural brasileira realizada pós-governo militar, mais especificamente a produção musical do 
pop-rock nacional dos anos 80 (Plebe Rude, Ira!, Legião Urbana, Titãs, Camisa de Vênus 
entre outros). Nosso objetivo é analisar os efeitos de resistência vinculados aos enunciados e o 
modo como, no exercício da “função enunciativa” (FOUCAULT, 1972) presente nesse 
discurso, há a produção de representações de identidade sobre os jovens e sobre o Brasil. As 
análises têm mostrado que: 1) os discursos do pop-rock nacional dos anos 1980 constituem-se 
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em micro-esferas de resistência, na medida em que, num período de transição 
ditadura/abertura/diretas-já, se caracterizaram como uma voz que denunciava desigualdades 
sociais, violência, uso abusivo do poder, educação básica insuficiente, dentre outros aspectos; 
2) as canções do pop-rock, no contexto histórico e social de sua produção e execução em 
concertos públicos e em outras mídias, constituem-se em música política ou rock politizado; 
3) a identidade do sujeito das canções se constrói num espaço que fica entre o herói ordinário 
e o anti-herói, resultando disso uma identidade ambivalente, cuja constituição se dá entre o 
espaço da ordem e da desordem. 

NO EXERCÍO DA LIBERDADE DE SUJEITOS: OS “BONS FLUIDOS” 
DISCURSIVOS DA REVISTA BONS FLUIDOS 

Ivone Tavares de Lucena  
PPGL/UFPB 

Pensar numa sociedade contemporênea em que os homens despertam para a morte lenta do 
planeta e nas formas de vida que os homens levam, vozes, advindas de vários lugares, clamam 
por um alerta, destacam as conseqüências de um planeta futuro, com uma natureza devastada, 
rios, mares e lagos poluídos: obras da mão humana que está aos poucos destruindo o santuário 
ecológico e, conseqüentemente, destruindo a si mesmo. É uma sociedade onde o homem 
sofre conseqüências desses danos.  É este conjunto de dados e fatos que faz o aparecimento de 
novos pensamentos, novas ideologias sobre a recuperação do planeta e dos seus habitantes. 
Discursos circulam em todos os lugares: nas escolas, nas famílias, nas igrejas, na mídia. São 
condições históricas que, neste momento, possibilitam a circulação de discursos em prol da 
defesa e preservação do ecossistema. A Revista Bons Fluidos (RBF), por exemplo, mantém 
seu discurso em defesa do planeta e do homem com a presença de vozes ecológicas, 
científicas, filosóficas, médicas, entre outras. Constrói, assim, um saber que se materializa por 
discursos trazidos de vários lugares sociais em sua descontinuidade e multiplicidade de 
enunciações. A Revista, portanto, veicula saberes que legitimam efeitos de verdade que são 
efeitos de operações  específicas e complexas de um universo de discurso que dá lugar a vários 
“eus”, várias posições-sujeito que podem ser ocupadas pelos mais variados indivíduos. As 
propagandas, as entrevistas, as matérias se prestam a conduzir identidades de sujeitos de saúde 
equilibrada, de cuidados com o corpo, com a alma, autoconhecimento, auto-estima, bom 
humor.  Com o aporte teórico da Análise de Discurso francesa prouramos enxergar a 
discursividade de Bons Fluidos como, verdades que circulam na mídia constituindo 
identidades. Palavras-chave: Sujeito, identidade, discurso, jogos de verdades. 

A Análise do Discurso e a re-leitura de Saussure: a ontologia de um silêncio 
João Marcos Mateus Kogawa (Unesp – CAr) 

Orientadora: Profa. Dra. Maria do Rosário Gregolin (Unesp – CAr) 
kogawa@fclar.unesp.br 

 A Análise do Discurso de linha francesa é marcada, dentre outras teorias, por uma relação – 
por várias, na verdade – com a obra de F. de Saussure. Ao olharmos para a história desse 
campo teórico no Brasil, encontramos dois grandes percursos: um que se inicia na década de 
80, após a abertura política, e outro que se inicia nas décadas de 60/70, durante a Ditadura 
Militar. De maneira geral, coloca-se a problemática do silenciamento em relação a esse 
primeiro percurso, representado pela figura de Carlos Henrique de Escobar. Com efeito, esse 
formato da teoria não foi institucionalizado e não recebeu o rótulo Análise do Discurso. De 
forma mais específica, há a problemática da particularidade com que esse primeiro percurso 
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relacionava-se com o CLG. Várias leituras foram feitas do texto fundador da Linguística e, para 
a AD daquele momento, importava re-ler Saussure na perspectiva de uma Semiologia 
Materialista. Sob essa perspectiva, o marxismo apresentava-se como a saída possível para a 
crítica à linguística estrutural e como grade de leitura para propor uma ciência dos discursos 
ideológicos em continuidade com a História. O CLG apresentava lacunas – e as fontes 
manuscritas contribuem para o evidenciamento de tais lacunas – que uma leitura acurada 
deveria preencher. A filosofia funciona então como filtro por meio do qual se torna possível 
distinguir, na obra de Saussure, o que é pré-científico, do que é ciência, ou seja, o que é 
ideologia, do que é ciência. Centrado nos trabalhos de Althusser – a “leitura sintomal” – e de 
Bachelard – o corte epistemológico –, Escobar – então professor de Semiologia e 
Comunicação Social na UFRJ e na UFF – afirma que Saussure operou um corte 
epistemológico. Ao “filtrar” as ambiguidades presentes no CLG, surge a problemática da 
ciência dos discursos ideológicos – uma ciência que se interessa pela análise das formações 
discursivas – em consonância com a História – continente maior do qual a CDI faria parte – e 
da Semiologia Materialista – Linguística re-lida sob a ótica althussero-marxista. Essas questões 
levam à reflexão foucaultiana sobre a descontinuidade dos saberes e permitem a questão: há 
uma continuidade entre a AD que se desenvolve a partir dos anos 80, no Brasil, e essa “ciência 
dos discursos ideológicos” já existente nos anos 60/70? Que estranha relação existe entre o 
que foi disciplinarizado e o que foi silenciado? Que obstáculos impediram esse primeiro 
percurso? Evidentemente, não se trata de uma análise que caminha para o julgamento do que 
teria sido melhor para a teoria, mas de uma reflexão em torno da história dos saberes que, por 
motivações históricas e epistemológicas, permaneceram/permanecem à margem. 

Um autor gauche na era da inclusão digital, o copyleft como acontecimento 
discursivo 

Maíra Fernandes Martins Nunes (UNESP-Car) 
maira.nunes@yahoo.com.br 

O advento das novas tecnologias da comunicação instala um suporte sobre o qual se 
materializam práticas de escrita, leitura e circulação de linguagem. Da segunda metade do 
século XX para cá, vivenciamos um processo histórico marcado pelas possibilidades da 
microeletrônica, com características socioculturais específicas. Como investiga André Lemos 
(2007), as tecnologias digitais estão presentes em todas as atividades contemporâneas, 
instaurando formas de sensibilidade, de agregação e de experiência estética. Às relações entre 
práticas cotidianas e tecnologias digitais, Lemos chama de “cibercultura”, assinalando que se 
trata de transformações históricas que caracterizam a cultura na contemporaneidade, em 
consonância com as práticas constituídas pelas redes de comunicação em suporte eletrônico. 
Ainda de acordo com Lemos, essas transformações são marcadas, historicamente, pelo 
desenvolvimento da microeletrônica e pela saturação de alguns mitos que constituíram a 
modernidade (racionalismo, progresso, concepção teleológica da história). Durante muito 
tempo, a tecnologia esteve associada ao paradigma newtoniano, a favor do racionalismo 
instrumental e progressista; o que realçou seu caráter nefasto, associado ao controle social, ao 
isolamento e à poluição. Para Lemos, a “cibercultura” se constitui em outro registro da 
técnica, em um contexto sociocultural em que se destaca o aparecimento da cibernética e das 
redes digitais que descentralizam a comunicação e inauguram formas de sociabilidade.  A 
questão das práticas de produção, leitura e reprodução de linguagem na “cibercultura” se aloja 
no cerne das polêmicas. Assim também, a problemática das novas formas de exclusão torna-se 
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pauta obrigatória, através da temática da inclusão digital. Através da análise dos embates 
discursivos acerca da inclusão digital no Brasil, verificamos estratégias enunciativas que 
reivindicam o direito à leitura no mundo digital, oferecendo resistência às relações de força 
que organizam os direitos de cópia (copyright) e, em última instância, ao dispositivo da autoria 
que norteou a modernidade. Isso porque a questão do “copyleft” está no cerne dos discursos 
que se enfrentam entre o Movimento do Software Livre e a Microsoft. Nossa hipótese é que o 
“copyleft” é um acontecimento discursivo que problematiza o estatuto de autoria na 
contemporaneidade, confrontando a rigidez dos direitos de cópia à condição do acesso à 
linguagem. É, portanto, objetivo deste trabalho verificar, sob a óptica da Análise do Discurso, 
os jogos enunciativos e os embates discursivos acerca da inclusão digital no país. Bem como 
verificar de que modo o “copyleft”, enquanto acontecimento discursivo, ao tempo em que 
deflagra a instabilidade do estatuto de autoria na contemporaneidade, instaura-se como uma 
luta discursiva pelo acesso à leitura na era digital. Para a AD, a autoria não é uma relação de 
propriedade entre indivíduos e produção de linguagem, e sim um dispositivo que controla a 
circulação dos discursos na sociedade. Nossa pesquisa se arrisca nas fronteiras entre a Análise 
do Discurso (sobremodo a que agencia as leituras da obra de Michel Foucault) e as Teorias da 
Comunicação, tradição de pesquisa desenvolvida ao longo do século XX que tem como objeto 
os fenômenos de comunicação. 

A trama discursiva de si entre o estético e o ordinário: identidade e diferença 
nos fios da memória 

Mara Rúbia de Souza Rodrigues Morais (UFG - UNESP/Araraquara) 
mara.rubia8@gmail.com 

Este trabalho se propõe compreender a construção de um efeito identitário nos textos 
memorialísticos de Cora Coralina e Carolina de Jesus, autoras da literatura contemporânea 
brasileira. Mais especificamente, interessa-se pela dinâmica discursiva que, nestas 
concretizações linguageiras situadas entre a escrita literária e a palavra ordinária, dá lugar a 
determinadas identidades (da mulher, do negro, do favelado, do trabalhador), articuladas a 
processos identificatórios (constitutivos) do sujeito. Para tanto, mobiliza-se o dispositivo 
teórico-analítico da Análise do Discurso, capaz de fundamentar a depreensão de alguns 
movimentos de sentido sobre a reabilitação das minorias da História, produzidos no encontro 
da língua com as suas bordas discursivas. Partindo do princípio de que o funcionamento 
discursivo configura um efeito-sujeito nessas duas “práticas de si”, a análise institui, 
metodologicamente, uma formação discursiva de legitimação das memórias excluídas, que 
arregimenta os sentidos e a identidade dos sujeitos narrativizados. Essa categoria teórico-
analítica, estabelecida como conjunto de enunciados que são produzidos no espaço de 
cruzamento do sujeito com a língua e a história, direciona a análise das regularidades 
instituídas na materialidade discursiva, sem, no entanto, negar o ato de interpretação 
possibilitado pela relação do fio discursivo com o interdiscurso. Isso significa que esta análise 
das seqüências que concretizam o discurso legitimador das memórias subterrâneas nas escritas de 
Cora Coralina e Carolina de Jesus tem em mira o repetível (traduzido na regularidade da 
formação discursiva e no exercício da função enunciativa), mas também tematiza a ruptura. A 
partir de algumas categorias lingüísticas (formas de modalidade, junção e deslocamento sintático), 
colocadas a serviço do funcionamento discursivo, a pesquisa constitui efeitos de regularidade, 
tanto no âmbito da formação dos objetos (as identidades produzidas) como no plano dos 
modos de enunciação (atravessados pelas representações do literário e da prática cotidiana). 
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Entretanto, esse gesto de extração das formulações enunciativas, conformadas em rede no 
cruzamento da “atualidade” com domínios de memória e de antecipação, traz à baila 
movimentos de dissensão no interior mesmo da discursividade (memorialista) depreendida. 
Dito de outro modo, a formulação dos enunciados (componentes de saber da formação 
discursiva) encontra, no intradiscurso, elementos de uma exterioridade interdiscursiva, 
dissimulados como evidência no próprio fio do dizer. Como resultado, depreende-se que, ao 
se constituir sob o atravessamento do interdiscurso, a discursividade em questão direciona 
sentidos para a reabilitação, mas também para o controle e, em outro extremo, até mesmo para 
a disjunção do sujeito com os excluídos sociais. Sob o crivo da heterogeneidade discursiva e da 
reciprocidade entre resistência e poder, depreende-se, pois, a configuração de subjetividades, 
delineadas no cruzamento das dimensões ontológicas do saber, do poder e do si, uma vez que os 
sujeitos resistem ao apagamento das memórias anônimas, mas também se produzem sob a 
determinação dos códigos de saber e poder. Em suma, visualiza-se um mosaico de 
identificações e identidades, contemporâneas à irrupção de efeitos-sujeito distintos entre si e 
divididos em relação a si mesmos. 

Ecos da modernidade: uma análise do discurso sobre o cinema ambulante em 
São Luís 

 
                  Marcos Fábio Belo Matos – Unesp/Araraquara – UFMA  

marcosfmatos@yahoo.com.br 
O estudo faz uma abordagem sobre o cinema ambulante em São Luís, capital do Maranhão. 
Entre 1898 e 1909, a cidade vivenciou o que se convencionou denominar de Ciclo do Cinema 
Ambulante, uma sucessão de espetáculos de aparelhos cinematográficos que se efetivava, 
quase sempre, no Teatro São Luiz, hoje Teatro Arthur Azevedo. O ciclo durou onze anos e 
terminou quando se estabeleceu a primeira sala fixa de cinema. A metodologia utilizada é a 
Análise de Discurso, de linha francesa. O corpus abrange os registros deixados nos três mais 
importantes jornais diários da cidade à época, respectivamente, Pacotilha, Diário do Maranhão e 
O Federalista, o que enfeixa um conjunto de notas, notícias, crônicas e, principalmente, 
anúncios publicitários dos 14 aparelhos cinematográficos que formaram o ciclo. O objetivo 
maior é estabelecer, a partir dos pressupostos teóricos da AD francesa, quais representações o 
discurso dos jornais sobre os aparelhos cinematográficos trazia para a sociedade ludovicense. A 
hipótese maior é a de que os jornais acabaram por forjar, a partir de estratégias discursivas 
bastante específicas, para esses aparelhos a imagem de ícones de uma modernidade, 
fortemente vinculada aos artefatos maquínicos que proliferaram frutos da Revolução 
Industrial,  e que, então, se distribuíam por todo o país, tendo como ponto de pulverização o 
Rio de Janeiro, na época a capital da República recém-criada. O arquivo selecionado se 
vincula à época da introdução no País dos principais artefatos dessa modernidade: as fábricas, a 
ferrovia, a energia elétrica, o telégrafo, o telefone, o automóvel, a bicicleta, a máquina de 
costura, o fonógrafo e, propagandeado na Pacotilha como “a última invenção deste fim de  
século em matéria de maravilhas”, o cinematógrafo. A partir das fundamentações teóricas de 
autores como Pêcheux e Foucault, serão operacionalizadas, para análise desse arquivo, 
categorias como o enunciado, o interdiscurso e o intradiscurso: acredita-se que os enunciados 
sobre o cinema ambulante têm no seu intradiscurso a marca do interdiscurso da modernidade: 
o forte tom descritivista do maquinismo encontrado nas notas informativas e opinativas; a 
presença dos superlativos nos textos dos anúncios e das notas sobre os espetáculos; o fato de 
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esses jornais apresentarem os aparelhos sempre eivados de adjetivação refletem a característica 
mesma da abordagem da imprensa desta fase sobre os muitos e variados artefatos da 
modernidade; era a lógica do período, em todo o mundo, a julgar pelas análises já realizadas em 
textos de jornais do Rio de Janeiro e de outras localidades, inclusive jornais franceses, que 
noticiam os espetáculos de cinematógrafo durante toda a fase do cinema ambulante, conhecida 
também como fase de domesticação ou ainda como primeiro cinema. A tese defendida é a de  que, 
no caso do cinema ambulante em São Luís, esse discurso da modernidade se potencializou, 
tendo os referidos jornais funcionado como caixas de ressonância ou como agendadores desse 
processo.  

A subjetividade feminina em Alfonsina Storni  

 Nildicéia Aparecida Rocha (UNESP-UNIOESTE)  
nilapro@yahoo.com.br 

Esta tese investiga a constituição da subjetividade feminina no discurso literário de textos 
escritos por mulheres no início do século XX, nos países Hispano-americanos. Para tanto, 
analisa-se o discurso literário dos poemas em prosa de Alfonsina Storni, quanto ao jogo 
poeticidade/narratividade, as marcas dialógicas entre os interlocutores e os dispositivos de 
produção de subjetividade, que conformam a constituição de uma identidade 
feminina/feminista hispano-americana, na Argentina, nas primeiras décadas do século XX. O 
marco de referência são os princípios teórico-metodológicos da Análise de Discurso de origem 
francesa e no desenvolvimento desse campo transdisciplinar no Brasil e na Argentina, 
especificamente, as contribuições de Michel Foucault, articuladas com a teoria e crítica 
feminista contemporânea, pós-feministas e foucaultiana, quanto à reflexão interna dos 
pressupostos teóricos e analíticos da teoria crítica feminista a partir de uma “política da 
diferença”, da incorporação e da reflexão crítica da proposta foucaultiana sobre as redes de 
poder entre os indivíduos e desses consigo mesmos por meio de técnicas de si e da 
governamentalidade, construídas sócio-historicamente. A discursividade literária de Alfonsina 
Storni revela inquietações na emergente época moderna e vanguardista do mundo hispânico de 
início do século XX, por um lado, constrói-se na afirmação de ser-mulher-no-mundo, 
experienciada na vida de maestra e de poeta, que se materializa lingüisticamente em um 
discurso literário feminino e, por outro lado, também instaura um discurso feminista, de 
reivindicação e ruptura do discurso patriarcal,  tanto em parte de sua poesia como na prosa. O 
objeto de estudo, Poemas de amor (1926) registra essa ruptura no discurso literário de Storni e 
apresenta no jogo poesia/prosa um novo construto estético, nas marcas dialógicas um diálogo 
entre interlocutores, no qual a voz feminina é sujeito discursivo, e a subjetividade 
feminina/feminista registra um sujeito feminino com gênero, na identidade constituída como 
múltipla, contraditória e fragmentária.  

Análise do discurso e ciberespaço 
 

Renan Belmonte Mazzola – UNESP/Car  
renanbm@yahoo.com 

Este trabalho é derivado de nossa dissertação de mestrado, realizado na Unesp/Araraquara, 
sob a orientação da prof. Dra. Maria do Rosário V. Gregolin, e  tem como objetivo principal 
compreender o ciberespaço através do mirante da Análise do Discurso de linha francesa, 
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derivada dos trabalhos de Michel Pêcheux (e de seu grupo) e dos diálogos que ele traça com 
Michel Foucault e Mikhail Bakhtin. Num primeiro momento da pesquisa, trabalhamos com 
um “retorno à teoria” da AD, resgatando as suas três épocas e entendendo como se deram as 
reformulações pelas quais passou desde sua emergência, em 1969, até seu último estágio – 
retratado nos textos posteriores à década de 1980. Procuramos compreender também o lugar 
que Michel Foucault ocupa no interior da teoria discursiva de Pêcheux. Fizemos, por fim, uma 
breve consideração acerca da chegada da AD no Brasil, em função da abertura política 
brasileira, a qual lhe permitiu que florescesse. Num segundo momento, tentamos descrever a 
tela, circundá-la, para enxergar como ela se comporta enquanto suporte de leitura/escrita e 
enquanto espaço a partir do qual enunciados irrompem em uma condição própria de 
existência: a eletrônica. Para melhor compreendê-la como espaço, partimos da noção 
foucaultiana de “heterotopia”, que caracteriza os lugares que se encontram em relação de 
inversão ou contradição a todos os outros lugares existentes em uma sociedade. O 
ciberespaço, portanto, aproxima-se sobremaneira dessa noção, ao passo que submete os 
indivíduos a seus modelos maquínicos e multimodais/multimidiáticos, estabelecendo-se como 
espaço-outro. Num terceiro momento, isolando esses enunciados derivados eletronicamente 
do ambiente virtual, analisamo-os segundo os aparatos teóricos e metodológicos da AD, a 
saber: gêneros do discurso (de M. Bakhtin); identidade (Z. Bauman e M. Foucault); formação 
discursiva (a partir de Pêcheux e Foucault); e arquivo (através de Pêcheux, Guilhaumou, 
Maldidier e Foucault). Por fim, fizemos uma análise arqueológica de alguns sites de 
relacionamento que prometem o encontro de pessoas cujos perfis semelhantes podem ser 
aproximados pela rede. São eles: Parperfeito, Namoro on-line e Match.com. Concluímos, 
assim, que o ciberespaço pode se caracterizar como um objeto válido e fecundo a ser tomado 
pelos estudos do discurso, pelo fato de envolver os discursos que nele circulam em regras 
próprias de existência, condições de produção específicas. O ciberespaço, hoje, é um lugar 
que agrega práticas derivadas de nossa modernidade líquida, fluida, e reflete muito de nosso 
momento histórico. 

Práticas identitárias e representações do adolescente na mídia televisiva 
Thiago Ferreira da Silva 

thiago.pd90@gmail.com 
O presente projeto de pesquisa insere-se numa investigação coletiva do Grupo de Estudos em 
Análise do Discurso de Araraquara (GEADA), cadastrado no diretório de pesquisa do CNPq, 
sob liderança da profa. Dra. Maria do Rosário Gregolin(Departamento de Lingüística - FCL - 
UNESP-Ar). Este estudo propõe uma análise de práticas discursivas da mídia televisiva que 
formam representações imaginárias e, de certo modo, constituem identidades. Tomando 
como corpus o programa Malhação, exibido pela rede Globo de Televisão, no interior do 
GEADA o projeto faz parte da linha de pesquisa Discurso, História, Memória: a produção de 
identidades, pois objetiva, partindo dos pressupostos teóricos da Análise do Discurso de linha 
francesa, analisar e compreender as relações entre o discurso, a história e a memória na 
constituição de identidades por meio da mídia televisiva, tendo como tópicos principais os 
seguintes: a) a compreensão das características da linguagem sincrética dessa mídia; b) análise 
e compreensão do funcionamento desse gênero televisivo que, aliando merchandising e 
elementos narrativos intensifica a hibridização da ficção com o mercado consumidor; c) 
analisar os recursos característicos dessa mídia que, mesclando linguagem verbal e visual, 
(re)produzem identidades do jovem urbano brasileiro; d) a descrição das marcas e da 
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influência do enunciatário-telespectador na relação entre merchandising e a narrativa, no 
programa Malhação; e) comparar e compreender as transformações das identidades no 
percurso histórico das exibições de várias versões do programa Malhação; a partir da coleta de 
dados, organização e análise desses dados, e da reflexão sobre cada um dos tópicos acima 
citados, será possível pensar e discutir o papel da linguagem televisiva na produção de 
identidades e de sentidos sócio-históricos, bem como refletir sobre a criação de modelos 
identitários para os jovens e as exclusões decorrentes da configuração desses modelos. 

G28 
GRUPO DE DISCURSO DA UFRGS 

Profa. Dra. Maria Cristina Leandro Ferreira 
discurso@ufrgs.br 

UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
O observatório do discurso na contemporaneidade: outros olhares sobre os 
objetos discursivos - O propósito do grupo de pesquisa é o de trabalhar no entremeio 
entre campos teóricos que se sintam igualmente concernidos pelas questões da falta, da 
incompletude e da resistência. Nesse sentido, vamos mobilizar noções como língua, sujeito e 
ideologia, levando em conta que tudo não se diz, todo não se é. No trabalho do analista não há 
como separar objeto[materialidade] e palavra [discursividade], pois um não prescinde do 
outro e ambos são mutuamente afetados. Pode-se então falar de efeitos do objeto na palavra, bem 
como de efeitos da palavra no objeto, num entrelaçamento que não se desfaz, a exemplo do que 
ocorre na figuração da banda de Moebius. Operar sobre esse entrelaçamento e fazer 
emergirem esses efeitos, é uma das atividades do analista. Nosso propósito, portanto, de 
trabalhar o corpo, como objeto discursivo – entre o sujeito e a língua – vai considerar que 
o mesmo encontra na língua a sua forma de simbolizar e, assim, falar do sujeito. Ainda que 
isso não seja sempre possível, já que as palavras sempre faltam e o sujeito não chegue nunca a 
se mostrar inteiro. Além do corpo, lançaremos ainda um olhar sobre a arte e sobre o ensino 
de língua estrangeira, enquanto objetos a serem analisados pelo dispositivo teórico da 
análise do discurso. 

O corpo, entre o sujeito e a língua 

Maria Cristina Leandro Ferreira (UFRGS) 
kitty@ufrgs.br 

O presente projeto discute o imbricamento das três principais áreas – linguística, 
materialismo histórico e psicanálise – de onde emergiu a análise de discurso de linha francesa. 
Nessa zona de confluência tão insólita se dará uma atenção singular à noção de sujeito e à 
noção de língua, como pontos nodais formados por três anéis, simbolizando uma tríplice 
aliança existente na constituição do campo epistemológico da análise de discurso. O sujeito 
estaria, assim, sendo afetado simultaneamente por essas três ordens e deixando um furo em 
cada uma delas, como é próprio da estrutura de um ser-em-falta. O sujeito constituído pela 
linguagem manifesta-se como efeito de linguagem; ao ser interpelado pela ideologia como 
sujeito comparece como assujeitado, e ao ser atravessado por uma teoria não-subjetiva da 
subjetividade se marca como desejante. Quanto à língua, será considerada como estrutura 
simbólica que comporta em si um furo que lhe é constitutivo e por onde irrompe a 
possibilidade do equívoco e dos deslizamentos de sentido. Entre essas duas noções, será 
lançado um olhar especial sobre o corpo, enquanto objeto discursivo – não empírico, não 
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biológico, não orgânico – que marca e se deixa marcar, numa relação de afetação mútua com 
as categorias centrais que fazem operar o dispositivo teórico-analítico da análise do discurso. 
O corpo, alçado ao estatuto de materialidade discursiva, será analisado a partir de recortes 
diversificados, envolvendo tanto depoimentos que falam da mudança do corpo pelo processo 
de envelhecimento, quanto imagens que mostram as diferenças no corpo que fazem falar (n)o 
discurso. O que pretendemos é verificar a possibilidade de estender a outros objetos 
discursivos, no caso, o corpo, o estatuto de artefato teórico a ser analisado pelo observatório 
do discurso. E isso será feito situando-o num lugar entre o sujeito e a língua, a partir de onde 
ele se vela e se desvela, deixando entrever em suas marcas o que falta e o que fala no sujeito. 
Esse corpo que fala seria também o corpo que falta, donde a inclusão da noção de real do 
corpo, ao lado do real da língua e do real do sujeito. 

Imagem: Estrutura-em-Funcionamento 
 

Luciene Jung de Campos – UFRGS/UCS 
junglitz@terra.com.br 

O presente trabalho se propõe a analisar a imagem como uma estrutura singular em 
funcionamento que se cumpre na ideologia e na história, sob o dispositivo teórico da Análise 
do Discurso na interface com a Arte e a Psicanálise. A materialidade discursiva a ser analisada 
tem como base a fotografia e a pintura sobre fotografia, onde a imagem é a linguagem 
possível. Trata-se da imagem basculante de mobilização do inconsciente: ora abrindo para o 
desejo, ora para a ideologia. Tanto pode facilitar a reprodução e a repetição do padrão 
imposto num esforço de satisfação e preenchimento absolutos; quanto promover 
deslocamento, ruptura, suspensão e vazio. As fotografias retiram elementos da mídia de 
massa, mas rompem com o discurso publicitário vigente e instauram um novo processo 
discursivo para além dos produtos que procura comercializar, fazendo emergir nova rede de 
dizeres. Enquanto arte, a imagem procura desestabilizar aquilo que tenta cooptar o sujeito, 
passando a funcionar como operadora do desejo, neste caso a imagem pode ser apreendida a 
partir da análise dos processos de sua produção, não dos seus produtos. A imagem que 
interessa é a imagem fragmentada e deslocada, que não se ocupa do todo, mas da parte, do 
detalhe – do resto – que assim adquire potência para veicular o desejo. Esse fragmento assume 
uma estrutura singular, pois é um recorte no espaço, limitado por contornos que produz suas 
próprias aparas, indicando o que a imagem não é. E ali onde a imagem é, ocorre a inscrição 
através da autoria de um determinado sujeito em posição-autor na história. Da mesma forma, 
outros sujeitos podem fazer outras leituras da mesma imagem, colocando-a em marcha. Diz-
se, então, que a estrutura está em funcionamento já que permite a outros sujeitos ocuparem 
novas posições-sujeito e experimentarem o efeito-autor através da produção de deslizamento 
do sentido. 
Corpo e mídia na contemporaneidade: a escrita adolescente como cartografia da 

relação língua – sujeito – ideologia 
 

Rubens Prawucki – PPGLET / UFRGS  
rubenspra@ig.com.br 

 Partindo da noção de Rolnik (2006) de que o desejo é o perfil de um cartógrafo da atualidade, 
coloco-me neste estudo como analista do discurso-cartógrafo, desejando investigar como se 
re(velam) os desejos-adolescentes sobre a relação corpo-mídia a partir de  um anúncio 
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publicitário extraído da Revista Uma (2006). Para isso, analiso os gestos de leitura destes 
adolescentes a partir da escrita, tomada neste estudo (1) como cartografia, como desenho das 
suas paisagens psicossociais (ROLNIK, 2006) e ao mesmo tempo (2) como cicatriz do 
movimento das suas estruturas inconscientes (RICKES, 2002). Para o ato de cartografar, 
utilizo os pressupostos teórico-metodológicos da Análise de Discurso Francesa (PÊCHEUX, 
1988, 2002), que vê os sujeitos como produtores de sentidos muitas vezes contraditórios, 
construídos histórica e ideologicamente e que se encontram materializados na língua. Estas 
contradições materializadas na língua fazem falhar a vontade de unidade e de transparência 
destes sujeitos, fazendo desta língua uma estrutura material opaca, marcada por diferentes 
deslizamentos de sentidos, equívocos, ambiguidades, mal entendidos e lapsos. Logo, esta 
perspectiva discursiva tem na incompletude da língua e do sujeito, seu principal fundamento. 
Três perguntas têm mobilizado esta análise: 1- Como os registros psíquicos dos sujeitos 
adolescentes - real, simbólico e imaginário - permeiam os sentidos sobre a relação corpo-
mídia materializados na escrita destes adolescentes? 2- Como são construídos, na escrita dos 
adolescentes, os diferentes equívocos, mal entendidos, lapsos, ambiguidades e deslizamentos 
de sentidos quando são abordadas questões sobre a relação corpo-mídia? 3- O que estes 
sentidos podem (re)velar sobre a(s) posição(ões)-sujeito destes adolescentes frente aos 
sentidos de corpo construídos e veiculados pelo anúncio publicitário em questão? Este estudo 
pode contribuir com profissionais de línguas por transitar entre os fundamentos teórico-
metodológicos da Análise de Discurso Francesa que entende a relação língua-sujeito-ideologia 
como indissociável no olhar para a linguagem.  
O confronto entre línguas: da desestabilização do olhar pela língua estrangeira 

 
Giovani Forgiarini Aiub (PPGLet/UFRGS – CAPES) 

gioaiub@gmail.com 
Quando se fala no ensino e na aprendizagem de línguas estrangeiras e quais concepções 
teóricas subjazem a estes processos, majoritariamente, o que entra em cena é um conceito de 
sujeito centrado e de uma concepção de língua homogênea, de tal modo que é possível dizer 
que há, sob esta perspectiva, um silenciamento das diferenças e também das semelhanças. Das 
diferenças porque se busca uma homogeneidade absoluta, sem espaços para falhas, equívocos e 
rupturas, como se o processo de aprendizagem de línguas fosse apenas a memorização de 
léxicos e a internalização de estruturas. E das semelhanças porque se trata a língua estrangeira 
como uma tarefa à parte, como se ela não tivesse nenhuma relação com a língua materna, 
como se fosse um objeto exótico, como se não fosse também uma língua, como se ela não 
fosse parte da constituição do sujeito. Sob este modo de refletir a aprendizagem, há uma 
perspectiva estritamente linguística que tem seu alicerce no Curso de Linguística Geral, de 
Saussure, pois, quando o mestre delimita seus estudos, ele o faz pelo olhar, dizendo que “é o 
ponto de vista que cria o objeto” (CLG, p.15). Assim, sob uma mirada que descarta a 
exterioridade sistêmica, não é possível mobilizar as falhas e as tomar como constitutivas do 
processo de aprendizagem de línguas. Desse modo, pensando especificamente neste processo, 
não é raro o professor se deparar com textos de aprendizes que apresentam uma escrita no 
mínimo confusa, isto é, onde podem aparecer léxicos da língua estrangeira aplicados em 
estruturas da língua materna. Sob um ponto de vista estritamente linguístico, isto é 
considerado como uma interferência que carrega em si um aspecto de negatividade, de tal 
modo que o processo de construção da escrita não é analisado, deixando o olhar apenas sob o 
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produto, o texto em si. Neste sentido, escritas que têm características do tipo aqui 
mencionadas são consideradas incorretas e, portanto, geralmente escapam a um processo de 
análise. Desse modo, é neste lugar, descartado por uma linha linguística, que a teoria da 
Análise do Discurso francesa pode intervir buscando analisar a escrita em língua estrangeira, 
tentando compreender, não apenas as interferências linguísticas, mas principalmente como o 
processo de aprendizagem de uma língua estrangeira abre possibilidades para uma “nova” 
constituição subjetiva, uma vez que “toda tentativa de aprender uma outra língua vem 
perturbar, questionar, modificar aquilo que está inscrito em nós com as palavras da primeira 
língua” (REVUZ, 1998, p.217). Portanto, este questionamento que a língua estrangeira 
impõe, todo esse embate que ela causa, todo esse confronto que desestabiliza o mundo já 
organizado pela língua materna, faz parte da constituição do aprendiz enquanto sujeito, faz 
com que se abram possibilidades de mudar o modo de olhar. Assim, este trabalho se propõe a 
analisar textos escritos por aprendizes de língua estrangeira, a fim de verificar como se dá essa 
relação entre línguas materna e estrangeira, como que estas línguas se imbricam, 
materializando-se na produção escrita. 

G29 

gepCE -  GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA 
EM CIÊNCIA E ENSINO 

Profa. Dra. Maria José P. M. de Almeida 
mjpma@unicamp.br 

FE - UNICAMP - Faculdade de Educação da Universidade Estadual de 
Campinas 

O grupo de estudo e pesquisa em Ciência e Ensino é um dos grupos pertencentes ao diretório 
dos grupos de pesquisa do CNPq. Suas linhas de pesquisa são: Educação, Ciência e Tecnologia e 
Ensino e Formação de Professores e seus eixos temáticos são: Ciência e Linguagem; Cultura e 
Imaginário e Formação de Professores. Essas linhas e eixos temáticos evidenciam o envolvimento 
de seus líderes, Maria José P. M. de Almeida e Pedro da Cunha Pinto Neto e de todos os seus 
membros com questões relacionadas à área de Educação em Ciências. Entretanto, são 
inúmeras as pesquisas já desenvolvidas no grupo com forte apoio teórico/metodológico na 
análise do discurso, como registramos no primeiro Colóquio Internacional De Análise Do 
Discurso – CIAD. Já no II CIAD pretendemos, a partir de algumas das noções da análise de 
discurso - AD da vertente originada com trabalhos de Michel Pêcheux na França, a partir 
principalmente de noções encontradas em produções de Eni Orlandi no Brasil, realizar uma 
discussão sobre a natureza desse apoio. O objetivo dessa discussão é contribuir para a 
compreensão de características próprias da sustentação teórica na AD e do funcionamento de 
dispositivos analíticos apropriados para investigações essencialmente focadas no ensino da 
Ciência. Para subsidiar a discussão serão apresentadas duas reflexões calcadas em dissertações 
de mestrado defendidas em 2008 (Thirza Pavan Sorpreso e Glória Lúcia Magalhães), um 
resumo de outra dissertação defendida em 2009 (Ricardo H. Almeida Dias). Esses três 
trabalhos foram orientados pela coordenadora desta apresentação, na FE Unicamp e, 
juntamente com os estudos apresentados a seguir, fornecem subsídios para a discussão que 
aqui está sendo proposta. O estudo “Usando a Análise de Discurso para Compreender o 
Imaginário de Alunos de Licenciatura em Física”, a ser apresentado pelo doutorando da FE 
Unicamp Leandro Londero da Silva evidencia as possibilidades da AD como parte da 
organização de disciplinas de formação docente; já no estudo seguinte, realizado pela professora 
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Maria Consuelo Alves Lima, da UFMA em estágio de pós-doutorado no gepCE, com apoio na 
AD é feita uma análise sobre algumas questões de vestibular e sobre trechos de um livro 
didático, análise essa que encaminha para suposições a respeito das condições de produção de 
formação de professores; já o trabalho da professora Silvania Sousa do Nascimento da UFMG e 
membro do gepCE, é um avanço em relação ao projeto de pós-doutorado da professora, 
realizado junto ao grupo e intitulado “Origens e propósitos de Museus de Ciências da Cidade 
de Belo Horizonte- Minas Gerais”; finalmente, a professora Roseli Aparecida Cação Fontana do 
grupo Trabalho Docente Na Formação Inicial – AULA, da FE Unicamp, apresentará uma 
reflexão a partir do projeto “Produção Do Ensino, Saberes Cotidianos E Científicos No 
Imaginário De Estudantes Universitários”, por ela coordenado, apoiado pelo Conselho de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq, e do qual participaram vários membros do 
gepCE. 

Utilização da Análise de Discurso para Enfocar a Relação Entre Forma e 
Conteúdo no Planejamento do Ensino de Física 

 
Thirza Pavan Sorpreso  
thirza.ps@gmail.com 

A utilização de aspectos da Análise de Discurso desenvolvidos no Brasil por Eni P. Orlandi, 
como referencial teórico e metodológico, na pesquisa de mestrado já concluída e intitulada 
“Organização de Episódios de Ensino Sobre a Questão Nuclear para o Ensino 
Médio”, permitiu-nos compreender a produção dos discursos de licenciandos em Física, 
dentro das condições específicas de suas enunciações na disciplina Prática de Ensino de Física e 
Estágio Supervisionado, ministrada no ano de 2005 na Faculdade de Educação da Universidade 
Estadual de Campinas. Enfatizamos neste resumo a contribuição desse referencial teórico para 
a reflexão sobre a não dissociação entre forma e conteúdo no planejamento do ensino de 
Física. Com esse foco foram produzidos dois trabalhos: “Elaboração de Episódios de 
Ensino Tratando da Questão Nuclear: relações entre abordagens e conteúdos” e 
“Conteúdos e Estratégias na Organização de Episódios de Ensino Sobre a Questão 
Nuclear na Formação Inicial de Professores de Física: Foco no Imaginário dos 
Estudantes”. No primeiro, apresentamos considerações sobre a relação estabelecida, por 
licenciandos em Física, entre abordagens e conteúdos no processo de preparação de episódios 
de ensino com o tema Questão Nulcear, direcionados a alunos do Ensino Médio. Procuramos 
evidenciar que, durante a disciplina, os licenciandos, ao elaborarem tais episódios, buscaram 
conteúdos particulares sobre um mesmo tema e a escolha de tais conteúdos foi bastante 
influenciada pela condição de produção de que cada episódio deveria ser elaborado com uma 
abordagem particular da pesquisa em ensino de ciências (Linguagens no Ensino de Ciências; 
Resolução de Problemas; Ciência, Tecnologia e Sociedade e História da Ciência). Enquanto 
no primeiro trabalho evidenciamos tal influência de condições da disciplina para a produção de 
episódios de ensino específicos dependentes da união particular entre conteúdos e abordagens, 
no segundo trabalho, procuramos evidenciar como essa produção influenciou o imaginário 
desses licenciandos. Pudemos observar indícios de deslocamentos sofridos nesses imaginários 
com relação à relevância da reflexão sobre a questão da conexão entre forma e conteúdo no 
planejamento do ensino. Observamos que, inicialmente, havia indícios de fragmentação entre 
forma e conteúdo nos discursos dos licenciandos, ao considerarem que haveria diferentes 
abordagens possíveis de serem utilizadas no ensino de Física. Porém, todas elas seriam apenas 
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‘transmissoras’ de um mesmo conteúdo (algumas mais motivadoras do que outras) e não que a 
junção particular entre formas e conteúdos corresponderia a práticas, também particulares, ou 
diferenciadas entre si. Já, no final da disciplina, alguns dos licenciandos passaram a considerar 
conteúdo e forma conectados, na busca de um ensino diferenciado. 

Crianças De Seis Anos No Ensino Fundamental: Elementos De Ciências Em 
Escolas Rurais Do Município De Três Pontas/Mg. 

 
Glória Lúcia Magalhães 

 gl.magalhaes@yahoo.com.br 
A pesquisa foi realizada com crianças que freqüentavam a Fase Introdutória do Ensino 
Fundamental em escolas da zona rural no município de Três Pontas MG. Nela, procuramos 
estabelecer modos de trabalho para que as crianças avançassem no sentido do conhecimento 
relacionado às ciências. Mesmo considerando a relevância da leitura de trabalhos revisados 
sobre infância e ensino de ciências na construção do dispositivo analítico, o principal apoio 
teórico desse trabalho foi a Análise do Discurso, iniciada na França com Michel Pêcheux 
pautando-nos principalmente em textos publicados por Eni Puccinelli Orlandi no Brasil. 
Sendo a Análise do Discurso uma disciplina que é capaz de articular o lingüístico com o social 
e o histórico, ela nos permitiu trabalhar em busca dos processos de produção de sentido e de 
determinações histórico-sociais. De onde vem o discurso das crianças que vivem no meio rural 
ao falarem sobre sua vida, seu trabalho, sobre o vento e o arco-íris? Ou ainda, como podemos 
compreender o que não disseram? Como nos relacionamos com a linguagem em nosso 
cotidiano, enquanto sujeitos falantes? O contexto-sócio histórico é capaz de atrair para si 
elementos derivantes de nossa sociedade que possam produzir efeitos de sentidos. As posições 
discutidas neste trabalho aparecem associadas a condições de produção que as geraram, aos 
espaços físicos ocupados pelos sujeitos: a roça, a escola, a casa, o cafezal; aos lugares sociais 
ocupados por eles: o filho, o aluno, o professor, a criança, o menino e a menina. Junto dessas 
posições visualizam-se as atividades exercidas pelos sujeitos, afetadas pelas posições 
temporárias que ocupam: quando brincam, estudam, trabalham. Temos a necessidade de 
atribuir sentidos enquanto sujeitos discursivos. O que é dar sentido? Para o sujeito que fala, é 
construir sítios de significância, é tornar possíveis gestos de interpretação. Nos episódios de 
ensino realizados, ao se depararem com músicas, histórias, desenhos, e imagens, as crianças do 
meio rural, falaram, cantaram, ouviram e silenciaram. Entre outros aportes colocados em 
funcionamento ressaltamos que, ao pensarmos as atividades desenvolvidas, a não transparência 
da linguagem foi fundamental. A dinâmica dos discursos ocorridos neste trabalho, em sala de 
aula, nos permitiu melhor compreender como nos relacionamos com a linguagem em nosso 
cotidiano, enquanto sujeitos falantes, constatando que o discurso é a palavra em movimento. 

A física nas revistas Ciência Hoje e Pesquisa Fapesp: leituras de licenciandos 

Ricardo Henrique Almeida Dias  

ricardo_almeida_diaz@yahoo.com.br 

 

Na pesquisa de mestrado com o título deste resumo, defendida tivemos por objetivo 
compreender interpretações de um grupo de licenciandos em física ao lerem textos de 
divulgação científica sobre física publicados nas revistas Ciência Hoje e Pesquisa Fapesp, bem 
como compreender aspectos do imaginário desses estudantes sobre a possibilidade de leitura 
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desses textos por alunos do ensino médio. Assim, utilizamos como aporte teórico a análise de 
discurso na vertente originada por Michel Pêcheux. Esse referencial nos pareceu adequado por 
não aceitar a transparência da linguagem e levar em consideração as condições de produção e a 
historicidade na produção dos discursos. No processo discursivo entra em cena a noção de 
imaginário, que vai além da descrição sociológica, sendo constituída a partir das relações 
sociais que funcionam no discurso em um mecanismo de antecipação, na qual o lugar que 
destinador e destinatário atribuem a si e ao outro são constituintes desse processo. A análise 
de discurso também coloca a ideologia como parte inerente da relação entre sujeito, mundo e 
linguagem. Partimos do pressuposto que, no discurso, o mundo é apreendido, trabalhado pela 
linguagem e cabe ao analista procurar apreender a construção discursiva dos sujeitos. Assim, 
também atentamos para o subsídio que a análise de discurso nos concede para a construção de 
um dispositivo analítico, que o analista particulariza quando ele coloca questões face aos 
materiais de análise que constituem seu corpus e que ele visa compreender, em função do 
domínio científico a que ele vincula seu trabalho. Portanto, dada a natureza das publicações 
escolhidas, levantamos especificidades do discurso jornalístico e buscamos a compreensão de 
como elas puderam ser condições de produção das interpretações dos licenciandos em física. 
Como queríamos compreender como eles atribuíam sentidos aos textos de divulgação, 
utilizamos no dispositivo de análise também a noção de autoria da análise de discurso e as três 
categorias de repetição: empírica, formal e histórica como explicitadas por Eni Orlandi. 
Pudemos notar, através de questionários aplicados após a leitura das revistas supracitadas e no 
diálogo entre pesquisador e estudante após o preenchimento desse questionário, como 
características do discurso jornalístico proporcionaram condições para o estabelecimento de 
sentidos pelos licenciandos e como essas condições contribuíram para que os estudantes 
manifestassem os três tipos de repetição, o que nos evidenciou a multiplicidade de modos 
como os licenciandos desta pesquisa leram. Consideramos que o relacionamento entre os 
sentidos atribuídos à leitura de textos de divulgação científica por um grupo de licenciandos 
em física e algumas especificidades do campo jornalístico que fazem parte dessas revistas 
parece sugerir que a investigação de potencialidades e limites de revistas de divulgação 
científica, como as trabalhadas nessa atividade, em situações efetivas de ensino parece estar 
vinculada às condições em que esses textos são produzidos, perspectiva coerente com os 
estudos em análise de discurso. 

Usando a Análise de Discurso para Compreender o Imaginário de Alunos de 
Licenciatura em Física 

 
Leandro Londero da Silva  

llondero@unicamp.br  
Neste estudo buscamos compreender o imaginário de estudantes de licenciatura em física 
sobre o papel dos pesquisadores em ensino de física, a função da escola e os objetivos para se 
ensinar a física no nível médio. Para tanto, analisamos respostas a um questionário aplicado a 
16 estudantes no início da disciplina Conhecimento em Física Escolar do curso de Licenciatura 
em Física da Universidade Estadual de Campinas. O apoio teórico teve como base a vertente 
da análise de discurso iniciada por M. Pêcheux. Essa vertente considera que a linguagem não é 
transparente, compreende o discurso como efeito de sentidos entre locutores, algo que é 
posto em funcionamento, ou seja, procura-se compreender as condições de produção do 
discurso. Já o imaginário é pensado como um mecanismo constituído por meio de relações 
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interdiscursivas, produzidas em diferentes momentos e situações sócio-históricas. Admitimos 
que, tanto os futuros professores devem tomar consciência do funcionamento de seu 
imaginário, como os formadores de professores devem trabalhá-lo em seus cursos. A questão 
básica que procuramos responder foi: como se constitui o imaginário reconhecido no discurso 
de estudantes de licenciatura em física sobre o papel atribuído aos pesquisadores em ensino de 
física, à função da escola e aos objetivos do ensino da física? Questão que subdividimos em: 
que papéis os estudantes atribuem aos pesquisadores em ensino de física? Que funções 
atribuem à escola básica? Que objetivos e importância conferem ao ensino da física? 
Ressaltamos a importância de buscarmos compreender o imaginário dos futuros professores, 
um fator que consideramos condicionante das mediações de ensino possíveis em sala de aula. 
A partir dos discursos dos estudantes pudemos notar que, no conjunto dos que responderam o 
questionário havia posicionamentos distintos: ao menos dois papéis atribuídos aos 
pesquisadores em ensino de física, dois à escola e também ao ensino da física. E mais, os papéis 
conferidos por alguns estudantes foram, em muitos casos, contraditórios. Ao apontarem a 
constituição de imaginários comuns a muitos estudantes, mas também mostrarem algumas 
divergências, os resultados evidenciam que as condições histórico-sociais de produção dos 
discursos dos estudantes não foram idênticas e, portanto, as mediações a serem trabalhadas em 
aula devem contemplar diferentes condições de produção imediatas. E apenas para 
exemplificar as divergências: enquanto muitos alunos consideraram a transmissão de 
conhecimentos sistematizados como papel principal dos pesquisadores em ensino de física, 
alguns associaram o objetivo do pesquisador à compreensão do mundo/perspectiva 
cultural/formação da cidadania. 
A Física Moderna E Contemporânea Num Curso De Licenciatura Em Físicas E No 

Vestibular Da Mesma Universidade. 
 

Maria Consuelo Alves Lima  
mariaconsuelolima@gmail.com 

               No Brasil, entre pesquisadores da Educação em 
Ciências que têm focalizado a Física Moderna e Contemporânea (FMC) parece haver o 
consenso de que ela deve ser trabalhada no ensino médio. Considerando a forte influência dos 
exames de ingresso ao ensino superior no que se faz naquele nível de escolaridade, e por ser 
comum ouvirmos professores de ensino médio dizerem que não trabalham FMC por não 
terem aprendido como fazê-lo, analisamos aqui os conteúdos de FMC solicitados para exames 
de ingresso e os conteúdos de FMC contidos nos programas das disciplinas do curso de 
formação de professores de Física da Universidade Federal do Maranhão. Para tal, 
consideramos o enunciado dos conteúdos incluídos nos programas de vestibulares e das 
disciplinas e analisamos a natureza das atividades que esses textos subentendem. Teoricamente 
nos apoiamos na vertente da análise de discurso originada com Michel Pêcheux e buscamos 
compreender possíveis condições de produção dessas atividades. Utilizamos também noções 
auxiliares, tais como: expectativas de desempenho de papéis; expectativa de conhecimento, habilidades, 
atitudes e concepções; duplos conceitos processo/produto e quantitativo/qualitativo. Uma das 
considerações que o estudo permite refere-se ao o fato de que, usualmente, nas disciplinas do 
curso de física, as partes dos livros didáticos, que são redigidas em “linguagem comum”, 
servem apenas para que os estudantes resolvam problemas do final do capítulo, sem que seja 
valorizado o estudo conceitual. Dadas as características comuns de abordagem dos conteúdos 
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de FMC nos cursos de formação de professores de física na UFMA, em que a linguagem 
matemática é essencial para resolver os problemas cobrados nas disciplinas, cujas soluções 
exigem, quase que exclusivamente, um formalismo temático, os textos analisados com base 
no nosso dispositivo analítico, evidenciam que, mesmo para um estudante de licenciatura, 
futuro professor do ensino médio, só com base na leitura do texto, encontrar as respostas 
ofereceria dificuldade considerável. A análise nos faz supor que possivelmente o ensino da 
FMC no nível superior não é compatível com as necessidades de formação do professor de 
física para que ele a ensine no nível médio. 
Implicações Da Análise Do Discurso Para A Interpretação Das Visitas Escolares 

Aos Museus. 
 

Silvania Sousa do Nascimento  
silsousa@fae.ufmg.br 

Nossa intenção é discutir algumas implicações para o ensino de ciências da concepção de 
mediação presente em museus uma vez que os mesmos estão integrados nas propostas 
educativas de alguns professores de ciências. Tais concepções foram construídas a partir da 
análise de entrevistas semi-estruturadas desenvolvidas como parte de uma investigação sobre 
as origens e os propósitos de museus de Minas Gerais. A discussão toma por parte a pesquisa 
sobre a análise de discurso de nove diretores de museus da cidade de Belo Horizonte. 
Analisamos as entrevistas numa perspectiva de análise de discurso iniciada por Michel 
Pêcheux, na qual a mediação é um trabalho, e nos pautamos em dispositivo de análise baseado 
em diferentes concepções subentendidas, pelos diretores dos museus, e suas relações na 
constituição e exposição de seus acervos. Encontramos indícios nas falas dos diretores de que 
o conceito predominante de mediação está relacionado à ligação entre o conhecimento 
científico e o conhecimento do visitante. Com essa compreensão inferimos que a relação entre 
os objetos e os visitantes pode ser contextualizada tanto no passado quanto no presente. Este 
resultado nos remeta ao conceito de memória que para Pêcheux, não pode ser entendia no 
sentido psicológico de uma memória individual, mas nos sentidos entrecruzados da memória 
mítica, da memória social inscrita em práticas, e da memória construída do historiador 
(Pêcheux, 1999: 50). O autor destaca que há uma tensão contraditória no processo de 
inscrição do acontecimento que escapa, que não chega a se inscrever, e aquele acontecimento 
que é absorvido na memória pode ser considerado como se não tivesse ocorrido. A inscrição 
em um espaço de memória remete a diferentes formas de registros que possuem uma 
materialidade discursiva complexa. Ainda segundo Pêcheux, a memória discursiva seria aquilo 
que, em face de um texto que surge como acontecimento a ler, vem restabelecer os 
“implícitos” - os pré-construídos, os elementos citados e relatados, discursos transversos, 
entre outros. A leitura de uma materialidade discursiva implica na interpretação desses 
elementos “ausentes por sua presença” que definem a lisibilidade de um discurso. Esta 
lisibilidade é o elemento chave para o professor de ciências promover uma apropriação do 
discurso da exposição do museu antes, durante e após a visita. Outra implicação é tomar o 
museu como uma fonte de conhecimentos e as exposições como traduções de significados que 
podem ser compartilhados entre os visitantes. Como perspectiva para o ensino de ciências, 
inferimos a pertinência da análise dos procedimentos discursivos, no sentido atribuído por 
Foucault, para formação de professores de ciências que a partir da análise dos procedimentos 
discursivos das exposições poderão organizar seqüências de ensino mais pertinentes aos 
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propósitos de um lado das exposições e de outro dos museus.  
Processos De Formação Inicial Na Universidade: uma aproximação mediada 

pelas contribuições da AD. 
 

Roseli Aparecida Cação Fontana  

roap@uol.com.br  

Nesse texto apresenta-se uma investigação cuja questão central dizia respeito às condições de 
produção do ensino, instauradas em disciplinas da formação inicial, em diferentes contextos 
universitários, e como tais condições mobilizaram e atualizaram os conhecimentos dos 
estudantes sobre os campos da ciência, articulados em sua área de formação, e sobre os 
saberes da profissão em que estavam se inserindo, inclusive em termos da construção 
identitária profissional. Compreendendo o ensino e a formação, como complexos processos 
de produção de sentidos, instaurados, materializados, constituídos e mediados pela linguagem, 
elegeram-se, como aproximação analítico-interpretativa, as contribuições da análise do 
discurso. A partir dessa perspectiva, o processo de ensino foi examinado do ponto de vista do 
fluxo das enunciações, considerando-se a posição de poder dos sujeitos nelas envolvidos, o 
jogo de imagens recíprocas estabelecido entre os interlocutores e as formações discursivas em 
que se inscreviam. Com base nessas considerações buscou-se apreender como o processo de 
ensino, organizado pelo professor, aparecia elaborado nas diferentes produções realizadas 
pelos estudantes e os indícios, nelas presentes, de mudanças desejáveis e/ou da permanência 
de suas compreensões iniciais das relações entre conteúdo científico escolar e conteúdo 
profissional da disciplina. Para tanto foram documentadas as leituras, produções orais 
(gravadas em áudio e/ou vídeo) e escritas de professores e estudantes, referentes a diferentes 
contextos universitários e a diferentes disciplinas. Tais produções foram analisadas como 
fontes de indícios das escolhas, dos modos de organização e de mediação do professor e dos 
processos de compreensão e de elaboração dos estudantes, entendidos como produções 
discursivas inscritas na relação imediata entre esses sujeitos e na dinâmica histórico-cultural. 
De modo a caracterizar o conjunto de estudos reunidos neste projeto, foram organizadas duas 
tabelas em que são descritas as disciplinas, os contextos e o período em que foram estudadas, 
os pesquisadores responsáveis, o foco de análise priorizado no estudo de cada uma delas e os 
procedimentos de produção de dados adotados. Juntamente com essas tabelas, são 
apresentados e discutidos os critérios que informaram cada uma das decisões e procedimentos 
adotados pela equipe e as formas de socialização e de integração entre os estudos realizados ao 
longo do desenvolvimento da pesquisa. O processo de formação analisado na relação com a 
diversidade de elaborações dos estudantes permitiu reunir indicadores acerca das 
possibilidades e limites das práticas de formação efetivamente produzidas na universidade, das 
relações tecidas entre universidade e escola básica na formação inicial de profissionais e do 
funcionamento dos projetos e propostas de formação no dia-a-dia, bem como projetar 
alternativas frente a eles. Outro desdobramento dos estudos realizados, de ordem ética e 
teórico-metodológica, diz respeito às formas de participação dos pesquisadores em relação aos 
diversos sujeitos da pesquisa e às relações sociais por eles compartilhadas. Como os achados a 
que se chegou significam na relação social em que foram sendo produzidos e analisados, cabe 
dizer que o conhecimento produzido nessas condições revitalizou o pesquisador e o 
pesquisado enquanto individualidades explicitamente reconhecidas.  
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G30 
GRUPO DE PESQUISA DISCURSOS NA REDE 

Profa. Dra. Ana Sílvia Couto de Abreu 
UFSCar - Universidade Federal de São Carlos 

O grupo de pesquisas Discursos na Rede visa compreender os modos de formulação e circulação 
de discursos no espaço digital, bem como seus efeitos nas concepções e práticas de leitura e 
escrita no ambiente escolar, trazendo, assim, para análise a questão da autoria e dos direitos 
autorais em tempos de Internet, em uma perspectiva discursiva. Além disso, busca 
compreender como as questões de acesso, abertura, multilinguismo, educação à distância vêm 
se configurando em termos de políticas públicas. 

Autoria e plágio: 
Questões discursivas e efeitos na formação de professores 

 
Ana Sílvia Couto de Abreu (UFSCar) 

anaabreu@ufscar.br 
Novos modelos de construção e de circulação de bens culturais significam diferentes relações 
entre produtor e público, trazendo questionamentos aos sentidos de direitos autorais 
instituídos por leis e tratados nacionais e internacionais, em um confronto entre regulação e 
transgressão. Esse confronto coloca às vistas um jogo de forças entre discursividades, como a 
do copyright e a do copyleft, passando por outras nem sempre admitidas, mas fortemente 
presentes na sociedade; esse entrecruzamento de discursividades em conflito atinge o atual 
modelo brasileiro de garantias ao autor, no que se refere, especialmente, aos seus direitos 
quanto à reprodução de sua obra. O foco de nossa pesquisa incide sobre essa questão da 
reprodução de obras e os sentidos de autoria, tendo em vista, especialmente, as novas 
possibilidades oferecidas pelos ambientes digitais. A partir da fundamentação teórica da 
Análise de Discurso, especialmente os autores Pêcheux, Foucault e Orlandi, tomamos como 
objeto tanto os discursos que circulam nos cursos Leitura/Escrita e Tecnologias Digitais na 
Educação e Aciepe Autoria e Plágio oferecidos, por nós, à distância, tendo o Moodle como 
ambiente virtual de aprendizagem, quanto notícias que circulam na mídia jornalística 
brasileira, impressa e virtual, de casos envolvendo plágios, bem como o site do Ministério da 
Cultura, em sua seção Direitos Autorais. Quais os sentidos que professores e alunos fazem 
circular sobre autoria e plágio em tempos de internet? Qual o peso da materialidade nas 
relações discursivas? Quais os possíveis efeitos das formulações das notícias sobre plágio na 
constituição de um imaginário sobre autoria, ética e práticas de aprendizagem no espaço 
escolar? Qual o papel do Estado na relação entre proteção ao autor e acesso às obras? Essas são 
algumas das questões que nos mobilizam. As análises iniciais apontam para o fortalecimento de 
redes econômicas periféricas de distribuição, para a existência de modelos mais flexíveis de 
licenças autorais, assim como para um movimento de maior inserção estatal no campo dos 
direitos autorais que vem se fortalecendo, nas bordas da discussão sobre maior equilíbrio entre 
direito do autor e acesso coletivo à obra, colocando-se ao lado da esfera pública, entendida 
como povo e não como mercado. Os sentidos de obra, original e cópia, constituindo-se no 
confronto entre abertura e administração, ganham novos contornos em um momento, pleno 
de convergências tecnológicas, ainda carente de políticas digitais fortes. 
A constituição da autoria no cenário acadêmico: que práxis pedagógica norteia 

a produção textual na universidade? 



 221 

 
Obdália Santana Ferraz Silva (UNEB – Campus XIV) 

unebxi@zipmail.com.br 
Este estudo discute a prática pedagógica do professor de Língua Portuguesa na universidade – 
especificamente no curso de Letras Vernáculas –, no que diz respeito à práxis que orienta o 
trabalho de produção textual do graduando. Tem como objetivo problematizar o ensino-
aprendizagem da produção de texto no referido curso, procedendo a uma análise da existência 
ou não existência de traços de autoria, de singularidades nos textos escritos pelos referidos 
graduandos. A relevância dessa pesquisa justifica-se pela necessidade de se engendrar um 
debate sobre as opções didático-pedagógicas que fundamentam a produção escrita na 
universidade, bem como propor uma reflexão sobre os entrelaces entre teoria e prática e os 
processos interativos que se tecem entre professor e aluno. Acredita-se que essas reflexões 
possam contribuir para um repensar sobre a produção de conhecimento no contexto 
acadêmico, levando-se em consideração também as novas possibilidades tecnológicas, em que 
a escrita possa se constituir na oportunidade de o aluno fazer ciência e estabelecer interlocução 
com a comunidade científica para promover seu crescimento como sujeito-autor, inserindo-se 
nas práticas socioculturais de leitura e produção de texto. 

Direitos autorais: proteção e acesso em questão 
 

Sara Naime Vidal Vital (IC-UFSCar) 
saravvital@yahoo.com.br 

Um dos objetivos deste projeto é compreender melhor o conflito entre proteção ao autor e 
acesso à construção cultural, que vem se manifestando nas práticas sociais e se evidenciando na 
tentativa de mudanças na legislação sobre direitos autorais. Para isso, voltamos nosso olhar 
para as posições discursivas que circulam nos sites tomados por nós como objeto e procuramos 
trazer uma análise de seus efeitos para o âmbito educacional. Assim, nossas questões incidem 
sobre os sentidos de “proteção ao autor” e “acesso ao conhecimento” que circulam nos sites da 
Associação Brasileira dos Direitos Reprográficos (ABDR) e no site da campanha Pasta do Professor. 
Além disso, interessa-nos compreender quais os sentidos que a campanha Pasta do Professor 
fortalece em termos de concepção de leitura, conceito de livro, construção de conhecimento 
e de formação em âmbito acadêmico, já que, por meio desta pasta online, os universitários e 
demais leitores podem adquirir capítulos fracionados de obras completas, como no caso das 
famosas pastas de xérox disponíveis em faculdades e universidades. Uma diferença é que na 
pasta online os alunos estariam, como afirmam os proponentes do projeto, garantindo o 
direito autoral e o direito editorial da referida obra. Para realizar a análise, lançamos mão da 
fundamentação teórico-metodológica da Análise do Discurso francesa e brasileira, bem como 
de fundamentos da História Cultural. 

Sentidos de autoria e plágio em circulação na formação de professores de 
línguas pela UFSCar 

 
Wilson Ricardo Barbosa dos Santos (IC-UFSCar) 

wilson-ricardo@uol.com.br 
 
A Internet configura-se como uma relevante fonte de pesquisas, trazendo questões que 
ganham novos contornos por conta do digital, como, por exemplo, a questão do plágio. 



 222 

Assim, entendemos ser este um momento importante para reconsiderarmos como as 
concepções de autoria e plágio, agora reconstruídas no espaço digital, circulam, no âmbito 
acadêmico de um curso de Licenciatura em Letras, colocando a questão de como futuros 
professores lidam tanto com o gesto de autoria no espaço digital, quanto com casos de 
supostos plágios. Nosso primeiro objeto de análise é a grade curricular do curso de 
Licenciatura em Letras pela UFSCar, com uma análise das ementas, do conteúdo e da 
bibliografia das disciplinas obrigatórias que compõem o Curso. A partir da proposição de casos 
de supostos plágios veiculados na mídia (impressa ou virtual) aos licenciandos, será feita por 
estes uma justificativa, por escrito, de seus posicionamentos em relação às situações 
apresentadas. Teremos, então, com os casos e as considerações dos alunos, discursos que 
circulam sobre autoria, interpretação, ética, plágio, constituindo-se para nós em um segundo 
objeto de análise. Para realizar a análise, lançamos mão da fundamentação teórico-
metodológica da Análise do Discurso francesa e brasileira. 

G31 

GPSI – GRUPO DE PESQUISA: 
“SUBJETIVIDADES E IDENTIFICAÇÕES: 
EFEITOS DE (D)ENUNCIAÇÃO” 

Profa. Dra. Elzira Yoko Uyeno 
euyeno@uol.com.br 

UNITAU - Universidade de Taubaté 
Este grupo de pesquisa baliza-se pela Análise do Discurso de linha francesa, pelo movimento 
de desconstrução, pela psicanálise e pelos estudos culturais e tem como objetivo estudar as 
emergências de subjetividades e identificações como efeitos de (d)enunciação na Pós-
Modernidade. Entende-se por Pós-Modernidade o momento contemporâneo dentro do qual 
ocorrem processos de subjetivação e de identificação. Postula-se, assim, que o indivíduo se 
submete a “regimes de verdade” (Foucault, 2004) que instauram “novas” subjetividades que 
funcionam como efeitos que (d)enunciam os mecanismos discursivos que perpassam a 
contemporaneidade. Postula-se, ainda, que o indivíduo se constitui como efeito na cultura e 
não da cultura, já que só pode ser entendido a partir de fatos de estruturas que lhes conferem 
inteligibilidade e que, como efeito na cultura, esse indivíduo se constitui sujeito a partir de 
processos de identificação, entendidos como manifestações do inconsciente (Lacan). Com base 
nesses pressupostos, têm sido analisados 1) registros coletados por meio de entrevistas semi-
informais e ou/ questionários com professores, alunos e outros falantes; 2) documentos e 
textos informais, sob suportes diversos que permitam a análise dos discursos institucionais ou 
não e dos sujeitos que os enunciam. Tem sido estudada a manifestação dos processos de 
subjetivação e de identificação dos participantes do processo de ensino e aprendizagem de 
línguas na materialidade de seu discurso. Mais especificamente, têm sido analisadas as ações 
contínuas de constituição do professor de línguas materna e estrangeira, na relação que 
estabelece entre teoria e prática, e as ações contínuas de constituição do aluno nos processos 
de ensino e aprendizagem de leitura e de escrita, escopos privilegiados da Lingüística 
Aplicada. Têm sido estudados, ainda, documentos institucionais que se referem aos processos 
de ensino e aprendizagem de línguas, dos quais se mencionam: o sistema de avaliação da 
Progressão Continuada, a Política Nacional do Livro Didático (PNLD), o Sistema de Avaliação 
de Rendimento Escolar (SARESP), os discursos religiosos, políticos e pedagógicos sobre a 
inclusão de portadores de necessidades especiais, os discursos de revistas pedagógicas, os 
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discursos sobre imigração. Para além dos discursos institucionais pedagógicos por excelência, 
têm sido analisados discursos que circulam na sociedade e cujas análises se mostram de 
relevância social como o de depoentes em Delegacia da Mulher, como a construção de efeitos 
de guerra e paz no discurso de Bush, dentre outros. Em síntese, este grupo de pesquisa busca 
contribuir para a construção do saber científico sobre a subjetividade e a identidade, a partir, 
sobretudo, das perspectivas discursiva e psicanalítica, bem como sobre o ensino e 
aprendizagem de línguas materna e estrangeira. 

O DISCURSO DA INCLUSÃO NA ELIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS 
CONSTITUTIVAS DO SUJEITO-ALUNO 

Profa. Dra. Juliana Santana Cavallari (Unitau) 
judu77@hotmail.com 

Como professora de língua inglesa, sempre em contato com outros colegas de profissão e 
atuando junto a professores em formação, inquietou-me a aparente “necessidade” de aplicação 
do discurso da inclusão como eliminador das diferenças; o que possibilitaria uma prática 
pedagógica mais justa e igualitária. A princípio, pareceu-me que tal discurso, tido como ideal e 
extremamente familiar em diversas instituições de ensino, é extremamente homogeneizante e 
simplificador das diferenças e singularidades que constituem todo e qualquer sujeito de 
linguagem. Ancorada na perspectiva discursivo-desconstrutivista, articulada à psicanálise e aos 
estudos culturais, este estudo objetiva compreender o modo com a alteridade e a diferença são 
tratadas no espaço de sala de aula. Para tanto, buscarei abordar algumas representações que 
habitam o imaginário do sujeito-professor e do sujeito-aluno e que são reveladoras de suas 
identidades, bem como as formações discursivas que colocam o dizer dos agentes educacionais 
em funcionamento, atentando para a incidência do discurso da inclusão na prática discursivo-
pedagógica. Sempre que me referir a sujeito-professor e a sujeito-aluno, não me refiro, 
apenas, a um indivíduo em particular, mas a um sujeito histórica e ideologicamente 
determinado, inserido em um lugar discursivo do qual fala. O corpus de pesquisa é constituído 
por registros coletados por meio de entrevistas e questionários semi-estruturados, destinados 
a alunos e professores. Também serão analisados documentos e textos informais que 
permitem a análise de discursos institucionais, bem como registros e gravações realizadas no 
contexto escolar. 

Sujeitos bilíngües em escolas rurais de Santa Catarina: resistência e 
exclusão na/da/pela língua 

 
Profa. Dra. Beatriz Maria Eckert-Hoff (Unianchieta/Unitau) 

eckert01@terra.com.br 
Este trabalho objetiva investigar o falar de si de crianças e de adolescentes de escolas rurais de 
Santa Catarina, falantes bilíngües, no caso da língua alemã e da língua portuguesa, com o 
intuito de mostrar a imbricação das línguas (materna e estrangeira?) na constituição da 
identidade, que passa, necessariamente, pela questão lingüística: o sujeito se constitui sempre 
e fundamentalmente por uma língua, em uma língua, e até mesmo contrário a uma língua. 
Para tal estudo, partimos do pressuposto, via: Scherer (2005), de que é, pela interpelação da 
língua pela língua se misturando na língua, pelo sujeito da língua, que nos constituímos; 
Coracini (2007), de que o encontro e o desencontro com a língua nunca é ou passa incólume; 
Robin (1993; 1999), de que a língua não é pura reprodução, nem pura descoberta de alhures, 
é sempre um jogo de similitudes e de afastamentos. Dessas premissas queremos analisar os 
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efeitos, as cicatrizes, os rastros deixados pela confusão das línguas, confusão essa que se dá 
num jogo de exclusões e de resistências, fundamentando-nos nos estudos de Derrida (2001); 
Robin (1993, 1999, 1997); Foucault (1977); Pêcheux (1988); Coracini (2007); Scherer 
(2005); Eckert-Hoff (2008), tendo como objeto de estudo falas de si, isto é, a memória de 
uma história individual que é, também, coletiva. 

Discurso, Sujeito e Identidade em Práticas Educativas Contemporâneas 
Profa. Dra. Márcia Aparecida Amador Mascia (USF) 

marciaaam@uol.com.br 
 
Este projeto de pesquisa se insere na linha de pesquisa “Linguagem, Discurso e Práticas 
Educativas”, como parte do Mestrado Stricto Sensu em Educação da Universidade São Francisco 
e tem como tema as emergências de subjetividades e identidades em práticas discursivas 
educativas contemporâneas. A partir do escopo teórico discursivo-desconstrutivista (Pêcheux 
e Derrida), com insights da psicanálise (Freud e Lacan), dos estudos de identidade cultural 
(Hall, Bauman e Bhabha), dos estudos da arquegenealogia de Foucault e inserido nos 
pressupostos da pós-modernidade (Mascia), pretende-se problematizar, no discurso da 
educação, as emergências de sujeitos e suas identidades como efeitos de sentido dos macro-
discursos da contemporaneidade – Globalização, Novas Tecnologias e Inclusão Social. Ou em 
outras palavras, como as tramas macro-discursivas afetam os micro-discursos das práticas 
educativas. Partimos da seguinte pergunta de pesquisa: em que medida os discursos da 
contemporaneidade, entendida como pós-moderna para alguns autores, instauram “novos” 
regimes de verdade no que tange ao estatuto do sujeito em Educação? Para problematizar tal 
sujeito, analisaremos práticas educativas diversificadas e que transitam na contemporaneidade.  
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LABORATÓRIO CORPUS: AÇÕES 
INTEGRADAS DE PESQUISA SOB A ÓTICA DO 
DISCURSO 

Profa. Dra. Amanda Eloina Scherer – (PPGLetras) 
amandael@terra.com.br 

Profa. Dra. Verli Petri (PPGLetras) 
vpetri@terra.com.br/labcorpus@hotmail.com 

 www.ufsm.br/corpus 
UFSM - Universidade Federal de Santa Maria 

O Laboratório CORPUS é um espaço de pesquisa, vinculado ao Programa de Pós-Graduação 
em Letras da Universidade Federal de Santa Maria (RS), criado há 10 anos, que reúne uma 
equipe de trabalho constituída por pesquisadores e acadêmicos de graduação (IC) e pós-
graduação (mestrado e doutorado), em torno de três núcleos de interesse: 1) estudo de 
questões enunciativas e discursivas capazes de instrumentalizar análises de diferentes objetos; 
2) estudo do atual quadro da Formação em Letras na Região Sul do Brasil, investigação que 
abrange cursos de graduação e de pós-graduação, revistas especializadas, manuais de ensino de 
língua e literatura e gramáticas aqui elaboradas; e 3) estudo das modificações históricas das 
relações entre Letras e Linguística a partir da segunda metade do século XX na Região Sul do 
Brasil. Cada um desses núcleos articula um conjunto de temas convergentes com a proposta 
teórica, o que faz emergir as especificidades de cada um deles, orientadas, sobretudo, pela 
premissa que subsidia o trabalho em equipe, isto é, o fato de que o conhecimento não se 
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produz por um procedimento metodológico baseado em um princípio de redução, mas supõe 
uma posição capaz de organizar o próprio campo. Estabelece-se, assim, o corpo de 
conhecimentos que organiza os objetivos do Laboratório CORPUS e os núcleos que norteiam 
as atividades desenvolvidas. Partimos dos seguintes pressupostos: a) o sujeito pesquisador, ao 
constituir seu objeto, não o faz sem que esteja ideológica e historicamente constituído; b) o 
pesquisador apreende a complexidade das operações que estão em jogo na constituição de 
sentidos através de um processo de aprendizagem que se processa na vida, na interlocução em 
grupo. Entre as atividades desenvolvidas, destacamos: a realização de seminários (Seminário 
Corpus que conta com 11 edições); a promoção de grupos de estudo (GEL – Grupo de 
Estudos Linguísticos e Grupo de Estudos Michel Pêcheux); a organização e edição da coleção 
Fragmentum (19 números lançados); a publicação de artigos e/ou livros; bem como a 
orientação de estudantes no âmbito de iniciação científica, mestrado e doutorado. Essas ações 
favorecem a inter-relação e o trabalho em equipe, fortalecendo e implementando, além disso, 
a linha de pesquisa Língua, Sujeito e História do Programa de Pós-Graduação em Letras da 
UFSM, que tem por eixo norteador o estudo da história da produção do conhecimento 
linguístico, sob o aporte da compreensão de que a linguagem significa histórica e 
politicamente, mediante a relação do sujeito com a língua, o que conduz a reflexões que 
trazem à cena sentidos que se produzem inexoravelmente como efeitos ideológicos. 
Ancorando-nos nesses preceitos, no II CIAD, os trabalhos do grupo propõem duas linhas para 
discussão: a relação entre História da Ideias Linguísticas e Análise do Discurso e uma reflexão 
sobre a problemática da imagem no contexto contemporâneo da AD a partir de múltiplas 
leituras. 
UM OLHAR SOBRE O ENSINO DE LINGUÍSTICA NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Mary Neiva Surdi da Luz – UFSM-PPG 
Letras-Laboratório CORPUS/UNOCHAPECÓ 
neivadaluz@gmail.com 
Para realizar esse trabalho partimos da análise de um corpus documental que se constituiu a 
partir de documentos institucionais de um curso de graduação em Letras, fundado nos anos 
finais da década de 80 do século XX, em uma universidade do Oeste Catarinense. Analisamos 
o modo como se dá a formulação, reformulação e dispersão de saberes advindos da ciência 
linguística, em um curso voltado à formação de professores, cujo objeto e objetivo final é o 
ensino de língua. Partimos da ideia de que a configuração dos conteúdos disciplinares, ou seja, 
a seleção dos saberes pedagogizados é marcada pelas condições de produção e pelos sujeitos. 
As condições de produção, tal como define Orlandi (2005, p. 30), compreendem os sujeitos e 
a situação, e em sentido amplo incluem o contexto sócio-histórico, ideológico. O contexto 
sóciohistórico em que é construído o projeto de criação do Curso de Letras é determinante 
para que se compreendam suas especificidades, uma vez que ele será afetado pela constituição 
discurso da mudança no ensino de língua (PIETRI, 2003) que emerge nos anos finais da década 
de 70 e início da década de 80. Nessa 
época, tomam corpo os discursos sobre a necessidade de se repensar os rumos do ensino de 
língua materna e do papel da Linguística nessa reformulação. E é após essa emergência que o 
curso se configura, sendo, pois, afetado e determinado por tal contexto ou, nos termos da 
AD, pelas condições de produção. Além disso, é também preciso considerar que tal curso é 
oferecido por uma instituição de caráter não-público, fundada na década de 1970 e com 
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objetivos atentos à formação de mão de obra necessária ao desenvolvimento regional, 
incluindo-se aí os trabalhadores da educação que necessitavam da diplomação exigida pela 
legislação em vigor. Também mobilizamos a noção teórica de formação discursiva (FD) 
cunhada por Pêcheux (1995) e de reconfiguração de FD, formulada por Courtine (1981). Na 
reconfiguração de uma FD, saberes que não fazem parte de uma FD, em um determinado 
momento, em um dado contexto, passam a fazer parte desta FD, e introduzem a diferença e a 
divergência, o que lhe garante o estatuto de heterogênea. Neste sentido, podemos dizer que 
nesse processo de reconfiguração há um processo de atualização das FDs, pois são 
incorporados saberes outros e saberes novos a um domínio de saber. Isso só é possível porque 
entendemos que as formações discursivas são “dotadas de fronteiras bastante porosas que 
permitem a entrada de saberes que lhe eram alheios em um determinado momento” 
(FERREIRA, 2007, p. 170). Desse modo, quando analisamos os ementários curriculares das 
disciplinas de Linguística em um curso de Letras, voltado à formação de professores, 
observamos a emergência de saberes que advêm de formações discursivas diversas, o que dá 
espaço para o funcionamento do heterogêneo. Essa reconfiguração dá origem a uma FD 
intervalar, de entremeio, que se constitui como um novo espaço discursivo: o da Linguística 
preocupada com o ensino. 
A HISTÓRIA DAS IDEIAS LINGUÍSTICAS COMO ELEMENTO DE REFLEXÃO 
NAS DISCIPLINAS DE ENFOQUE GRAMATICAL 

Ivani Cristina Silva Fernandes – UFSM 
Laboratório CORPUS 

icrisifer@yahoo.es 
Os avanços das pesquisas relacionadas com a área da História das Ideias e da Análise do 
Discurso se aplicam paulatinamente nos campos de ensino de língua materna e estrangeira. 
Em princípio, se começa a enfocar os elementos gramaticais a partir de uma perspectiva 
discursiva em que a materialidade linguística concretiza a relação entre o sujeito e a 
linguagem. Dessa relação, se constroem sentidos que se inserem em um contexto histórico e 
político. Como consequência, a abordagem enunciativa se revela a mais adequada para o 
tratamento de várias questões linguísticas que os estudos da gramática normativa não 
contemplam. Essas mudanças também se revelam cada vez mais presentes na elaboração de 
gramáticas e materiais didáticos em geral. No entanto, muitas vezes os professores não 
possuem a consciência dessas modificações, sendo relegados ao lugar de “aplicadores” das 
teorias subjacentes nos materiais, quando, deveriam ser agentes reflexivos nesse processo. No 
ensino e aprendizagem de língua estrangeira, se acrescenta um aspecto à problemática: a 
sistematização excessiva dos “manuais” de língua. Em tais materiais, o conhecimento está 
“pasteurizado” e forma um conjunto em que várias teorias se entrecruzam, não sempre de 
maneira coerente. As várias incoerências e inadequações no cotidiano em sala de aula, 
provenientes do uso que se faz do conhecimento linguístico elaborado nos centros de 
pesquisas, poderiam ser minimizadas se os estudantes do ensino superior das áreas 
relacionadas ao magistério tivessem um contato mais efetivo com os preceitos da História das 
Ideias Linguísticas e da Análise do Discurso. Dado o contexto anteriormente esboçado, este 
trabalho tem como objetivo tecer alguns comentários sobre a efetiva abordagem da História 
das Idéias Linguísticas nas aulas de gramática, em particular, nas aulas de Fundamentos 
Gramaticais em Língua Espanhola, para alunos da Licenciatura em Espanhol como língua 
estrangeira. Tal abordagem se realiza mediante o estudo de prólogos de gramáticas célebres 
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do espanhol como língua materna até os de alguns manuais de espanhol como língua 
estrangeira, conhecidos amplamente. Por outro lado, se comparam os discursos dos prólogos 
com os discursos implícitos nas diversas explicações dos itens gramaticais e na própria forma 
de organização. A questão que nos motiva nesta análise é como os estudantes tomam 
consciência do fazer linguístico e se tornam autônomos para o uso consciente das gramáticas e 
manuais nas aulas de ELE ao se criar um espaço de reflexão sobre as políticas linguísticas e as 
ideologias subentendidas nas gramáticas espanholas de língua materna e estrangeira. Inclusive 
os estudantes podem encontrar (in)coerências entre as falas dos professores de língua do 
ensino superior, responsáveis pelas disciplinas voltadas aos estudos de morfossintaxe, e os 
materiais disponíveis para a aprendizagem desses universitários. Desta forma, durante o 
percurso que se inicia no ensino superior até as aulas ministradas aos alunos do ensino 
fundamental e médio, o sujeito aprendiz / professor incorporará na sua formação a prática 
constante da reflexão sobre o material e sobre seu discurso docente, enfocando os fenômenos 
linguísticos desde uma perspectiva enunciativa e discursiva. 
MICHEL PÊCHEUX E A DISCIPLINARIZAÇÃO DA ANÁLISE DE DISCURSO NO 
RS 
Taís da Silva Martins – UFSM-PPGLetras 
Laboratório CORPUS 
taissmartins@hotmail.com 
Neste trabalho, estamos lançando um olhar sobre a história da disciplinarização da Análise de 
Discurso (doravante AD) de linha francesa no Rio Grande do Sul (RS) e sua relação com 
Michel Pêcheux o ‘seu mais obstinado teórico’ (Maziére, 2007, p. 10), um olhar que poderia 
ser outro e mesmo assim apresentar sentidos próprios desta relação. Tendo em vista que “A 
análise de discurso visa à compreensão de como um objeto simbólico produz sentidos, como 
ele está investido de significância para e por sujeitos” (Orlandi, 2002, p. 26), buscaremos nos 
arquivos (constituídos durante nossa pesquisa anterior sobre a disciplinarização da AD no RS), 
fatos e acontecimentos que nos permitam saber como as ideias deste teórico emergem e 
circulam nas instituições de ensino superior gaúchas. Cabe ressaltar que, nosso gesto 
metodológico para a realização de tal pesquisa foi o de perscrutar, nos arquivos de duas 
instituições de ensino superior que pioneiramente tiveram cursos de doutoramento em seus 
programas de pós-graduação em Letras, a saber, a Pontifícia Universidade Católica do RS 
(PUCRS) e a Universidade Federal do RS (UFRGS), materialidades referentes à 
disciplinarização da AD. Para o trabalho que propomos hoje, fizemos um recorte do arquivo 
que já possuíamos e assim constituímos um novo corpus – composto por documentos 
institucionais tais como, programas e bibliografias de disciplinas referentes aos primeiros anos 
em que a AD aparece na grade curricular de cada uma das instituições por nós pesquisadas. 
Realizamos também, um mapeamento que nos permitiu conhecer quais as regularidades e 
quais os conceitos que surgem e após são silenciados e quando retornam são abordados por 
meio de outros autores, pois entendemos que os movimentos, deslocamentos e permanências 
que constituem a historicidade da AD possibilitam que possamos tecer relações 
acadêmicointelectuais que dão corporeidade à AD praticada neste Estado. Acreditamos que 
esse trajeto que realizamos por entre os arquivos, além de nos permitir apontar que conceitos, 
que teóricos, que sujeitos mobilizam e são mobilizados, nos possibilitará, principalmente, 
conhecer o lugar de Pêcheux, filósofo-linguista que formulou uma teoria materialista do 
discurso, na disciplinarização da AD do RS. 



 228 

UM OLHAR SOBRE PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO LINGUÍSTICO 
Juciele Pereira Dias – UFSM-PPGLetras-Laboratório CORPUS 

jucieledias@yahoo.com.br 
 
Nossa proposta de comunicação está filiada à perspectiva teórico-metodológica da História das 
Idéias Linguísticas em articulação com a Análise de Discurso e tem como finalidade 
desenvolver uma breve reflexão sobre o processo de produção do conhecimento voltado à 
Língua Portuguesa no/do Brasil. Desse modo, nossa leitura se centrará no movimento do 
sujeito do conhecimento inserido em um espaço institucional (Escola, Universidade) e que 
produz instrumento linguístico (gramática) para ensino de Língua Portuguesa. O trabalho 
produzido pelo sujeito do conhecimento é compreendido como (re)significado pelas 
circunstâncias do lugar de onde o sujeito discursiviza e, por Scherer (2004, 2006), 
entendemos esse lugar como constitutivo do que ele diz, assim como o são sua história de 
vida, sua história acadêmica. Buscaremos problematizar o processo de produção do 
conhecimento em relação a sua legitimação, seja do ponto de vista institucional, seja no que 
remete ao sujeito produtor de conhecimento. Desse modo, lançamos a seguinte proposição: 
lê-se a produção do sujeito, fala-se a partir desse sujeito, antes que esse sujeito possa dizer – 
Eu produzo conhecimento. Essa formulação traz à cena a ideia de que antes do (re)conhecimento, é 
necessário que o sujeito esteja imerso em um processo de (re)produção de conhecimento ou, dito 
de outro modo, para se constituir enquanto sujeito do conhecimento é necessário que se esteja 
envolvido em um processo de reprodução do conhecimento, que pode (ou não) conduzir a 
uma produção de autoria desse sujeito, pois implica em um reconhecimento de seus pares, na 
circulação, na institucionalização, na reprodução desse saber produzido. O processo de 
(re)produção de conhecimento, em nossa leitura, diz respeito ao fato de que o sujeito, para 
produzir conhecimento legitimado, tem de discursivizá-lo por um lugar institucional, em que 
a produção e a possibilidade de circulação do conhecimento é regulada pelo Estado e seus 
aparelhos ideológicos (escola, universidade etc.). 
ESTUDO DAS FONTES: CIRCULAÇÃO E MEMÓRIA DO SABER A PARTIR DE 
UM OLHAR PARA A HISTÓRIA 

Caroline Mallmann Schneiders  
UFSM-PPGLetras-Laboratório CORPUS 

carolletras2005@yahoo.com.br 
 

O presente estudo terá como norte a perspectiva da História das Ideias Linguísticas, a qual se 
vinculará aos pressupostos teórico-metodológicos da Análise de Discurso de orientação 
francesa, tal como vem sendo concebida no território brasileiro nos dias de hoje. Tomamos 
essa relação uma vez que ela nos indica que é na e pela língua e sob uma visão histórica que 
conseguiremos evidenciar a constituição da historicidade e os possíveis sentidos inerentes ao 
processo da produção do conhecimento. Em vista disso, nosso interesse principal está na 
historicidade constitutiva dos estudos sobre a linguagem dos anos 50, especialmente, no que 
se refere ao aporte teórico, às fontes utilizadas, tomando como eixo condutor o horizonte de 
retrospecção definido por Auroux (1992). Delimitamos como objeto de estudo a obra 
Introdução ao estudo da Filologia Portuguesa (1ª edição, 1956), de Serafim da Silva Neto, a qual é 
caracteriza por Penha (2002) como um manual destinado a alunos dos cursos superiores de 
Letras. Esse recorte temporal foi determinado por nós, visto que antecede a estabilização da 



 229 

Linguística enquanto disciplina, e porque nele ocorre um expressivo avanço nos estudos sobre 
a língua do/no Brasil. O nosso estudo terá como foco as formulações de Serafim da Silva 
Neto, pois o consideramos um estudioso significativo para os estudos sobre a linguagem 
do/no Brasil, principalmente, no que tange à língua portuguesa, sob um viés filológico, e à 
dialetologia, ligada, por sua vez, a uma perspectiva Linguística. Entendemos, nesse sentido, 
que se trata de um sujeito que possui uma posição teórico-analítica peculiar em seus estudos, 
instalando-se no entremeio dos estudos filológicos e linguísticos, cuja posição pode ser 
observada na obra em estudo. Procuramos, a partir do horizonte de retrospecção inerente à 
materialidade discursiva, compreender o modo de circulação dos saberes sobre a Linguística a 
partir do levantamento do aporte teórico. Ou seja, nosso estudo se constituirá através do 
referencial teórico respeitante à perspectiva Linguística utilizado para embasar a obra referida 
nessa determinada conjuntura sócio-histórica, além de considerar que o objeto de estudo por 
nós delimitado possui como finalidade, segundo Penha (Ibid.), ser destinado a alunos de curso 
superior. Nesse sentido, faz-se necessário atentar às condições de produção, à conjuntura 
sócio-histórica e ideológica do período delimitado, uma vez que o sujeito do conhecimento é 
determinado pelas condições de produção como nos assinala Guimarães (2004, p.16). Logo, 
torna-se de suma importância um olhar atento à exterioridade, à história, pois ela afeta o 
discurso, constituindo-o, sendo a partir disso que poderemos compreender o funcionamento 
da historicidade inerente à materialidade discursiva. Nosso estudo se constituirá, portanto, 
por meio do imbricamento entre língua/sujeito/história, visto que consideramos ser uma 
relação intrínseca à produção do conhecimento, cuja materialidade é determinada através de 
um olhar para a história; isto é, tendo em vista um horizonte de retrospecção, uma memória 
sobre o saber. 
A IMAGEM COMO DISCURSO: HISTORICIDADE EM TEMPOS DE FLUIDEZ 
Rejane M. Arce Vargas  
UFSM-PPGLetras-Laboratório CORPUS 
rejanearce@hotmail.com 
Este trabalho vincula-se ao nosso estudo de tese em que objetivamos analisar a discursivização 
da palavra ‘comunidade’ a qual, ampla e controversamente, tem se prestado para designar 
toda e qualquer coisa de caráter minimamente gregário. Essa configuração põe em 
movimento, especialmente, o par inclusão/exclusão social, porém o que nos interessa não é 
caracterizar essa oposição, mas, ao situá-la no discurso da mundialização, pensá-la como 
subjacente à discursividade da palavra, uma vez considerado o político que põe os sentidos em 
litígio. Dessa forma, nosso trabalho alicerça-se, basicamente, em um enunciado, a saber: agora 
a moda não é mais favela... é comunidade, recortado de um comentário veiculado na mídia 
radiofônica acerca da nova política habitacional implementada no País. Sob essa perspectiva e, 
pautando-nos essencialmente em recentes trabalhos de Orlandi, coletamos “flagrantes” 
(Orlandi, 2001), lembretes, excertos, partes, pedaços, fragmentos da narratividade urbana 
constituída dessa dispersão. Nosso objetivo é o de complexificar textualidades onde 
comunidade figure a fim de problematizar os gestos de interpretação que movimentam esses 
dizeres quanto à configuração de subjetividades contemporâneas oriundas de discursos que 
visam a estabelecer laços (comunidades ‘outras’), isto é, lugares simbólicos para sujeitos de-
significados pelo discurso da mundialização e/ou discursivizados, a priori, sob o veio altruísta, 
como incluídos/excluídos. Assim, analisamos o enunciado supracitado, motriz de nossa 
reflexão, além de um vídeo postado no you tube em que ‘comunidade’ figura de modo 
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profícuo para a problemática aventada, ancorando-nos, sobretudo, no fato de que uma 
imagem recobre, reclama um discurso. Em última instância, o que propomos é a leitura de 
imagens como discursos (na esteira de Manguel, 2001) sob o aporte teóricometodológico da 
AD. A pergunta a qual submeteremos os recortes será a seguinte: o que comunidade está 
designando e/ou o que está apagando? Esse questionamento visa a nos dar elementos para 
pensarmos a discursividade da palavra na contemporaneidade, seus efeitos para as 
subjetividades, mediante um processo entretecido na base linguística e sob circunstâncias que 
trazem à cena questões como: Sob que perspectiva/olhar a imagem foi obtida? Ao que ela foi 
submetida (recursos tecnológicos)? O que a acompanha ou não e que efeitos isso acarreta? E, 
em última instância, hoje, face aos recursos disponíveis para tratamento de imagens, é possível 
tomar as imagens, elas próprias, como discursos? É possível lê-las? Ou elas requerem novos 
olhares que levem em conta as tecnologias a que podem ser submetidas e, desde sempre, a 
perspectiva sob a qual se assentam? Essas questões, para nós, presentificam a problemática da 
filiação de sentidos em tempos de fluidez, em tempos de ‘mundialização’ etérea de sentidos. 
Nossa hipótese é a de que o dizer (a língua), seja de que modalidade for, sempre guarda as 
formas do silêncio, as formas do discurso, reclamando incontornavelmente a historicidade que 
o constitui, de modo que são os discursos eles mesmos que ditam os modos de leitura, face ao 
seu acontecimento. 
A GUERRA E O ESPETÁCULO: A PALAVRA E A IMAGEM NO DISCURSO 
ZAPATISTA 
Maurício Beck  
UFSM-PPGLetras-Laboratório CORPUS 
mauricio_beck@yahoo.com.br 
No transcorrer dos últimos quinze anos, o levante do Exército Zapatista de Libertação 
Nacional (EZLN) no sudeste do México tem resistido graças a seu forte apelo à palavra 
ameríndia (sujeitos políticos “sem voz”) e a difusão da imagem de zapatistas anônimos e 
mascarados que, no entanto, lutam para constituir uma identidade coletiva dos “sem rosto”. 
Os efeitos políticos e os efeitos de sentido imbricados nesta relação entre a palavra política e 
mito-poética dos comunicados zapatistas e a imagem do gorro negro (pasamanontañas) 
parecem desestabilizar as interpretações mais correntes em torno do discurso “panfletário”, 
“revolucionário” ou de “esquerda”. Da perspectiva teórica da análise de discurso 
francobrasileira, as investigações acerca das derivas dos sentidos de cunho ideológico-político 
possibilitam novas interpretações sobre o modo de funcionamento dos processos de 
resistência-revolta-revolução nas condições de produção do início do século XXI no 
continente latino-americano. Nossa proposta é, por conseguinte, analisar a relação entre a 
imagem e a palavra zapatista (na atualização que esta faz, por um lado, da memória dos povos 
originários, em especial dos descendentes dos maias e, por outro, da memória política 
mexicana e latino-americana, marcada por revoltas e revoluções). A imagem zapatista, por sua 
vez, é sintomática das condições de produção discursivas e ideológicas da chamada sociedade 
do espetáculo (Debord). O que precisa ser analisado, neste caso, é como a imagem dos 
zapatistas se correlaciona com sua palavra e, se os efeitos de sentido produzidos desse modo 
escapam, ou não, da espetacularização midiática. É possível interpretar como uma linha de fuga 
(no sentido deleuzeano) o efeito de inusitado e de estranhamento em torno de um exército 
clandestino que se vale da palavra e da imagem mais do que de armas de fogo? Que recusa a 
posição de vanguarda intelectual ou política? E cujo semblante difundido pelas mídias digitais é 
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o de guerrilheiros ameríndios, mestiços e/ou camponeses em flagrante contradição com o 
imaginário do homem (hiper) moderno do século XXI? Questões como estas definem o 
escopo da análise a ser empreendida em nosso trabalho. Por fim, é preciso dizer que o corpus 
a ser analisado neste estudo se constitui de sequências discursivas recortadas das cartas e 
comunicados zapatistas difundidos pela mídia em variadas partes do mundo e por fotos ou 
vídeos de membros do EZLN veiculados no mesmo suporte midiático que faz circular os 
citados discursos zapatistas. 
A MATERIALIDADE DA IMAGEM NA MÍDIA E A FORMAÇÃO IDEOLÓGICA 
NO DISCURSO 

Caciane Souza de Medeiros – UFSM-PPGLetras-Laboratório CORPUS 
cacismedeiros@yahoo.com.br 

A partir da premissa de que os embates discursivos em sua movência são parte constitutiva de 
sentidos na sociedade e imbuídos de nosso tema de pesquisa situado na relação discurso, poder 
e mídia, preparamos para este encontro uma reflexão sobre o funcionamento da imagem na 
mídia perpassado pelo ideológico. Consideramos que a imagem está inserida, na mídia, na 
forma dos produtos de informação produzidos e veiculados nos meios de comunicação, e 
funciona como dispositivo, como marca enquanto “operador da memória social” (como refere 
Pêcheux em seu livro Papel da memória). A instituição midiática (recortada em nosso trabalho 
como empresa jornalística) se autoriza a mobilizar - sob a égide da informação como serviço 
social, como instrumento democrático reconhecido na esfera da liberdade de expressão e 
direito dos cidadãos - seu poder através do discurso. A mídia investe, inclusive no que tange 
aos aportes tecnológicos e linguagens (como a imagem) - e por isso não menos ideológicos, 
em uma manutenção social de legitimação de seu discurso. A compreensão da produção e do 
modo de interpretação desses produtos de mídia refere que tencionamos analisá-la em sua 
materialidade e em seus mecanismos de funcionamento. Tal análise é resultante do 
conhecimento de que para significar a língua tem de se inscrever na história. Neste ínterim, 
atentamos para os modos pelos quais os meios de comunicação, em nosso trabalho a mídia 
imprensa, a imagem significa (em termos ideológicos) diferente. Pontualmente, no corpus de 
mídia impressa informativa com o qual trabalhamos, a recorrência com que a escrita é 
articulada à imagem, especialmente a imagem fotográfica, sinaliza para o que interpretamos 
como uma articulação construída, mobilizada pela força que o discurso pode ganhar ao se 
investir em diferentes materialidades. Entendemos que os textos imagéticos são constitutivos 
das redes discursivas de formulação, ou seja, o não-verbal não só mobiliza a memória do dizer 
como também a integra. Desta forma, entendemos que na constituição do sentido há um 
investimento no material simbólico através do qual esse sentido que se manifesta e vai atestar a 
forma de relação do sujeito com a língua e a imagem como sendo constitutiva do que se 
veicula nos meios de comunicação. E como qualquer outra matéria significante, é uma das 
possíveis materialidades do ideológico, constitutivas, portanto, do discurso. 

O CENÁRIO DA LÍNGUA NA CONSTITUIÇÃO DE UM PATRIMÔNIO 
Larissa Montagner Cervo – UFSM-PPGLetras-Laboratório CORPUS 

laricervo@yahoo.com.br 
 
Esta comunicação versa sobre a imagem do Museu da Língua Portuguesa e a imagem da língua 
portuguesa no museu, no processo de constituição da língua como um patrimônio. A proposta 
vincula-se à temática desenvolvida em nossa tese de doutorado, a saber, a língua como 
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patrimônio tendo em vista sua condição de objeto museal, em face do Museu da Língua 
Portuguesa. Para nós, esse ‘cenário da língua’ movimenta o imaginário do sujeito em sentidos 
de conhecer ou mesmo reconhecer a própria língua, para rememorá-la e comemorá-la (cf. 
Venturini, 2008). O primeiro olhar se lança à cidade de São Paulo e à Estação da Luz. Os 
contornos do urbano e a arquitetura da sede do museu constituem o primeiro contato, cujas 
sensações, em conjunto com a história e a memória do lugar, criam ou confrontam sítios de 
significâncias relacionados ao imaginário e ao simbólico da língua para o sujeito. A referência 
popular de museu como um ‘guardião’ de memória também significa, problematizando a 
expectativa de ver, conhecer como se guarda a língua, algo tão vivo e dinâmico. Um segundo 
olhar lança-se para a língua no museu. As exposições, os jogos e textos interativos, 
construídos pela mistura do recurso mais primitivo ao mais moderno, em diferentes 
materialidades, possibilitam ao sujeito crer na plasticidade da língua. Ele não a toca, mas a vê, 
vê suas raízes, sua diversidade, interagindo por meio dela. O cenário, então, tenta narrar, 
contar a história e a memória da língua bem como representá-la para o sujeito, o que assim 
significa por uma filiação do museu a uma ordem mesma também de representação, 
sustentada por um saber ou um conhecimento sobre a língua, no movimento político de 
política de língua que convida o sujeito a comemorar a sua língua como um patrimônio. No 
entanto, este convite pressupõe a rememoração, o gesto de interpretação para o 
conhecimento ou reconhecimento que joga tanto com o estranhamento quanto com a 
identificação, uma vez que a memória e a história da língua é a memória e a história social, 
portanto, do sujeito, mas isso não pressupõe necessariamente a identificação de um 
patrimônio do e para o sujeito e, consequentemente, o sentir-se sujeito de (uma nação, um 
cidadão). Assim sendo, o cenário da língua é um espaço de significação que está, para nós, 
inscrito na possibilidade do conhecimento/reconhecimento de uma língua minha, nossa, como 
a língua no/do museu, e não apenas como um ideal da ordem do jurídico. 

CLÉMENTIS E OS FRUTOS ENVENENADOS: UM OLHAR SOBRE O 
FUNCIONAMENTO DA MEMÓRIA NO CENÁRIO JUDICIAL 

Carolina Salbego Lisowski – UFSM-PPGLetras-Laboratório CORPUS 
carolslisowski@hotmail.com 

 
Ao entendermos que a Análise do Discurso se faz um campo de entremeio entre a Linguística 
e áreas como a da história, da sociologia, antropologia, por exemplo, somos permitidos a 
aproximar a AD e as Ciências Jurídicas para tratarmos do estatuto de memória e de seu 
funcionamento junto a uma prática jurídica estabelecida institucionalmente acerca das provas 
ilícitas. Sobre elas, a legislação brasileira prevê o que a literatura jurídica chama de “Teoria dos 
Frutos da Árvore Envenenada”, ou seja, o não aproveitamento jurídico de qualquer prova obtida 
por meios ilícitos. Assim, no momento em que um documento ou qualquer outro tipo de 
prova que instrumentaliza um processo é reconhecido como ilegal, deve ser de imediato 
afastado do contato com o juiz e com as partes e não mais pode ser retomada, em qualquer 
discurso desses sujeitos. Assim, para considerar sobre essa suposta anulação de discursos, 
mobilizamos as noções de memória trazidas por Courtine (1999, p. 15-22), já que mesmo 
materialmente apagadas, essas formações seguem constituindo sentido, especialmente por suas 
ausências. Entendemos, ainda, que a operação de apagamento das provas possibilita ao 
discurso do sistema jurídico o efeito de não-contradição e a exatidão próprios de uma "língua 
de madeira". Contudo, esse efeito de desmemorar não é suficiente para afastar o sujeito que 
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julga das marcas e de todos os sentidos produzidos, sentidos já lá. O que propomos com este 
estudo é, a partir da referida questão teórica da memória, apresentar um olhar sobre seu 
funcionamento no Direito para entender como esse afastamento material de um discurso já 
produzido não afasta os sentidos e as interpretações feitas sobre um determinado evento. As 
formações discursivas são silenciadas quando determinadas sequências enunciativas são 
formalmente apagadas, mas que podem ser tomadas como "não-ditos" ou "desditos" e ainda 
assim afetam o funcionamento do discurso jurídico e constituem um saber que não é 
institucionalizado, mas que existe, mesmo se materialmente afastado. Afastamento esse, por 
sua vez, que busca evidenciar um efeito de neutralidade e imparcialidade no julgamento. 
Assim, entendemos que a memória é muito mais do que um acúmulo ou uma sobreposição de 
fatos ou falas, que simplesmente são “postas” ou “tiradas”, mas sim, significa uma rede de 
rememorações, atualizações e marcas que constituem o sujeito e que atualizam cada novo 
dizer, e que, portanto, não se apagam. Se outrora só restou o chapéu de pele de Clémentis, 
por aqui, mesmo na ausência da árvore, talvez ainda possamos encontrar os sinais dos frutos 
envenenados. 

SE ESTUDAS O “DIFERENTE”, POR QUE A IMAGEM DO NORMATIVO TE 
SEDUZ TANTO? 

Marcia Ione Surdi – UFSM-PPGLetras-Laboratório CORPUS/Unochapecó 
misurdi@unochapeco.edu.br 

 
Para iniciar a tessitura deste texto, faz-se necessário, numa tentativa de conter sentidos, 
responder à questão do título. Para tanto, concordamos com Courtine (2006) que já dizia que 
é preciso encontrar textos que incomodem. Esse incômodo apresenta uma singularidade de 
olhar sobre o objeto de estudo. Esta é a razão da preferência que lhe foi dada em nosso 
trabalho. Em face de um conjunto bastante heterogêneo de possibilidades de se tratar a 
questão do “diferente”, privilegiaremos a imagem, logo, esta discussão é uma das partes 
constitutivas de nossa dissertação que se encontra em fase final de elaboração. Para fazer 
referência ao diverso, ao heterogêneo, ao variado, ao mutável, entre outras palavras, 
utilizaremos o termo “diferente”, numa tentativa de agrupá-las, de conter sentidos múltiplos 
em uma palavra, considerando, assim, o efeito de plasticidade que as palavras carregam. Nosso 
objeto de estudo é a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, de Rocha Lima, em sua 1ª, 15ª e 
31ª edição. A gramática está sendo tomada nessa discussão como a tratam Auroux (1992) e 
Orlandi (2007), respectivamente, é um instrumento linguístico, um objeto histórico e 
constitui um lugar de construção e representação da unidade e identidade. Este recorte 
privilegia especificamente o que materialmente representa este objeto; a primeira imagem que 
o leitor tem: a capa, neste caso, as capas das três edições selecionadas, constituídas pela 
imagem e pela palavra. Tomar a imagem como objeto discursivo nos leva a construir um 
dispositivo de análise que permite compreendê-la como tal. Considerando que a imagem pode 
se desnovelar dentro de uma descrição infinita e uma contemplação inesgotável (Durand, 
2004), tangenciaremos este objeto discursivo através da perspectiva da Análise Discurso (AD). 
Os trabalhos em AD (Pêcheux, 1999; Davallon, 1999; Orlandi, 1996) têm trazido elementos 
para se compreender o discurso em suas diferentes formas de linguagens, com suas diferentes 
materialidades. Para abordar o discurso da imagem, vamos tentar delimitar os sentidos que 
atribuímos a ele. Segundo Pêcheux (1999), a questão da imagem encontra a AD pelo viés de 
uma imagem opaca e muda, atravessada e constituída por um discurso. Para Davallon (1999), 
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a imagem é um dispositivo que pertence a uma estratégia de comunicação e tem a capacidade 
de regular o tempo e as modalidades de recepção da imagem em seu conjunto ou a 
emergência da significação, além de ser durável no tempo. “Olhar” para essas imagens, as 
capas da gramática, vai significar tomá-las em seus atravessamentos e constituídas por 
discursos. São imagens diferentes, de épocas diferentes, com histórias diferentes, suscetíveis à 
leitura e à interpretação. No tocante à leitura e à interpretação, ancoramos nosso dizer em 
Orlandi (1996), quando a autora afirma que a interpretação está presente em todas e 
quaisquer manifestações de linguagem, depreendemos assim, que isso possibilita tratar dos 
distintos sentidos que emergem das/nas imagens. 
O FUNCIONAMENTO DO DISCURSO “POVOADO” DE ESCRITOS E DE 
IMAGENS 

Vanessa Diânifer Lopes Paula – UFSM-PPGLetras-Laboratório CORPUS 
dianiferpaula@yahoo.com.br 

 
Uma nova materialidade vem sendo explorada, no que concerne ao campo da Análise do 
Discurso: a imagem. Aos olhares despercebidos, pode parecer somente uma imagem apática 
ou um ícone, no entanto, para um analista atento numa imagem, ela pode revelar 
discursividade e ainda representar uma das duas faces da materialidade linguístico-discusiva 
que tanto lhe interessa. Trata-se de um objeto de análise capaz de produzir sentidos outros, o 
que lhe confere um valor discursivo. Nosso estudo, ainda em fase inicial, propõe-se a 
compreender o funcionamento de fotografias enquanto objetos discursivos constituídos de 
escritos e imagens. Esse discurso é tomado, em primeira instância, como sendo definido a 
partir do que Tânia Zen chamou, em sua tese de doutoramento, de “discurso complexo”. O 
trabalho propõe-se à análise de duas fotografias, inseridas no espaço do discurso político, que 
deixam transparecer uma aproximação do Governo Lula (2005) com o Governo de Collor 
(1992). Ambas fotografias foram veiculadas numa matéria da Revista Veja, seção Brasil, edição 
nº 1917, do dia 10 de Agosto de 2005. A partir disso, tentaremos observar o processo 
histórico-discursivo que circunstancializa as duas materialidades, que afloram sentidos e que 
mobilizam diferentes Formações Discursivas (FDs). Para tanto, nossas reflexões serão 
sustentadas pela Análise de Discurso de linha francesa, tal como vem sendo desenvolvida 
atualmente no Brasil. Nossa perspectiva propõe a observação do funcionamento desse 
“discurso complexo” na constituição da imagem de um presidente da República, mesmo que 
se trate, como no caso, de sujeitos empíricos tão diferentes (Lula e Collor), sob condições de 
produção e momentos históricos também diversos. Nesse sentido, tomamos o discurso como 
uma “visão de mundo” determinada e que, necessariamente, está vinculada a de seu(s) 
autor(es) e à sociedade em que atua(m). A partir de uma análise ainda inicial, pretende-se 
identificar as condições de produção (percurso, trajetória histórica perpassada pela/na mídia) 
que viabilizaram e permitiram a (sobre)determinação da imagem desses sujeitos, enquanto 
presidentes de uma República. As relações a serem analisadas vão ao encontro dos estudos que 
hoje estão sendo feitos na perspectiva da Análise do Discurso (AD), pela pós-graduação em 
Letras, no Brasil, a respeito do discurso, da imagem e das formas que a linguagem assume no 
discurso político. Dessa forma, deseja-se estudar essa temática para contribuir com os estudos 
e a prática da AD uma vez pensada por Michel Pêcheux e defendida aqui no Brasil, 
fundamentalmente, por Eni Puccinelli Orlandi. Com as mudanças na atualidade, mudam-se os 
objetos e a mídia impressa apresenta-se como uma fonte rica para a discussão da Análise de 
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Discurso, porém pouco explorada ainda, pois nos fornece diversas materialidades e as distribui 
de formas diferentes, o que lhes confere sentidos outros. 
O JOGO DE SENTIDOS QUE EMOLDURA A RESISTÊNCIA PELO DISCURSO 
DE/SOBRE A SOLIDARIEDADE/ECONOMIA SOLIDÁRIA 

André Luís Campos Vargas – UFSM-PPGLetras-Laboratório CORPUS 
anndrecampos@hotmail.com 

 
Este trabalho ancora-se em nosso projeto de dissertação no qual temos como objetivo 
principal analisar o que chamamos discurso de/sobre a solidariedade/economia 
solidária veiculado pelo Projeto Esperança/Cooesperança (PEC), sediado em Santa Maria 
(RS), notadamente, por meio da historicização de uma prática, dentre outras, de produção 
social, articulada pelo PEC, como forma de enfrentamento aos efeitos nefastos da 
globalização, qual seja: a Feira do Cooperativismo (FEICOOP). Buscamos aporte teórico-
analítico para nossas incursões na Análise de Discurso (AD), especialmente em Pêcheux e 
Orlandi, no que diz respeito às categorias analíticas ‘deslizamento’, ‘intradiscurso’, 
‘interdiscurso’ e ‘memória’. Para este trabalho, propomo-nos a analisar os cartazes das sete 
primeiras edições da Feira do Cooperativismo, no que tange ao jogo de imagens que se 
repetem, que se modificam, que permanecem e/ou que ganham novo estatuto. Esse jogo de 
sentidos pode ser exemplificado pelo seguinte: inicialmente, nos cartazes, a união 
(cooperativada) é simbolizada pela imagem centralizada de um desenho manual (rústico) em 
preto e branco de um aperto de mãos para sucessivamente ser alterada até, mais tarde, ser 
substituída por uma imagem editada em cores e com a expansão de recursos tecnológicos, na 
qual ganha destaque uma rede de corpos em corrente entremeada por outras imagens que 
agregam novos sentidos; por outro lado, o emblema do aperto de mãos é sempre mantido, 
mesmo que sem a centralidade, mas com o acréscimo de novos elementos. Desse modo, 
interessam-nos as permanências, as retomadas, os desdobramentos que vão emoldurando o 
discurso de/sobre a solidariedade segundo tecnologias de linguagem específicas, as quais nos 
propormos a investigar/problematizar. Nosso estudo visa a, sobretudo, compreender os 
processos de subjetivação desencadeados pela globalização excludente, uma vez que a 
FEICOOP objetiva, entre outras causas, que os sujeitos resistam à exclusão social e produtiva, 
na medida em que a solidariedade que se observa nesse discurso de/sobre a 
solidariedade/economia solidária não remonta a uma prática de assistencialismo mútuo, 
mas irrompe por um esforço cooperativado, de produção social, movido por uma prática 
‘aprendente’ e ‘ensinante’ que busca inverter a lógica do capitalismo globalizante, de 
produção econômica (do lucro pelo lucro). 
DE “GARGANTA DO DIABO” PARA “PONTE SOBRE O VALE DO MENINO 
DEUS”: REFLEXÕES ACERCA DA IMAGEM, DAS PRÁTICAS SOCIAIS E DOS 
MODOS DE DESIGNAR O ESPAÇO PÚBLICO 

Verli Petri – UFSM-PPGLetras-Laboratório CORPUS 
vpetri@terra.com.br 

 
O presente trabalho tem o objetivo de explicitar a presença da história/memória na produção 
de sentidos que se observa nas relações entre imagem, práticas sociais e modos de designar um 
ponto turístico, portanto espaço público, de Santa Maria, RS. O “Viaduto sobre o Vale do 
Diabo” ou, simplesmente, “Garganta do Diabo”, situado na entrada/saída da cidade, revela 
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uma vista privilegiada, sobretudo, para quem chega. Tais designações instituíram-se 
historicamente sobre o fato de que antes da construção de tal viaduto (o que ocorreu na 
década de 50 do século XX) aquela “passagem” na saída/entrada da cidade era muito íngreme. 
Popularmente se conta, também, que aquele espaço era de difícil ocupação, o que foi 
comparado com algo próprio ao diabo. Como hoje a “Garganta do Diabo” é um dos cartões 
postais da cidade, a designação passa a “incomodar”, o que levou o legislativo municipal a 
propor, na década de 90 do século XX, a alteração desta designação. A proposta de alteração 
justifica-se no fato de que seria “uma denominação imprópria” para um lugar de tão bela 
paisagem e com tamanha importância social (entrada e saída da cidade). E qual seria então a 
“denominação própria”? Esta proposta foi encaminhada à Câmara e ao Senado Federal que, em 
2002, aprova a alteração para “Ponte sobre o Vale do Menino Deus”, fazendo referência ao 
nome do Bairro mais próximo do referido viaduto, o Bairro Campestre do Menino Deus. Eis 
que tem início uma nova era para o importante cartão postal, imagem que representa a cidade 
de Santa Maria, essa foi a conclusão precipitada a que muitos chegaram à época, pois as 
relações entre imagem, prática social e modos de designar não se transformam assim tão 
rápida e diretamente. Passaram-se sete anos e a história/memória perdura, ressoa, retorna; 
mesmo que sendo dita, oficialmente, de outra forma, a referência ainda é “Garganta do 
Diabo”. É ainda do alto da serra, de cima do “Viaduto sobre o Vale do Diabo”, da “Garganta 
do Diabo”, que se lança o primeiro olhar sobre a “Santa Maria da Boca do Monte”. 
Selecionamos matérias de jornais locais dos últimos tempos, sobretudo, de 2009, nas quais é 
possível observar esse jogo entre as duas designações: no primeiro plano temos a “Ponte sobre 
o Vale do Menino Deus” e, em seguida, entre parênteses, temos a “Garganta do Diabo”. Nossa 
reflexão, então, traz à baila questões referentes ao funcionamento da história e da memória, a 
presença e o funcionamento de cada uma: a primeira vinculada (neste caso) ao que é oficial; já 
a segunda, funcionando no dizer, caracterizando-se como lacunar e saturada, retornando 
sempre. Estas duas noções são muito caras aos estudiosos do discurso e é desta perspectiva que 
nos propomos a observar as relações entre imagem, prática social e modos de designar o 
espaço público. 
A REPRESENTAÇÃO DO SUJEITO APRENDIZ DE LÍNGUA ESTRANGEIRA EM 
INSTRUMENTOS LINGUÍSTICOS DE EFEITOS MIDIÁTICOS 

Ivanise Jurach – UFSM-PPGLetras-Laboratório CORPUS 
ivanisejurach@hotmail.com 

O presente trabalho consiste em investigar possíveis efeitos de sentido produzidos a partir de 
imagens veiculadas em três folders de cursos livres de idiomas na cidade de Santa Maria, RS. 
Apresentamos resultados parciais de pesquisa, tendo em vista que a dissertação está em 
desenvolvimento. Além de analisar o uso de imagens nesses instrumentos linguísticos, 
também levaremos em consideração os enunciados presentes nos folders, pois são referentes 
às escolas, para compreendermos o funcionamento das formações imaginárias que revelam o 
modo como é representado o sujeito aprendiz de língua estrangeira, enquanto leitor virtual ao 
qual se dirigem os materiais de mídia. Decidimos investigar o sujeito que emerge em 
enunciados e/ou imagens que circulam nesses recursos de mídia utilizados por cursos de 
idiomas porque percebemos que há tomadas de posição-sujeito que regulam os processos de 
identificação do sujeito com determinado dizer. Iremos explicitar os processos de “escolha” de 
tal imagem vinculada a determinado enunciado e não outra, a partir do funcionamento 
ideológico. Ou seja, nos perguntamos acerca do modo como ocorre esse funcionamento 
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discursivo, o qual permite a emergência de tal(is) sujeito(s) e não de outro(s), de tais sentidos 
e não outros. E, além disso, nos interrogamos sobre a(s) materialidade(s) que estão presentes 
nesse modo de fazer circular os referidos materiais, já que esses enunciados nos remetem a um 
sujeito que aprende outra língua e nunca esquece. É nesse sentido que selecionamos apenas 
três folders dentre os 24 coletados em 10 diferentes cursos de idiomas, tendo em vista que 
eles estão próximos de um mesmo sujeito, apesar de comportarem imagens diferentes uma da 
outra. Para isso, tomamos o corpus, selecionamos alguns recortes, isso se dá a partir de um 
arquivo composto por três folders de diferentes escolas de idiomas e por outros recursos 
midiáticos dos quais elas se utilizam para destacar a importância de se estudar uma língua 
estrangeira. Temos como suporte teórico a análise de discurso (AD) de linha francesa, o que 
nos possibilita o processo de análise dessas imagens e/ou sequências discursivas selecionadas. 

G33 
GED - GRUPO DE ESTUDOS DISCURSIVOS 

Profa. Luciane de Paula 
luciane_de_paula@uol.com.br 

UNAERP - Universidade de Ribeirão Preto 
O Grupo de Estudos Discursivos - GED é composto por pesquisadores, bem como por alunos 
de graduação e de pós-graduação da UNAERP e de outras instituições (em cooperação e 
parceria). O grupo desenvolve pesquisas que resultam em publicações individuais e conjuntas, 
em pesquisas de iniciação científica e em monografias de pós-graduação lato sensu 
(especialização), desenvolvidas na UNAERP, bem como em pesquisa dos docentes convidados 
e ainda em defesas de dissertações de mestrado e teses de doutorado dos pesquisadores 
convidados, em outras instituições. No momento, os componentes do grupo articulam-se de 
forma sistemática em torno da Análise Dialógica do Discurso (Círculo de Bakhtin), da 
Semiótica (greimasiana) e da Análise do Discurso de linha francesa (Foucault e Pêcheux). O 
que congrega a maior parte das pesquisas do grupo é o interesse pelo discurso e pela reflexão 
especificamente bakhtiniana. Nesse contexto, inserem-se as comunicações aqui reunidas, que 
buscam evidenciar, especificamente, as questões teóricas, estético-literárias, históricas e 
culturais. Dos oito pesquisadores e oito estudantes vinculados ao GED, estão reunidas aqui as 
pesquisas de dois pesquisadores e cinco estudantes de pós-graduação lato sensu. As pesquisas 
individuais possuem relação, como tem sido a produção do grupo. Todas as comunicações 
estão centradas no Círculo de Bakhtin, sendo que as dos pesquisadores se referem, uma ao 
estudo dos gêneros e outra ao do sujeito (relacionando Pêcheux, Flauhault e Bakhtin); as 
pesquisas dos estudantes se dividem em pesquisas que privilegiam a literatura como corpus 
literário e o discurso histórico, materializado em gêneros diversos. O dialogismo é o nó que 
congrega todas as pesquisas desenvolvidas junto ao grupo, a partir de discussões feitas em 
reuniões presenciais e por meio da página de discussão do GED. O sujeito, a história, a 
ideologia, os gêneros e o processo de produção cultural são as questões cruciais discutidas. A 
preocupação central das pesquisas desenvolvidas no GED é a análise dialógica do discurso, 
visto, este (o discurso), como a relação sujeito, enunciado e história. Produção e produto 
humano em movimento in-constante. 

Lugar social e sentido do discurso: um diálogo com Pêcheux a partir de 
Flauhault e Bakhtin 

 
Adail Sobral (GED; GES; PPGL – UCPEL) 
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adails@terra.com.br 
Considerando-se que o discurso/enunciado é um fenômeno constituído na e pela enunciação e 
considerando-se ser esta o ato de um sujeito concreto, situado, pode-se dizer que o estudo da 
relação entre o discurso e esse ato incide diretamente sobre o próprio ser do discurso, 
desdobrando-se nos dois planos propostos por Landowsky (1989, p. 222): o da enunciação 
como ato “pelo qual o sujeito faz ser o sentido” e o do enunciado [discurso] como “objeto cujo 
sentido faz ser o sujeito”, dado que sujeito e discurso se acham estreitamente ligados por meio 
do ato enunciativo. Como isso evoca determinar que 
instâncias definem e atribuem essas competências, instauram uma ética e distinguem, ao 
defini-las, a identidade e/ou contrariedade dos sentidos, propomo-nos a reexaminar a 
formulação do conceito de “lugar social” de M. Pêcheux com base em formulações de F. 
Flauhault e nos princípios do dialogismo bakhtiniano, a fim de propor um conceito de “lugar 
social” que dê conta dos aspectos individuais e sociais que estão presentes na constituição do 
sujeito do discurso e na instauração de eventos de sentido. A partir dessas considerações, 
detemo-nos no exame do vínculo entre o “jogo de imagens” proposto por Pêcheux no tocante 
aos lugares sociais e o sentido do discurso — plano no qual vai incidir mais concretamente 
essa nossa proposta de reformulação do conceito de lugar social. A proposta fundamenta-se no 
fato de ser possível sustentar, de uma perspectiva bakhtiniana, que a instauração do sentido 
deve ser investigada primordialmente a partir das maneiras como são representados e postos a 
interagir no discurso os lugares sociais, ou imagens discursivas dos sujeitos a fim de preservar a 
unidade do objeto de análise, que é resultado de um projeto enunciativo e das formas situadas 
específicas de busca de realização desse projeto. Essa nova maneira de entender os lugares 
sociais a partir de formulações de François Flauhault e dos princípios bakhtinianos contribui 
para mostrar a validade de centrar o exame dos processos de instauração do sentido nas 
relações interlocutivas entre os sujeitos, que são tanto sociais como individuais, sem desprezar 
a  superfície do discurso, mas, pelo contrário, lendo-as a partir dessas relações. 

Fernando “Várias” Pessoas: uma leitura bakhtiniana da identidade de seus 
sujeitos 

 
Gisele Gonçalves Santana (GED - UNAERP) 

giselegsantanna@gmail.com 
Esta pesquisa pretende analisar o(s) sujeito(s) construído(s) por Fernando Pessoa como parte 
de sua poética. A fundamentação teórico-analítica deste estudo é a filosofia da linguagem do 
Círculo de Bakhtin (especialmente as concepções de sujeito, identidade/alteridade e 
interação). Para Bakhtin, o discurso da arte se compõe como “reflexo e refração” da vida. 
Assim, a justificativa deste trabalho ocorre por tentar, por meio da análise composicional dos 
sujeitos discursivos criados por Fernando Pessoa, tentar captar parte da alma humana ali 
representada como plural e heterogênea. O corpus de análise é o poema “Não sei quantas 
almas tenho”, de Fernando Pessoa. O poema em questão é apenas um exemplo da poética 
pessoana. Nele, a preocupação do sujeito lírico com sua identidade é o tema do texto e ela se 
dá pela alteridade, ou seja, na interação com o(s) outro(s) sujeito(s) por ele (eu lírico – poeta) 
criado(s). A hipótese é a de que esse(s) outro(s) a quem se refere ao eu do poema seja(m) o(s) 
heterônimo(s) de Pessoa, o que deverá ser confirmado ou não no decorrer do 
desenvolvimento da pesquisa. Neste trabalho, a preocupação é analisar o sujeito do poema a 
partir da perspectiva bakhtiniana de que o “eu” é composto na inter-ação com o outro, uma 
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vez que o sujeito é dialógico, como a linguagem também o é. Nesse jogo interativo, a 
identidade do sujeito se forma, sempre em diálogo com a alteridade. A hipótese é a de que o 
eu lírico do poema reflete e refrata a grande questão existencial vivida na poética pessoana: a 
preocupação com a identidade do sujeito poético que tenta, incessantemente, buscar a si 
mesmo, num eterno vir-a-ser pela linguagem poética, por meio da criação de outros sujeitos 
que o constituam. Os resultados parciais levam a crer que o eu da poética de Pessoa não existe 
sem seus outros e, assim, os sujeitos se constituem mutuamente, um no outro, um do outro, 
outro no um, outro do um, mas como um sujeito único e esse é o grande nó(s) de sua poética.  

Formação das Classes Urbanas em Ribeirão Preto na República Velha  
Lucas Vicente (GED - UNAERP) 

judagv@yahoo.com.br 
 
Este estudo procura demonstrar o avanço da modernidade para o interior do Brasil, vinda pela 
expansão cafeeira e seu nomeado complexo, que proporciona um novo tempo social, onde a 
unidimensional do “Ser Coronel” e a teoria do coronelismo não pode resumir tamanha 
complexidade de transformações. Para isso, enfoca o jogo do novo e do velho no discurso dos 
almanaques. O objeto de análise dessas transformações é Ribeirão Preto no período da 
República Velha. A tese é demonstrar o avanço da modernidade, re-estruturação das camadas 
sociais e do poder criando uma nova esfera social. Isso pode ser visto com clareza, nos 
almanaques de Ribeirão Preto, principalmente o de 1927. Por meio dessa cartilha ideológica, 
pode-se contestar a centralidade social das classes urbanas, já que o autor tem a ânsia de 
honrar os feitos dessa classe e a sua gama de poder, ressaltando o social. A escolha por 
trabalhar com o discurso do almanaque de 1927 ocorreu porque esta pesquisa entende a 
palavra como signo ideológico, uma vez que o signo carrega em si o sentido ideológico da 
relação dialógica entre o enunciador e o outro sem, contudo, limiar a relação intima 
estabelecida entre significante, significado e sentido. Por isso, este trabalho tem como 
fundamentação teórica, a filosofia do Círculo de Bakhtin – em especial suas concepções de 
dialogismo, signo ideológico, sujeito, responsabilidade e responsividade. O dialogismo 
bakhtiano propõe que o papel do outro se inclui e implica na enunciação. Isso implica a relação 
sujeito, espaço e tempo. A filosofia bakhtiana instaura dois pressupostos ao processo de 
comunicação: a natureza ideológica do signo e o dialogismo da relação eu-outro (sujeito e 
enunciado), o que permite analisar, por meio da fonte histórico-discursiva do Almanaque de 
1927 de Ribeirão Preto, de maneira dialético-dialógica, a nova composição social se formando 
na modernidade e formando parte da mentalidade moderna. 

“A Palavra”: novos ideais, velhas intenções 
 

Lúcia de Rezende Jayme (GED - UNAERP) 
l.rjayme@yahoo.com.br 

Embora já existissem estabelecimentos de ensino secundário em tempos imperiais, foi durante 
a Primeira República que foram ostentados, de modo concatenado, neles, os ideais de 
modernidade, civilidade e patriotismo, seja na arquitetura ou uniformes dos estudantes seja 
nas discussões acerca do currículo escolar. Diferentemente da educação primária, os ginásios 
eram destinados à ínfima parcela da população brasileira. Além disso, os bancos desses 
colégios foram ocupados por filhos de plutocratas cafeeiros ou da incipiente camada média que 
enriquecia com as atividades urbanas. “Fina flor”, comumentemente denominada elite, tais 
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alunos adquiriam status de jovens ilustres, erudição que forjava uma aptidão a ocuparem cargos 
de governança e a combater a ignorância e o atraso que tanto assolavam o Brasil, segundo 
oratórias de políticos, intelectuais e bacharéis, pautadas em prescrições médico-sanitaristas. 
Esta pesquisa se ocupa de analisar o discurso presente no pequeno artigo  “O livro”, publicado 
no jornal “A Palavra”, publicação esta redigida por alunos do “Ginásio de Ribeirão Preto”, na 
primeira década republicana. Neste artigo, o autor apresenta o livro como um grandioso e 
verdadeiro tesouro, uma idéia clara e sucinta do conceito e importância das obras para leitura, 
segundo os escritos do aluno. Para tanto, este estudo está fundamentado no Círculo de 
Bakhtin, pois compreende a palavra dialogicamente, carregada por discursos que sustentam 
socialmente sua existência e como campo ideológico para o diálogo entre as posições sociais 
presentes na produção e leitura deste periódico acadêmico. As publicações veiculadas em “A 
Palavra” são encaradas como meio para legitimação dos poderes e interesses do acadêmico 
adolescente a quem seu discurso se destina, pois além de projeção social, as páginas do 
referido jornal, entendidas pelo conceito de responsividade, provocam nos leitores uma 
atitude responsiva ativa, de formação de juízos de valor, posto que o referido periódico 
possuía, como leitores, não apenas os colegas de ginásio e professores, mas também toda a 
sociedade fora dos muros ginasiais. Atentamos ainda para a noção de responsabilidade do 
sujeito autor, por ser condizente com os valores defendidos pelo grupo social a qual pertencia, 
por tratar sempre por “nós” aqueles que possuiam contato com livros e, por tal motivo, seriam 
úteis à pátria. Com a análise realizada, este trabalho pretende contribuir com os recentes 
estudos desenvolvidos, investigadores da cultura escolar, e com uma nova escrita da 
historiografia da educação brasileira, por possibilitar a incorporação de sujeitos chamados de 
“marginais” ou “minorias” pela investigação histórica, uma vez que, ao trabalharmos com a 
idéia de dialogismo, em que o enunciador, ao construir seu discurso, inevitavelmente, leva em 
consideração o discurso de outrem, é possível enxergar aqueles que não faziam parte do 
convívio escolar ginasial (imensa maioria da população). 

A intergenericidade poética de Arnaldo Antunes 
Luciane de Paula (GED; Slovo; GEGe; CASA; UNAERP) 

luciane_de_paula@uol.com.br 
A proposta desta pesquisa é analisar a intergenericidade da poesia de Arnaldo Antunes (AA) 
como manifestação cultural da contemporaneidade. A fundamentação teórica deste trabalho 
centra-se nas concepções do Círculo de Bakhtin. A escolha da exemplificação pela poesia de 
Arnaldo Antunes ocorre porque ela transita pelas artes plásticas, pela canção, pela poesia 
visual e pelo vídeo, entre outros gêneros. O objetivo é examinar as discursividades que se 
manifestam por meio das textualidades mais ou menos típicas da poesia de AA. A hipótese é a 
de que a poesia de Arnaldo Antunes é construída a partir das relações intergenéricas. A 
textualidade das obras pode variar, mantendo, contudo, uma estrutura arquitetônica que 
permite que sejam caracterizados como poesia – e não como outros gêneros. Nesse sentido é 
que um poema pode incorporar características textuais de uma canção ou de outro “tipo” de 
poesia, das artes plásticas, do vídeo, da era tecnológica, por exemplo, sem deixar de ser 
poesia. Dos quase mil textos de AA, esta pesquisa trabalha com 30 (que se desdobram em 
vários, uma vez que se relacionam e multiplicam em outros poemas). Dois exemplos da 
intergenericidade da poética de AA são “Poemas” e “O quê”. Parte-se do princípio que o 
primeiro, marcado pelo plural (“Poemas”) e composto por três poemas, de três autores 
distintos (AA, Waly Salomão e Bernardo Vilhena), explicitamente marcados no texto, rompe 
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com a concepção tradicional de autoria e de poesia, bem como faz repensar a construção desse 
gênero discursivo. Essa ruptura continua, ainda que de outra maneira, marcada pela 
intergenericidade, na letra da canção “O quê”, que, ao se transformar no poema visual, 
transforma-se em outro texto, distinto do primeiro, ainda que em interação com ele, 
elaborado a partir dele, pelo mesmo processo de construção, segundo o autor – uma única 
frase que, partida em lugares distintos, remete a sentidos diversos. A noção bakhtiniana 
fundante  é a de que o mesmo enunciado, ao ser repetido, já não é o mesmo enunciado (a 
enunciação é única, irrepetível). No entanto, para pensar na intergenericidade, parte-se da 
unidade temática e da forma composicional que, juntas, constituem a arquitetônica da obra, 
bem como o intercâmbio entre os gêneros, nas várias esferas de atividades em que se formam 
e atuam. Por isso, há que se ter ponderação entre a fixação e a liberdade total dos gêneros, em 
que, seguindo a dialógica bakhtiniana, unem-se o estável e o instável, o enunciado e a 
enunciação, o cognitivo e o sócio-histórico.   

O sujeito em “A Ilha Desconhecida”: re-conhecimento dialógico de uma 
identidade  

 
Pamela Barbosa Silva (GED - UNAERP) 

pam_pbs@yahoo.com.br 
 
O presente trabalho visa re-conhecer em “A Ilha Desconhecida”, de José Saramago, o 
dialogismo em que a obra se fundamenta, e, em especial, o diálogo entre o sujeito do conto e 
o universo representado pelo mar. Em “A Ilha Desconhecida”, um barco é solicitado ao rei 
para buscar uma ilha ainda não descoberta. Isso representa a necessidade constante do homem 
de se desenvolver. Segundo Bakhtin, o sujeito se constitui a partir do outro. No caso do conto 
analisado, este outro se apresenta no interior do próprio sujeito, uma vez que o cronótopo da 
viagem (tempo e lugar representado pela ilha, melhor, pela travessia da terra habitada à ilha de 
si mesmo) se mistura com o cronótopo do encontro, a fim de dar sentido à existência do 
sujeito eu-outro, que passa a ter contato consigo ao se lançar ao mar – típico tema português 
(presente em Os Lusíadas, de Camões; em Mensagem, de Fernando Pessoa; entre outros textos). 
O sujeito do texto precisa descobrir-se, estabelecer sua identidade e, para isso, necessita 
aprender a reconhecer-se no outro, precisa, literalmente, sair de si, do local e do tempo 
habituais, a fim de se encontrar, numa viagem, ao mesmo tempo, real e passional. O estudo 
está fundamentado na filosofia da linguagem do Círculo de Bakhtin e suas concepções de 
dialogismo, sujeito, cronotopia, exotopia e identidade. Para o filósofo russo, mesmo o 
“monólogo solitário” e “interior” é composto pela inter-ação eu-outro, porque o sujeito 
(constituído pela linguagem) é social. Assim, mesmo ilhado, o sujeito é dialógico porque a 
linguagem o é. Nesse jogo interativo é que a identidade do sujeito se forma, a partir, por meio 
e através do outro. A hipótese é a de que o personagem, ao sair em viagem para a ilha, busca 
descobrir a si mesmo. No entanto, o que parece ser solidão é diálogo (tal qual a concepção do 
Círculo), uma vez que a ilha, ou mesmo a sua projeção, se caracteriza como o outro do texto. 
O espaço é a alteridade do sujeito, pois o constitui, uma vez que, por meio da identificação 
com o espaço desconhecido (ilha – seu outro), o sujeito entra em contato com seu próprio 
desconhecido (ele mesmo – seu eu), reconhecendo-se na amplidão do mundo, distante de 
tudo e todos, profundamente “ilhado” em si mesmo e, dialogicamente, banhado pela 
alteridade do espaço da ilha, que o incorpora como parte de si. Os resultados parciais levam a 
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crer que sujeito e espaço constituem-se mutuamente, um no outro, como sujeitos autônomos, 
mas dependentes, pois dialógicos. O espaço ilha, mais que lugar, é a representação externa, o 
“excedente de visão” (Bakhtin) do outro que constitui o “eu” do texto. Personagem e ilha são, 
então, um sujeito só, um amálgama que compõe o nó(s) da trama no conto. 

Construção da narrativa em romances e relatos históricos 
 

Patrícia Fuquini Dias (GED - UNAERP) 
Patrícia_fuquini@yahoo.com.br 

Esta pesquisa tem como objeto de análise o romance histórico Coronéis e carcamanos, de Júlio 
José Chiavenato, ambientado em Ribeirão Preto durante a República Velha, período em que 
predominou a prática designada por coronelismo, tema central da obra. Busca-se, por meio de 
sua análise, destrinchar os procedimentos de construção da narrativa tanto de historiadores 
como de romancistas, os quais se unificam no livro em questão. Para isso, este trabalho apóia-
se na teoria do Círculo de Bakhtin, sobretudo em suas concepções de dialogismo e 
monologismo, visando identificar a articulação das vozes sociais nos escritos chiavetianos, e, 
por conseguinte, a edificação de personagens inacabadas, seguindo o pressuposto da 
inconclusibilidade humana encontrada na obra de Dostoieviski. Segue-se a isso a procura pelo 
deslocamento do discurso autoral, apontando as diferenciações entre autor-criador e autor-
pessoa. Esmiuça-se, ainda, o jogo ideológico promovido pelo escritor por meio do (possível) 
dialogismo entre a ideologia oficial e a ideologia do cotidiano. A relevância deste trabalho 
reside na busca pela compreensão do processo constitutivo das narrativas, bem como na 
identificação, na prosa romanesca, de contribuições para o aprimoramento da escrita histórica 
– tema difundido pelos historiadores do grupo francês Annales e tão debatido atualmente. 
Estando a pesquisa já conclusa é pertinente apresentar alguns resultados a que chegamos. 
Considerando a construção das suas personagens, nota-se que Chiavenato as elabora de 
maneira fechada. O escritor apenas exibe os atores de seu texto, expõe e conta ao leitor como 
são, o que pensam, o que fazem. Durante todos os momentos ecoa do livro a voz, tão-
somente, do seu autor, ao invés deste atribuir outras vozes a suas personagens, as quais, diante 
disso, podem ser consideradas apenas como tipos exemplificadores de grupos sociais: temos a 
prostituta (que não é uma prostituta única, com suas particularidades, mas a imagem que se 
tem delas durante a Belle Époque); temos o colono italiano massacrado; o coronel explorador 
de terras, etc. Elas estão acabadas e não inconclusas. Com isso, Chiavenato alcança apenas uma 
caricatura da sociedade do café e não uma reconstrução vívida sobre tal período. Observa-se 
patentemente que a vivência do literato, com seu passado de militante de esquerda, bem como 
sua visão de sociedade dividida entre explorados e exploradores, estão presentes no universo 
do romance, ou seja, o escritor não empreende o deslocamento do discurso, impondo seus 
verbos às bocas de seus atores. Configura-se, por conseguinte, uma obra permeada por um 
rígido autoritarismo no qual uma solitária voz se impõe, na mais pura prosa monológica. Tal 
monologismo está presente, por diversas ocasiões, em escritos acerca da História, o que 
empobrece seu relato e a compreensão que temos dela. Com a análise desse romance 
histórico, a presente pesquisa pretende levantar a discussão sobre alguns processos de 
construção da narrativa histórica. 

G34 CARTOGRAFIAS DA LINGUAGEM - 
UNEMAT/CNPq 
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Profa. Dra. Eliana de Almeida 
tofinho@yahoo.com.br 

UNEMAT – Universidade Estadual do Mato Grosso 
O grupo de pesquisa Cartografias da Linguagem, de natureza multidisciplinar, mantém pesquisas 
produzidas em diferentes áreas do conhecimento, conforme a formação de seus pesquisadores. 
O grupo tem como objetivo estabelecer a interlocução das áreas entre si, verticalizando os 
estudos no próprio campo, e dessas áreas com as outras, constituindo-se espaço de produção 
de conhecimento a partir de diferentes teorias ao focalizar materialidades ou recortes comuns. 
O eixo que orienta as discussões do Grupo e estabelece entre as diferentes áreas o norte dos 
estudos define-se em 2 (duas) direções: 1- Em Discurso e Arte, o estudo de materialidades 
simbólicas distintas (cinema, pintura, infográfico, charge, televisão, chat, etc.) é focado 
também pela/na diferença teórica. Parte das atividades vinculadas a esta temática articulam-se 
às do Projeto de Extensão Pão e Arte, desenvolvido no Depto. de Letras; e  2- em História das 
Idéias Linguísticas, a reflexão sobre a constituição dos sentidos da relação língua/sujeito 
brasileiro no espaço discursivo do Mato Grosso. Nesta última temática, inscreve-se o Projeto 
Topografia Discursiva: Uma história das Idéias Linguísticas em MT – CNPq, em andamento, com 4 
(quatro) pesquisas distintas, que discutem o espaço discursivo do jornal, das conferências e da 
literatura, a partir da segunda metade do XIX. Neste projeto são trabalhadas [1] as 
Conferências Literárias de Dom Aquino Corrêa (início do século XX) – pela Crítica e História 
Literária; [2] a poesia de Manoel de Barros (1937-2003), [3] a produção jornalística em Mato 
Grosso (segunda metade do XIX) – pela Análise de Discurso; e [4] a obra de Lucinda Nogueira 
Persona (1998-2004) – pela Antropologia do Imaginário, numa relação com a Psicologia 
Analítica de Jung.  Pelo viés de uma história das idéias lingüísticas no Brasil, considera-se a 
definição da nacionalidade brasileira, com suas instituições próprias, sua língua e literatura, sua 
identidade nacional, uma elaboração particular fundada no século XIX (Orlandi,  2002). As 
pesquisas vinculadas a essa temática buscam compreender como diferentes práticas discursivas 
em Mato Grosso, decorrentes do processo de nacionalização, mobilizam e agenciam a 
subjetividade brasileira em diferentes períodos de nossa história, ainda, sabendo que a 
produção/circulação do periódico e da conferência/literatura confluem-se enquanto um 
espaço de dizer/significar a constituição de um imaginário para a subjetividade matogrossense. 
O Grupo de Pesquisa Cartografias da Linguagem é registrado no diretório dos grupos de 
pesquisa do CNPq e congrega pesquisadores da UNEMAT e de outras instituições, bem como 
alunos da graduação em Letras e da pós-graduação em Linguística Unemat/Unicamp e da 
teoria e história literária da Unicamp. Palavras-chave: conferências, imprensa, arquétipos, 
discurso, história. 

Manoel de Barros: paráfrase ou polissemia? 
 

Eliana de Almeida – UNEMAT 
tofinho@yahoo.com.br 

As instâncias do universal e do individual, na definição do Estado, projetam para a língua uma 
divisão constitutiva, determinante de diferentes esforços na apreensão do real. Essa divisão 
constitui-se, nos termos de Pêcheux (2004:45), o espaço de elaboração de uma lingüística, 
cujo objeto é pensado na sua relação com as configurações jurídicas e/ou biológicas (o Direito 
e a Vida). No entanto, essa cena abriga indícios de outra ordem, apontada, pelo mesmo autor, 
como “a trama inconsciente de destinos individuais em luta com uma certa loucura” e como “a 
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psicose e os delírios secretos tendo a linguagem, as línguas ou a língua como ponto de 
fixação”. Se, de um lado, o estado faculta e impõe a língua ideal sustentada em parâmetros 
universais; de outro, a irrupção do simbólico faz das palavras pedaços esfacelados do corpo de 
quem produz linguagem. Pêcheux considera o trabalho de reconstrução da história do corpo 
coincidente com o da língua, injunção esta estruturante da loucura das palavras materializada na 
escrita de Rabelais e Mallarmé, dentre outros escritores. Nessa contradição, proponho uma 
leitura da poesia de Manoel de Barros (1937-2003), na sua relação com o imaginário de língua 
nacional, o estado, articulada à loucura das palavras. Considerando a definição da nacionalidade 
brasileira, com suas instituições próprias, sua língua e literatura, sua identidade nacional, uma 
elaboração particular fundada no século XIX (Orlandi, 2002), busco compreender os modos 
pelos quais a poesia desse escritor mobiliza e agencia sentidos para a língua nacional brasileira 
em sua poesia. Como se dá, nos procedimentos estéticos de sua escrita poética, a perseguição 
sem trégua do laço que liga o significante ao significado? E, ainda, em que medida as instâncias 
desse laço são experimentadas nessa busca incessante do real, promovendo a ruptura, a 
diferença, em relação à memória da escritura poética brasileira? O pressuposto discursivo que 
orienta essas reflexões considera o poético enquanto propriedade inerente à língua, como 
formula Milner (1978), a língua é capaz de poesia, do mesmo modo em que considera o poeta 
aquele que “consegue levar essa propriedade da linguagem a seus últimos limites”, Pêcheux 
(2004). Nessa tensão, entre uma linguagem articulada pelas configurações do estado – língua 
ideal – e pelo desejo do impossível – língua materna – as noções de paráfrase e polissemia são 
trazidas para a compreensão dos sentidos produzidos para a língua, em relação à memória de 
língua nacional produzida na/pela literatura brasileira. Palavras chave: discurso literário, 
paráfrase, polissemia, equívoco, simbólico. 
A construção do sujeito feminino mato grossense: Visões do feminino na obra de 

Lucinda Nogueira Persona 
Rosely A. Romanelli – UNEMAT  

 roselyromanelli@yahoo.com.br 

Nesta pesquisa, entende-se a subjetividade estética feminina contemporânea através do 
referencial teórico da psicologia junguiana pela compreensão de seus conceitos fundamentais. 
A psicologia junguiana tem como pressuposto a relação de equilíbrio entre consciência e 
inconsciência, calcada no entendimento dos arquétipos, das funções e tipos psicológicos e da 
relação entre anima e animus na constituição do si-mesmo, fundamental para a individuação. A 
antropologia do Imaginário de Gilbert Durand fornece o referencial teórico para a análise de 
imagens e símbolos nos regimes de imagens, como parte da cultura humana disseminados na 
mitologia, na tradição e nos costumes de um povo. A análise da poesia de Lucinda N. Persona 
através do olhar da psicologia junguiana e da antropologia do imaginário pode proporcionar 
uma perspectiva ou mesmo várias perspectivas para compreender a construção dos aspectos 
femininos na constituição do sujeito mato-grossense. Tendo como suporte teórico as obras de 
Carl Gustav Jung, Emma Jung, Erich Neumann, e James Hillman para a análise da psique 
feminina e Gilbert Durand como referencial teórico para análise das estruturas do imaginário 
presentes na poesia de Lucinda, esta pesquisa utilizará o enfoque hermenêutico para 
compreender sua produção. Além disso, será necessário situar a mulher no cenário histórico e 
social do Estado do Mato Grosso. A construção do sujeito na perspectiva da psicologia 
junguiana não pode prescindir dos aspectos femininos da cultura. Para compreender a 
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formação do sujeito mato-grossense precisa buscar este entendimento. O aporte da psicologia 
junguiana é fundamental para o entendimento da razão, emoção, sentimento e intuição 
relacionados aos princípios feminino e masculino. A contribuição teórica de Durand permite 
ainda pensar no arquétipo como doador de forma, uma vez que o autor o considera como o 
criador concreto em nós e nas obras que veiculam a cultura. Sendo assim, ele afirma que o artista 
criador se conjuga através de sua subjetividade mais íntima com todo o conteúdo da cultura à 
qual pertence, à sua experiência e à sua condição, realizando um casamento entre seu desejo 
criador e as formas que assumem sua representação. Por sua vez o amador [amateur], que eu 
entendo como o observador-fruidor dessas formas, conjuga-se, em seu movimento, ao 
universo cultural em que se propõe como ser humano. Jung afirma que o aspecto da arte que 
existe no processo de criação artística pode ser objeto da psicologia e não a arte em si, a qual 
deve ser tratada pela estética. Nesse campo a arte se torna um fenômeno simbólico emocional 
passível de ser analisado pela psicologia sem ferir sua natureza. É assim que esta pesquisa 
pretende compreender a produção literária da autora, tornando possível o entendimento da 
mulher sob o olhar da própria mulher mato-grossense. Palavras-chave: sujeito, feminino, 
psicologia junguiana, antropologia do imaginário.  

Blade Runner e a Tópica da Visibilidade: “eu vi coisas que vocês não 
acreditariam” 

 
                                                                   Maria Inês Parolin – UNEMAT/UNICAMP  

inesparolin@yahoo.com.br 
As interfaces que ligam Blade Runner – o caçador de andróides (1992) às outras artes, mídias e 
outras áreas do conhecimento têm sido extensamente tratadas pela fortuna do filme de Ridley 
Scott. Neste estudo, para além do mero exercício de metalinguagem, penso que a principal 
cena tomada, intitulada de Esper Machine constitui ela própria um mise en abyme nessa narrativa 
cinematográfica, não só no plano estruturante do roteiro (na sugestão de que o personagem de 
Harrison Ford, Deckard, possa também ele ser um replicante, o que  coloca em questão o 
estatuto do humano e da “realidade” vista/vivida), como no plano da relação estética que o 
filme estabelece com as artes que tal seqüência presentifica, especificamente com a pintura e a 
fotografia, ao repor a discussão sobre a representação na arte moderna, associada à sua 
metáfora clássica: o espelho. Ao desmontar/montar/movimentar as imagens de fotografias 
que supostamente compõem o simulacro de memória do replicante Leon Kowalski, Blade 
Runner traz para o primeiro plano da cena duas telas exemplares na história da arte, ao discutir 
o estatuto ôntico da representação:  O retrato do casal Arnolfini, de Jan Van Eyke (1434) e A girl 
asleep, de J. Vermeer (1656-7). O paradigma pictural inscreve o discurso dessa narrativa à 
tópica da visibilidade (e isso ultrapassa a simples tematização do olhar), que por sua vez 
remete à tópica do ser e da aparência, de longa tradição na filosofia, na pintura e na retórica, 
desde a condenação comum pela metafísica platônica. Entretanto, às perguntas antigas Blade 
Runner sugere novas respostas, ao mostrar a força do simulacro e expor o papel proeminente e 
ambíguo do artifício e da montagem – o “próprio” do cinema: a presença do ausente se ergue 
da pintura pela montagem cinematográfica, e é ela que dá o acesso a esse ausente 
impronunciável da história. No símile especularmente construído, também é o replicante 
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espectral que problematiza o “próprio” do humano. Palavras-chave: tópica da visibilidade; 
representação; paradigma pictural. 

Materialidades que se constituem na contradição: o real da história no discurso 
infográfico 

Silvia Regina Nunes – UNEMAT 
silviarnunes@hotmail.com 

Nos inscrevemos numa perspectiva materialista para observar o funcionamento de um 
infográfico online nas relações que se estabelecem entre suas diferentes formas materiais 
significantes (grafia, desenho/fotografia, cor, som, etc.). Este material que analisamos circula 
no espaço do discurso jornalístico online (revista Veja) produzindo efeitos de sentido de 
completude para a língua e de estabilidade lógica (referencial) na história. Estes efeitos 
instauram evidências de que vivemos num mundo semanticamente normal (conf. Pêcheux), num 
espaço de necessidades equívocas, ou como bem aponta Lagazzi (online) num espaço em que as 
necessidades são equívocas porque são, ao mesmo tempo, (im)prescindíveis. Em outra ocasião, já 
observamos as condições de produção dos infográficos, que são determinadas pelo discurso 
jornalístico e, desta maneira, afetadas pelo imaginário de objetividade e literalidade. Ao 
contrário do que faz circular o discurso jornalístico, assumimos, juntamente com Gadet e 
Pêcheux (2004: 35), que o sujeito se constitui num movimento entre o real da língua que é o 
impossível, a incompletude, e o real da história que se constitui pela/na contradição. Desta 
forma, nem o real da língua, nem o da história são diretamente apreensíveis, nem 
transparentemente inteligíveis. Na relação entre a formulação verbal e a visual, conforme já 
apontamos em um outro nosso trabalho, é possível observar a falha da língua na escrita (ritual) 
jornalística, pois na ânsia pela literalidade a materialidade visual funciona evidenciando a 
incompletude constitutiva desta. Neste trabalho que estamos propondo, nossa hipótese é a de 
que o infográfico online, pelo funcionamento de sua materialidade visual, põe em circulação 
discursos que atualizam determinadas memórias (recortes) deste real. Este recorte significante 
(Lagazzi, 2007) da memória que fornece as evidências deste mundo semanticamente normal se 
configura de acordo com uma ordem já preestabelecida pelo próprio discurso jornalístico. 
Assumindo que o real da história é inapreensível, observamos que os sentidos agenciados pela 
materialidade visual se constituem na contradição, pois são passíveis de serem outros. A noção 
de memória e a de materialidade já foram propostas por Lagazzi (online) para analisar a 
imbricação entre o verbal e o visual: memória porque consideramos que a interpretação não se 
restringe ao imediatismo do momento de dizer: ela é um recorte no interpretável, atravessado por 
esquecimentos e silenciamentos. Sobre a noção de materialidade, como leitura que se desloque do 
conteúdo, concebido como idéias abstratas, idéias que se delineariam independentemente dos significantes 
que constituem a base material para a ancoragem dos sentidos e independentemente das condições 
determinantes desse processo. As duas noções se constituem em dispositivo teórico-analítico 
importante para compreendermos as relações a que nos propomos, visto que não podemos nos 
deixarmos tomar por compreensões conteudísticas. A armadilha de se deixar tomar pelas 
compreensões conteudísticas é inevitável, principalmente num texto que imbrica 
materialidades contraditórias como as do infográfico. Deslocar-nos das posições binárias e 
homogeneizantes e praticar a “escuta” da falha na língua e da contradição na história é o 
caminho ético e responsável que Pêcheux (2006: 57) nos coloca, politicamente. 

G35 GRUPO ATELIER LINGUAGEM E TRABALHO 
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Profa. Dra. Maria Cecília Perez de Souza-e-Silva 
cecilinh@uol.com.br 

LAEL/UERJ/PUC-SP/USP/UNIRIO/UFMT/UNISINOS/UCPel 
A preocupação em formar um grupo que reunisse pesquisadores interessados pelas práticas de 
linguagem relacionadas ao tema trabalho começou a se delinear em 1995 e consolidou-se em 
1997, por ocasião da aprovação do Acordo Capes-Cofecub. De início no LAEL e na UERJ, o 
grupo, atualmente, é constituído por profissionais de diferentes estados: São Paulo (PUC e 
USP), Rio de Janeiro (UERJ e UNIRIO), Mato Grosso (UFMT) e Rio Grande do Sul 
(UNISINOS e UCPel) em interlocução com equipes francesas que têm o trabalho como objeto 
de estudo. As atividades desenvolvidas pelo Atelier estão voltadas para três vertentes: (i) 
estudo das práticas de linguagem em situação de trabalho; (ii) estudo dos discursos sobre o 
tema trabalho; (iii) estudo das práticas de linguagem em diferentes contextos. Objetivos 
gerais: (i) discutir temas vinculados à relação linguagem/trabalho e à atuação profissional do 
lingüista em diferentes organizações de trabalho; (ii) dar visibilidade às pesquisas com 
lingüística aplicada, com ênfase na temática linguagem/trabalho por meio de contatos com 
pesquisadores brasileiros e franceses; (iii) implementar a alimentação do banco de dados 
linguagem e trabalho (BDLT), a fim de incluir artigos, teses e dissertações, produzidos pelos 
participantes da linha de pesquisa Linguagem e Trabalho; (v) implementar o crescimento do 
recém fundado GT Linguagem, Enunciação e Trabalho (ANPOLL), iniciativa do Atelier. 
Objetivos específicos: (i) estudar/analisar, do ponto de vista discursivo, as diferentes 
prescrições e atividades que circulam no mundo do trabalho; (ii) aprofundar as discussões 
sobre questões relativas aos estudos do trabalho direcionando-as, mais diretamente, para a 
abordagem ergológica; (iii) avaliar, no contexto brasileiro, a pertinência de métodos de análise 
das práticas profissionais – auto-confrontação simples, auto-confrontação cruzada e instrução 
ao sósia. 

Cenografia e ethos: os discursos de uma instituição de ensino superior privada 
Silma Mendes (PUC-SP/Uniararas) 

silma.rcm@uol.com.br 
Com a crise do taylorismo e do fordismo, no início dos anos 1970, o capitalismo começou a 
apresentar sinais claros de uma crise estrutural que afetou o mundo do trabalho e demandou 
uma resposta imediata. Esta veio sob a forma de uma acumulação diferente da anterior, o 
capitalismo “flexível”, traduzido em um processo de reorganização do capital chamado 
neoliberalismo que, desde os anos 1980, vem atingindo a materialidade e a subjetividade dos 
trabalhadores e suas formas de representação e tem encontrado, no espaço educacional, um 
terreno fértil para a difusão de novos paradigmas. O objetivo deste estudo é refletir, do ponto 
de vista lingüistico-discursivo, sobre essas mudanças, por meio da análise de discursos que 
circulam em uma instituição de ensino superior privada (IES). O corpus de referência da 
pesquisa incide sobre quatro Catálogos de Vestibular, produzidos em dois biênios: 2002-2003 
e 2007-2008, e é complementado por outro corpus composto por doze propagandas de outras 
IES também privadas – veiculadas pela mídia impressa no biênio 2007-2008. Os referenciais 
teóricos da pesquisa inserem-se na Análise do Discurso de linha francesa e mais 
especificamente no dispositivo enunciativo-discursivo de Dominique Maingueneau em Gênese 
dos Discursos (2005), a fim de sustentar a análise de uma prática discursiva e intersemiótica, na 
qual estão imbricados o verbal e o não-verbal, que se articula em torno das alterações no perfil 
da IES, de modo a que ela se torne mais ajustada política e ideologicamente à lógica 
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empresarial/mercantil que rege a educação superior privada atualmente no país. Tomando 
como base a hipótese da Semântica Global, segundo a qual o discurso deve ser tomado na 
multiplicidade de suas dimensões, a hipótese inicial do trabalho era de que haveria, nesses 
corpora, duas formações discursivas em embate em relação ao modo de pensar a educação 
superior: o atual, alinhado às leis do mercado e caudatário da idéia de educação como 
mercadoria e o anterior, no qual a educação era capitaneada por noções como cidadania, bem 
comum, direitos sociais, etc. A análise permitiu depreender, na trajetória da IES analisada,  a 
rede semântica de base das duas vertentes, verificando-se, a presença, em ambas, de semas 
que participam dos dois momentos, o que sugere que, mais do que diante de formações 
discursivas em oposição, estamos frente a uma única, tomada em dois momentos. Por meio da 
exploração das cenografias e ethé dos materiais publicitários selecionados foi possível observar 
um funcionamento discursivo que aponta para um movimento contínuo e mais explícito de 
alinhamento dessas instituições analisadas aos “novos tempos”.  
“Esse é o legítimo tá pessoal”: o discurso dos vendedores informais em situação 

de trabalho 
Maísa Aparecida Requena(PUC/SP)  

maisrequena@gmail.com 
Esta pesquisa teve por objetivo analisar os mecanismos discursivos que caracterizam a fala do 
vendedor informal. Para tanto, tomamos para investigação os trens metropolitanos de São 
Paulo em que trabalham vendedores que comercializam diversos produtos: balas, salgados, 
chocolates, água, refrigerantes, etc. A fim de vender tais produtos “produzem” publicidade 
que não aparece em revistas, jornais, panfletos, outdoors etc., mas que apresenta os mesmos 
objetivos: o de divulgar, de propagar idéias e, principalmente, o de vender. Esta atividade de 
trabalho é, muitas vezes, alvo de um discurso que desconstrói tanto o trabalho como o 
discurso desses vendedores. Dessa forma, perguntamos: como o vendedor faz para legitimar 
seu discurso? A pesquisa se enquadra no campo teórico representado pela Análise de Discurso 
de linha francesa, na vertente enunciativa desenvolvida por Dominique Maingueneau, mais 
especificamente em seus conceitos de interdiscurso, cenografia e Ethos e está inserida nas 
pesquisas desenvolvidas pelo grupo Atelier Linguagem e Trabalho (CNPq), sediado no 
Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e Estudo da Linguagem (LAEL) da 
PUC/SP. Do ponto de vista metodológico, foram seguidas as seguintes etapas: (i) observação 
da atividade de trabalho dos vendedores e dos discursos produzidos por eles (ii) anotações de 
campo sobre a atividade em situação de trabalho e sobre os discursos veiculados pelos 
vendedores e (iii) transcrição de algumas de suas falas. A análise revelou dois grupos de 
discursos: os discursos-slogan e os discursos-anúncio. Os primeiros apresentam uma cena de 
enunciação compatível com à de feira livre e os segundos são semelhantes à cenografia de um 
leilão. Desse modo, a partir da análise da cenografia, emergiu o ethos dos enunciadores dos 
dois grupos. No discurso-slogan, o ethos é o de um enunciador ágil, discreto, invisível, 
enquanto que, no discurso-anúncio, a imagem discursiva é o de um enunciador bem-
humorado, calmo, simpático, ágil e atento aos chamados dos clientes. 
Ser jornalista hoje: a construção discursiva do trabalho em tempo de mudanças 

Marília Giselda Rodrigues (PUC-SP/UNIFRAN) 
mariliagiselda@uol.com.br 

O momento atual do jornalismo no mundo todo é de mudanças, dentre elas aquelas motivadas 
pelas novas tecnologias de comunicação, que exercem papel importante no modo como a 
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informação é produzida e disseminada. No Brasil, contribuem ainda para o cenário de 
possíveis transformações nas práticas jornalísticas a revogação da Lei de Imprensa e da 
obrigatoriedade de diploma de curso superior de jornalismo para o exercício da profissão. O 
jornalismo e o jornalista tradicionais começam a perder sua primazia na produção de notícias e 
a concorrer com múltiplas possibilidades de comunicação e com novos atores. O impacto da 
tecnologia é também relevante no cotidiano dos profissionais, uma vez que as atividades e 
técnicas envolvidas em seu trabalho sofrem alterações, tais como o encurtamento do tempo de 
produção de notícias e reportagens, a necessidade de conhecer as variadas tecnologias de 
comunicação e informação cada vez mais sofisticadas e, muitas vezes, a obrigatoriedade de 
produzir material para diferentes suportes e formatos. Este projeto propõe tomar como 
corpora de análise diferentes gêneros relacionados ao trabalho do jornalista, e olhá-los de uma 
perspectiva discursiva, mais precisamente da Análise do Discurso de linha francesa, mas 
também buscando nas teorias do trabalho – a Ergonomia da atividade e a Ergologia – os 
referenciais teóricos e métodos que podem ampliar o olhar do analista. Por meio da análise de 
discursos advindos do campo do jornalismo, e de uma aproximação sistematizada da 
comunidade discursiva (MAINGUENEAU, 1984/2007, 1987/1997), se busca entender o 
trabalho do jornalista em um momento de mudanças, estudando ao mesmo tempo os 
discursos e a comunidade discursiva que os produz. Pensamos que a pesquisa pode contribuir 
para melhor compreensão do fazer jornalístico e para a formação dos futuros profissionais, e 
também para os estudos do discurso, em busca de novos instrumentos de pesquisa, o que 
obriga, muitas vezes, a recorrer a conceitos e métodos de outras disciplinas. 

A responsabilidade civil do dentista “traduzida” pelo discurso dos advogados, 
em processos judiciais 

Maria Inês Otranto (PUC-SP/CNPq) 
miotranto@gmail.com.br 

 Depois da promulgação da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 
Consumidor - CDC), aumentou muito o número de processos judiciais contra dentistas, o que 
justifica o interesse pelo tema. Ancorado nas noções de interdiscurso e de espaço discursivo 
(MAINGUENEAU), este trabalho se propõe a refletir sobre como a responsabilidade civil do 
dentista é interpretada pela argumentação dos advogados do Autor/paciente e do 
Réu/dentista, ao eles partilharem o mesmo espaço discursivo, cuja pretensão jurídica é o 
estabelecimento da “verdade dos fatos”. Assim, ao cruzar a fronteira dos estudos da linguagem 
stricto sensu e refletir sobre o dever jurídico de informar o consumidor, de forma clara, suficiente e 
adequada, nos termos do caput e §1º do Art. 14 do CDC, se estabelece uma ponte entre 
Ciências Humanas (Lingüística Aplicada, Direito) e Ciência Biológica (Odontologia). O 
contexto de pesquisa / objeto de análise são dois autos processuais (petição inicial e a 
correspondente contestação) de ações de indenização por perdas e danos, físicos e morais, 
contra dentistas. Para a análise desses documentos, considerou-se a tripla função da linguagem 
(NOUROUDINE), nos discursos relatados (DD, DI, DIL, citações, reformulações) dos 
advogados: a linguagem no trabalho (a do dentista); a linguagem como trabalho (a dos 
advogados), e a linguagem sobre o trabalho (a de ambos os advogados sobre o do dentista; e a da 
advogada do Réu sobre o do advogado do Autor). Os resultados de tal análise sugerem que: i) 
ao recuperar, discursivamente, os fatos ocorridos no consultório dentário, os advogados 
“traduzem”, com apreciação valorativa (principalmente no caso da petição inicial), a atividade 
de trabalho do dentista; e ii) há, nas ações legais selecionadas, requisições subjacentes (como, 



 250 

por exemplo, uma melhor interação comunicativa entre dentista e paciente) àquela principal, 
de indenização financeira por perdas  e danos físicos e morais. 

O ethos discursivo de PT e DEM na propaganda da campanha à prefeitura de 
São Paulo em 2008 

 
Alice Pasqualina Vitorino Ribeiro (PUC-SP) 

alicevitorinoribeiro@hotmail.com 
 

A partir de reflexões sobre as problemáticas das relações políticas no Brasil contemporâneo 
analiso o discurso publicitário em situação de eleição, com intuito de desvelar os mecanismos 
da argumentação que compõem o discurso político. Desta forma, a relevância da pesquisa é 
colaborar com o desenvolvimento de soluções para os problemas da educação política dos 
eleitores brasileiros, por meio da análise discursiva, propondo caminhos de leitura de textos 
publicitários em contexto de eleições. Analiso as propagandas eleitorais enunciadas pelos 
representantes partidários do PT (Partido dos Trabalhadores) e  DEM (Democratas) – 
respectivamente Marta Suplicy e Gilberto Kassab – durante as campanhas eleitorais à 
prefeitura de São Paulo em 2008 . Dentre as propagandas analiso as que mais têm chamado a 
atenção do eleitor: os jingles  – melodias breves e simples, fáceis de ser memorizadas, que  
aparecerem também sob a forma de videoclipes – e os slogans – frases curtas de fácil 
memorização e/ou “chamadas rápidas” - propagandas que narram algum acontecimento e são 
marcadas por slogans já divulgados ou prestes a sê-lo, dos dois posicionamentos discursivos. 
Para tanto, pretendo depreender a problemática das características do gênero midiático jingles, 
depreender a cenografia e o ethos - imagem discursiva – que se constroem durante a 
enunciação dos candidatos estudados. O trabalho aqui proposto tem o objetivo de colaborar 
para a formação de cidadãos críticos por meio do desenvolvimento de procedimentos de 
leitura ancorados em princípios da Análise do Discurso francesa sob a perspectiva de uma 
semântica global (Maingueneau, 1984) que integra todos os planos do discurso - interdiscurso, 
cenas de enunciação, ethos, polêmica e prática intersemiótica - e contribuem para a 
constituição de um corpo discursivo.  

G36 

GEDUERN - GRUPO DE ESTUDO DO 
DISCURSO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO NORTE/CNPq 

Prof. Dr. Francisco Paulo da Silva (Líder) 
silvapaulinhos@yahoo.com.br 

Profa. MS. Ady Canário de Souza Estevão (Vice-líder) 
adycanario@hotmail.com 

UERN - Universidade Estadual do Rio Grande do Norte 
O Grupo de Estudo do Discurso da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(GEDUERN), registrado no Diretório dos Grupos de Pesquisas do CNPq , conta com a 
participação de pesquisadores, professores, estudantes da graduação e pós-graduação. 
Tomando as contribuições da Análise do Discurso de Orientação Francesa, o grupo atua em 
duas linhas de pesquisa. A primeira, Estudo dos processos de produção identitária e de modos de 
subjetivação na contemporaneidade tem como objetivo descrever interpretar processos 
identitários e modos de subjetivação na atualidade, observando tais processos de produção no 
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jogo das relações de poder. Com esse objetivo, a linha de pesquisa volta-se para a análise das 
identidades como efeitos de sentido e para a subjetivação como processo de constituição ética, 
observando essa produção em diferentes práticas discursivas e em suas relações com a História 
e a memória.  A segunda linha, Memória, Discurso e Interpretação objetiva estudar a relação entre 
Discurso e Memória, observando, no trabalho com as materialidades discursivas em diferentes 
tipos de discursos (Midiático, Literário, Jurídico, Religioso, Político), as articulações entre 
Memória e História na produção de efeitos de sentido. Tendo com pressuposto que as práticas 
sociais de significação são estreitamente vinculadas às relações de poder existentes na 
sociedade, as pesquisas do grupo voltam-se para o funcionamento de diferentes manifestações 
discursivas e para a análise de processos de constituição identitárias de sujeitos 
contemporâneos, analisando a produção de sentidos e das identidades como manifestações das 
relações de poder que costuram o tecido social. Assim, os trabalhos centram-se na análise dos 
efeitos de sentido produzidos pelos discursos supracitados e nos processos de produção de 
identidades na atualidade, com foco nas articulações entre as materialidades discursivas e a 
História. Com foco nessas questões, o GEDUERN realizou em 2008 o I CONLID – Colóquio 
Nacional de Linguagem e Discurso. 

“Não é a cor que vai me fazer desistir de conquistar meus sonhos”: discurso e 
identidades sociais de estudantes negros/as na universidade 

  
Ady Canário de Souza Estevão (UERN/GEDUERN) 

adycanario@hotmail.com  
 

Marluce Pereira da Silva (PPgEL/UFRN) 
marlucepereira@uol.com.br  

O presente trabalho tem como objetivo interpretar os efeitos de sentido identitários no 
discurso de estudantes negros/as na universidade. O foco da investigação tem raízes em um 
projeto de pesquisa em execução “Linguagem, gênero e raça: a construção discursiva das 
identidades de estudantes negros/as na UERN”, cujo objetivo é analisar o percurso de homens 
e mulheres negros/as estudantes da UERN e o processo de constituição de suas identidades 
sociais, sob o prisma da intersecção raça e gênero. Tais propósitos  são discutidos  no cenário 
educacional; especificamente na universidade, lugar de circulação de discursos que produzem 
verdades de linguagem acerca do embranquecimento e silenciamento da identidade negra. A 
pesquisa fundamenta-se nos dispositivos teórico-analíticos da Análise do Discurso de linha 
francesa (AD), articulados aos  Estudos Culturais acerca das identidades sociais, às abordagens  
étnico-raciais  nas noções de raça, negro. Na análise, recorta-se o enunciado discursivo “Não é 
a cor que vai me fazer desistir de conquistar meus sonhos”, produzido por uma estudante de 
pertencimento negro, do curso de Pedagogia da UERN.  Pretende-se interpretar os efeitos de 
sentido nessa materialidade linguística, no entrelaçamento da linguagem com a história, 
colocando como questão: de que modo se constituem as identidades sociais desses estudantes 
negros/as ante ao preconceito e à discriminação racial do segmento da população negra? 
Conclui-se, preliminarmente, que no discurso desses/as  estudantes emergem identidades 
deslocadas, móveis e que, produzidas na esfera do simbólico, geram sentidos por meio da 
linguagem, posicionando-os/as  enquanto sujeitos num país marcado por desigualdades 
sociais, no qual as identidades de negros/as ligam-se às experiências racistas presentes nas 
instituições escolares, às formas de resistência e à superação da invisibilidade pelos estudantes 
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negros/as. 
A amizade como um modo de vida homossexual: uma nova ascese 

Ana Maria de Carvalho (GEDUERN) 

carvalhoana1@hotmail.com  
O trabalho se propõe a descrever/interpretar a amizade como um dos processos de 
subjetivação homoafetiva que se configura discursivamente em cartas endereçadas à G 
Magazine. O estudo fundamenta-se nas teorizações da Análise do Discurso Francesa, com foco 
nas discussões foucaultianas, notadamente práticas discursivas que produzem sentidos acerca 
da amizade enquanto um dos modos de vida homossexual ou possibilidade de reconstrução de 
uma estética da existência. Para efeitos de investigação, foram selecionadas, como material 
empírico, 02 cartas-pergunta da coluna No Divã, inscritas na seção S.O.S da G Magazine, de um 
universo de 09 cartas correspondentes às edições de 2006. A carta, em seu aspecto 
confessional, configura-se como um gesto de enunciação no qual o sujeito se marca no espaço 
discursivo para revelar sua história de vida, registrando assim a sua homoafetividade e os 
conflitos que a assunção desse tipo de identidade pode acarretar numa sociedade que 
estigmatiza comportamentos que não se enquadram nos padrões hegemônicos. Nesses termos, 
a organização discursiva da carta foi analisada, aqui, tomando a amizade homossexual como 
uma atividade de constituição ética, a partir da qual o sujeito procura livrar-se das formas de 
assujeitamento, ou seja, das amarras que o impedem como sujeito de desejo de experenciar 
sua sexualidade; ou como indica Foucault (1995), a luta contra a submissão da subjetividade. 
Consiste, portanto, na criação de uma relação não-normativa consigo mesmo e com o outro, 
na formação de si próprio como decisão ético-estética. Assim, a ascese, enquanto um saber do 
sujeito e que corresponde a sua atividade de autotransformação, deve ser concebida, na 
contemporaneidade, não em sua acepção cristã de auto-renúncia ou auto-restrição, mas no 
sentido de auto-elaboração, ou seja, uma ascese homossexual como possibilidade de se equipar 
(ORTEGA, 1999). Trata-se de chegar, mediante a sexualidade, a uma nova forma de 
existência. É compreendida como uma “tecnologia do eu” a partir da qual o indivíduo procura 
criar um tipo de relacionamento intenso e móvel, não permitindo que as relações de poder se 
transformem em estado de dominação. Revela-se, portanto, como um modo de subjetivação 
em que o outro se presentifica como figura necessária à constituição ética do ser. O sujeito é 
assim, marcado pela alteridade. Em nossa análise verificamos como o homoafetivo busca na 
relação amical o que pode fazê-lo mudar de vida no sentido de enfrentamento às interdições. 
Os resultados apontaram que a amizade homoafetiva é uma técnica eficaz para se entender a 
construção ética do sujeito em sua agonística com as relações de poder que tentam objetivá-lo. 
Mecanismos de produção da brasilidade nas propagandas das Havainas do Brasil 
Cid Ivan da Costa Carvalho (PPGL/UERN/GEDUERN) 

cidivan@bol.com.br  
 Orientador: Prof. Dr. Francisco Paulo da Silva (UERN/GEDUERN) 

silvapaulinhos@yahoo.com.br  
 
Neste trabalho, procura-se descrever os movimentos discursivos de produção da identidade 
nacional na mídia, em especial em gêneros publicitários.  A análise desse movimento de 
produção de sentidos será feita utilizando-se como corpus propagandas das Sandálias Havaianas 



 253 

que circularam nos últimos anos.  Em nosso percurso de análise, tentamos responder a 
seguinte questão: Que efeitos de sentido são produzidos sobre a brasilidade nas propagandas 
das Sandálias Havaianas e como isso se materializa nas peças publicitárias em análise? Uma 
análise preliminar indica que as propagandas em referência promovem um movimento de 
colagem do produto a elementos que constitui a identidade nacional, evocando uma 
brasilidade e inscrevendo isso também no modo de ser do brasileiro, uma vez que enaltece 
uma construção histórica do ser brasileiro que muitas vezes é eivada de estereótipos. Para 
empreendermos a pesquisa, nos fundamentamos no campo da análise do discurso francesa em 
diálogo com os estudos da comunicação e da cultura. Essa pesquisa integra nosso projeto de 
dissertação de mestrado, em desenvolvimento, no Programa de  Pós- Graduação em Letras – 
PPGL -  da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. 
  

Corpo e sexualidade: gestos de interdição em campanhas publicitárias 
 

Cleide Regina Rodrigues (CEFET / GEDUERN) 
cleideregina@cefetrn.br 

 
As discussões sobre ética e moral têm despertado consideravelmente grande interesse de 
pesquisadores e estudiosos de várias áreas. Nesse contexto, a mídia vem sendo alvo de várias 
críticas, questionamentos e vem sofrendo algumas interdições por fazer a exposição dos 
corpos, por expor e/ou sugerir o ato sexual, colocando assim a sexualidade em evidência – 
temática que, apesar das transformações identitárias na contemporaneidade, ainda se torna um 
tabu para a sociedade. Partindo dessas considerações, nos propusemos a fazer uma análise 
discursiva da interdição de algumas campanhas publicitárias como as da ELLUS JEANS (2007), 
da NIKE (2008) e da DOLCE & GABBANA (2007). O objetivo deste trabalho de pesquisa é 
identificar como os discursos (presentes nas campanhas) produzem efeitos de sentidos no jogo 
de posições enquanto sujeitos de uma moral. Para tanto, serão utilizadas como embasamento 
teórico as concepções de Foucault (1970, 1984), Silva (2004), Gregolin (2003) e Courtine 
(2008). Nesta análise, partiremos ainda da hipótese de que a interdição dessas campanhas 
publicitárias não diz respeito somente à preservação da ética, da moral e dos bons costumes, 
mas também faz parte de um processo de produção de modos de vivenciar, interpretar e 
definir a sexualidade e as identidades, como uma estratégia de poder que visa ao controle dos 
corpos na sociedade.  

A produção identitária na escola: gênero, raça e sexualidade 
 

                                                        Diana Patrícia de Queiroz (Bolsista/ PIBIC/ CNPq – 

UERN/GEDUERN) 

diana_patiqueiroz@hotmail.com 

                                                                 Orientador. Profº Dr. Francisco Paulo da Silva 

(UERN/GEDUERN)  

silvapaulinhos@yahoo.com.br 

Nesta comunicação apresento resultados de minha pesquisa PIBIC (Iniciação Científica) 
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realizada no ensino médio da Escola Estadual José de Freitas Nobre, no estado do Rio Grande 
do Norte, na cidade de Mossoró com alunos e professores de Língua Materna, equipe 
pedagógica e gestores da escola. Durante o período de execução do projeto, aplicamos 
questionários junto aos professores de Língua Portuguesa e uma atividade de produção textual 
junto aos alunos, bem como observação das aulas e do ambiente escolar. O objetivo dessa 
pesquisa foi investigar como as identidades de raça, gênero e sexualidade são re-significadas na 
escola, instituição onde os sujeitos se defrontam com o outro diferente, a fim de analisar como 
as práticas curriculares contribuem para a formação das identidades e para atuação dos sujeitos 
no mundo social. O trabalho está fundamentado nos dispositivos oferecidos pela Análise do 
Discurso (AD) de orientação francesa, e nas contribuições oferecidas pelos estudos culturais 
sobre a produção de identidades; bem como os estudos educacionais sobre o currículo, vimos 
a escola como um lugar de representação e construção de significados onde as identidades se 
produzem em confronto com as outras caracterizando as relações de poder que 
inevitavelmente determinam a predominância daqueles grupos que são tidos como 
hegemônicos e conseqüentemente na rejeição de outros que são tidos como  minorias. Para 
empreender a pesquisa, tomamos o currículo como discurso, portanto, como prática social de 
produção de sentidos, na tentativa de entender como certas práticas são concebidas nos 
espaços que delimitam o ambiente escolar e elegemos a seguinte questão de pesquisa: que 
discursos são produzidos nas práticas curriculares sobre as identidades de raça, gênero e 
sexualidade e que ações são desenvolvidas para o reconhecimento e inclusão dessas identidades 
na convivência escolar e social? Os resultados apontam para uma ausência de políticas 
curriculares de tratamento das diferenças e de ações que promovam espaços para discussão e 
inclusão das minorias presentes no ambiente escolar. 

Memória e identidade da mulher do campo 
 

Francisca Vilani de Souza (GEDUERN) 
vilani.souza@bol.com.br 

   
O objetivo deste trabalho é identificar o discurso proferido pela mulher do campo, 
especificamente as assentadas do Movimento dos Sem Terra (MST). Compreender como está 
sua auto-estima, através de relatos da história de vida após  a vivência no assentamento. Sabe-
se que luta das mulheres para apenas serem reconhecidas como gente vem de longas datas; 
principalmente a mulher do campo, basta fazer uma pequena digressão histórica para ver 
claramente que esse entrave que existe hoje, é oriundo dos primórdios da humanidade. No 
entanto, lutando para que seus direitos sejam respeitados como mulher trabalhadora do campo  
e tendo como meta a participação no processo de conscientização da humanidade ela vem 
conseguindo se destacar, a partir de sua própria ação na comunidade com  ênfase  no 
assentamento; e assim, consegue espaços cada vez mais importantes, culminando com suas 
reais reivindicações políticas e sociais. A mulher camponesa na sociedade atual tem 
conquistado seu espaço para participar ativamente nas discussões sociais, políticas e até 
econômicas na sua comunidade, por ter consciência de sua tarefa no mundo político, 
econômico e social em que está inserida. No entanto devido as suas condições de fraqueza 
adquiridas ao longo da história, não avançou eficientemente, como deveria nas questões 
socioeconômicas e políticas. .Mesmo assim, ela já se sente protagonista de sua própria 
história, uma vez que participa ativamente do movimento desde o processo de acampamento 
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até os programas de crédito específicos para elas.  Finalmente, a luta é oportuna e séria, pois 
uma mulher participativa e trabalhadora vem contribuindo para o desenvolvimento do país, 
principalmente no campo. Hoje, o maior desafio é introjetar os preceitos propagados na 
constituição e assim um novo paradigma emancipatório, capaz de assegurar o exercício da 
cidadania civil e política das mulheres, principalmente as assentadas através de movimentos de 
sem terra. 
Os outros em Corococó: loucura, sexualidade e seus efeitos de sentido na cidade 

Francisco Paulo da Silva (UERN/ PPGL/GEDUERN) 

silvapaulinhos@yahoo.com.br 

Toda cidade tem seu louco de rua. Cada louco tem sua mania e a comunidade desenvolve 
práticas de relacionamento com o louco que deixam entrever um conjunto de saberes que a 
cidade constrói sobre a loucura ou a partir dela. É dessas práticas e dos saberes que elas 
produzem que trata este trabalho. Para desenvolvê-lo, tomamos a experiência da cidade de 
Areia Branca/RN com um louco de rua conhecido por Corococó. Este louco de rua fazia 
parte do pitoresco da cidade: praticante da masturbação, deixava perceptível a marca da 
ereção no seu calção. A cidade ria e estimulava Corococó nessa prática, explorando seus 
instintos sexuais em troca da esmola que lhe oferecia. Mas em que isso pode se tornar objeto 
de investigação? O que nos interessa ver nessa prática? Tomamos Corococó como locus da 
enunciação do outro, os sujeitos da cidade, os normais, que não podendo realizar 
publicamente seus desejos os projetam nos instintos deste louco de rua. Sendo louco, 
Corococó escapa às interdições dos códigos morais. Como se encontra no plano da desrazão, o 
louco não pode ser moralmente punido. Por isso circula na cidade, ri e se faz riso, e o outro, o 
“normal”, gargalha dos códigos quando Corococó ri. Este ri de sua brincadeira, o outro, 
daquilo a que resiste. O material levantado para análise consta de narrativas orais por meio das 
quais se podem observar os efeitos de sentido construídos na relação entre a comunidade e o 
louco. O objetivo principal da pesquisa é descrever/interpretar os saberes que se produzem 
na relação dos cidadãos com o louco no que diz respeito às práticas sexuais, às interdições 
sobre o sexo e à relação do sujeito com o dispositivo da sexualidade. 

A imagem feminina em capas da revista Veja Mulher 
Jaisma Araújo da Costa (UERN/GEDUERN)  

jaisnaaraujo@hotmail.com 
                                          Clara Dulce Pereira Marques (UERN/GEDUERN)  

clarinha_marques19@hotmail.com  
Atualmente pode-se observar nos textos da mídia a produção e circulação de sentidos sobre o 
feminino. Nesse movimento de sentidos, observamos uma preocupação com a aparência, 
levando o sujeito feminino a tornar-se refém voluntário dos padrões impostos pela sociedade. 
Este trabalho tem o objetivo de analisar, a partir do gênero capa de revista, os efeitos de 
sentido identitários que são negociados sobre o ser mulher hoje. Entendemos que a mídia 
produz kits identitários que apresentam a mulher em identidades fragmentadas, dispersas, 
cambiantes, muitas vezes, marcadas por estereótipos. Para tanto, faz-se necessário conhecer as 
estratégias discursivas utilizadas em tais representações, e como elas fazem parte de uma 
ordem discursiva sobre a mulher e sua relação com o consumo, o corpo e a sexualidade. Nessa 
perspectiva, utilizaremos os referenciais da análise do discurso de orientação francesa, campo 
do saber que congrega o discurso, linguagem e história, como teoria e, ao mesmo tempo, 



 256 

metodologia de interpretação, na busca pelo sentido na materialidade lingüístico-discursiva. 
Para descrever essa imagem da mulher na mídia,  tomaremos as contribuições de Michel 
Foucault (2005) e Michel Pêcheux (1993), bem como a historicidade que envolve a mulher, 
abordada por Michele Perrot (2007) em diálogo com os estudos da comunicação de Douglas 
Kellner (2007). Neste sentido, empreenderemos uma análise, a partir de gestos de leitura de 
duas capas da revista Veja Mulher que circularam na mídia impressa, em suas edições especiais, 
as quais registram e fazem circular os discursos acerca da condição feminina, permitindo-nos 
possibilidades de interpretá-los na contemporaneidade. 

A constituição da identidade feminina na publicidade: discurso, memória e 
materialidades do sentido 

Lúcia Helena Medeiros da Cunha Tavares (UERN/GEDUERN) 
luciahelenamct@hotmail.com 

Este trabalho faz parte de um projeto vinculado à linha de pesquisa "Discurso, Memória e 
Interpretação" do Grupo de Estudo do Discurso da UERN – GEDUERN e trata de uma 
pesquisa sobre as identidades femininas contemporâneas representadas pela mídia. Para pôr 
em funcionamento essa investigação, apresentam-se as seguintes questões de pesquisa: “Que 
vestígios da memória constituem a produção de sentidos em propagandas direcionadas à 
mulher?” e “Que discursos sobre a identidade feminina circulam através da mídia?” Para 
melhor entender essas representações femininas na mídia faz-se necessário retomar as teorias 
da Análise do Discurso Francesa (FOUCAULT, 1971; 1984), dos estudos culturais 
(BAUMAN, 2005; HALL, 2000), além das concepções sobre a memória (HALBWACHS, 
2000) e sobre a História das mulheres (PERROT, 2005; 2007). A mulher, por muito tempo, 
foi tomada como um ser de completa submissão ao sexo masculino. Era um sujeito visto como 
delicado, frágil e sem maiores competências intelectuais para resolver os problemas sociais, 
ditos/tidos como função masculina. Um sujeito que deveria zelar pelo bem-estar do marido, 
dos filhos, da família, e que não deveria trazer grandes ambições de realização que não fosse a 
do casamento, a da constituição familiar. Mas, isso começa a mudar ainda no séc. XX. Com o 
surgimento do feminismo e com as constantes e rápidas mudanças das sociedades 
contemporâneas, esse quadro sofre grandes transformações. Isso pode ser observado através 
dos gêneros midiáticos, os quais retratam muito bem essas identidades e sua liquidez. Desse 
modo, este trabalho de pesquisa visa a analisar discursivamente os sentidos identitários nas 
propagandas, reconhecer, através dessa análise, os papéis identitários femininos que circulam 
na mídia, e se propõe a averiguar como a mídia se utiliza dos discursos e da memória na 
constituição e na representação da identidade feminina em anúncios publicitários. Essa 
pesquisa torna-se relevante para uma melhor averiguação dos comportamentos sociais 
femininos e da discursivização que a mídia faz sobre esse tema. Espera-se que, entre os 
resultados obtidos, reconheçam-se as práticas discursivas que inovam e representam a 
fragmentação dos sujeitos sociais na contemporaneidade. 

G37 

GPLD - GRUPO DE PESQUISA LÍNGUA E 
DISCURSO/UBC 

Prof. Dr. Jarbas Vargas Nascimento 
jvnf1@yahoo.com.br 

PUC-SP – Pontifícia Universidade Católica – São Paulo 
Este Grupo de Pesquisa reúne pesquisadores e alunos da pós-graduação e graduação da 
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Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e da Universidade Braz Cubas envolvidos na 
discussão da relação língua e discurso. Trata-se de um grupo, ainda em organização, mas em 
dedicação, que busca tratar da análise de diferentes discursos em circulação na sociedade 
contemporânea, à luz da Análise do Discurso e da Semiolinguística, nas perspectivas apontadas 
por Maingueneau e Charaudeau, respectivamente. Neste sentido, o pressuposto que 
fundamenta os estudos em desenvolvimento no Grupo exige que olhemos nosso objeto de 
análise do ponto de vista lingüístico e extralingüístico. Aliás, não há outra possibilidade, pois a 
Análise do Discurso, na atualidade, rompe as fronteiras, que limitam um projeto que faça 
dialogar o mundo interior e o exterior,  a ordem da expressão e a ordem do conteúdo, na 
medida em que se utiliza da língua para reunir estes dois planos. Assim sendo, justificamos 
nossa opção pela Análise do Discurso e pela Semiolinguística, pois as discussões sobre os 
discursos e as práticas sociais da contemporaneidade, com enfoque no discurso feminino do 
universo poético, do discurso literário, do discurso religioso, do discurso jurídico, do discurso 
jornalístico, do discurso da internet e do discurso político possibilitam-nos uma reflexão sobre 
os valores neles subjacentes e as tensões, presentes nos contextos socioculturais de produção, 
que envolvem tais discursos. É objetivo de nosso Grupo examinar, em diferentes corpora, 
conceitos fundamentais, tais como o de interdiscurso, semântica global, cenas de enunciação e 
de ethos discursivo, entre outros, identificando as relações interdiscursivas e a subjetividade 
que perpassam os universos discursivos em que se inserem aqueles discursos selecionados para 
análise. Por universo discursivo, entendemos tratar-se de um conjunto de formações 
discursivas de diferentes tipos que interagem em determinadas conjunturas, assim como 
postula Maingueneau. Tal perspectiva permite-nos aceitar uma noção de formação discursiva e 
considerar as implicações, que recaem sobre o sujeito que se nomeia e enuncia no interior de 
cada discurso. Com isso, queremos afirmar que o sujeito, mesmo marcado por certa dose de 
intencionalidade, não pode ser considerado somente como fonte de seu dizer. Ou seja, sua 
intencionalidade não é garantia do sentido. Para as perspectivas que aqui adotamos, o sentido 
é efeito de sentido entre enunciador e co-enunciador sempre em posições ideológicas, 
institucionais. Desse modo, reconhecemos, no interior daqueles discursos, as principais 
articulações da seqüência enunciativa, os modos de organização discursivos e a constituição 
dos sujeitos, dados fundamentais para discutirmos o sentido que se configura, de modo 
particular, nos discursos escolhidos pelos membros do Grupo. É precisar ressaltar, ainda, que 
nos trabalhos, em andamento ou concluídos, que apresentamos nesse colóquio, entendemos 
que os discursos não se apresentam com sentido estável ou fechados neles mesmos, mas 
construídos na interlocução do enunciador com o co-enunciador. Por isso, o ato 
interpretativo que desenvolvemos não corresponde a uma simples decifração de signos, mas 
um ato de cooperação do co-enunciador para tornar inteligível o material lingüístico. 

O conto literário contemporâneo escrito em Língua Portuguesa: uma 
perspectiva discursiva. 

 

Adriana Aparecida de Oliveira (PUC-SP) 

adrianaoliva_sp@hotmail.com 

 
A pesquisa, ainda em fase introdutória, trata do discurso literário, tomando como objeto de 
análise o conto contemporâneo de  Moacyr Scliar, nas perspectivas da Análise do Discurso de 
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linha francesa. Os estudos sobre o discurso literário levantaram problemáticas que se 
concentraram na comunicação literária e na inscrição sócio-histórica das obras apreendidas 
como literárias. Também exerceram influências sobre algumas abordagens, que buscavam a 
cooperação do co-enunciador com o objetivo comunicativo.  Nosso trabalho objetiva 
identificar os recursos estilístico-discursivos e a construção da cenografia e a constituição do 
ethos no conto contemporâneo, escrito por Moacyr Scliar, no contexto da sociedade brasileira. 
Embora nosso tema se alicerce na Análise do Discurso, nas perspectivas  apontadas por 
Maingueneau, buscamos também fundamentos na Teoria Literária. O diálogo entre a teoria 
Literária e a Análise do Discurso permite-nos a ampliação dos limites entre o literário e o 
discursivo, entre o  autor e o co-enunciador como produtores de conhecimento e 
colaboradores do processo criativo.  

O ethos discursivo do indígena da aldeia Pau-Brasil-ES 

Adriana Recla (PUC-SP, FAACZ) 

arecla@gmail.com 

Esta pesquisa, em fase de conclusão, trata da constituição do ethos discursivo no processo de 
desvelamento da identidade do indígena da aldeia Pau-Brasil, localizada na cidade de Aracruz, 
no Espírito Santo. Selecionamos como objeto de análise, narrativas retiradas daquela realidade 
indígena e publicadas na coletânea “Os Tupinikim e Guarani contam...”, organizada por 
Edivanda Mugrabi, em 2005. As narrativas ali retextualizadas contam histórias cotidianas 
vivenciadas e relatadas por indígenas e que, por isso, resgatam aspectos das preocupações e 
parte da história dessa população. Para analisar as narrativas, propusemos como objetivo 
examinar a cenografia e o modo de constituição do ethos discursivo, ou seja, a forma como o 
sujeito enunciador por meio das marcas e de suas competências lingüísticas e enciclopédicas 
constrói uma imagem de si e revela-se a nós no interior do discurso. Como o enunciador 
apresenta-se a si mesmo no discurso, sua maneira de dizer-se induz-nos a estabelecer uma 
relação com o sujeito indígena “empírico”. Para desenvolver o estudo proposto, 
fundamentamo-nos na Análise do Discurso, nas perspectivas apontadas por Maingueneau, que 
concebe o discurso como uma atividade de sujeitos inscritos em determinados contextos. 
Nesta perspectiva, as narrativas foram concebidas como discurso, pois constituem um lugar 
enunciativo, onde se inscreve o enunciador que se revela por uma voz e uma corporalidade, 
que nos permitem depreender a construção de sua imagem da qual inferimos uma 
identificação com o sujeito autor. Trata-se, assim, da noção de ethos discursivo e da 
possibilidade de sua verificação nos diversos discursos. O enunciador, responsável pelo que se 
diz no discurso, é um sujeito que fala de um lugar social e relaciona-se, por conseguinte, com 
os esteriótipos dos sujeitos do grupo social que produziu o discurso. O trabalho possibilitou-
nos reconhecer o enunciador por meio  da cenografia, que confere credibilidade à enunciação, 
uma representação, mais ou menos unificada e coerente do mundo, pois que manifesta um 
ethos discursivo, que auxilia na compreensão e explicação de seu entorno e revela a identidade 
dos sujeitos indígenas. O fato de a narrativa construir-se pela voz do indígena da aldeia Pau 
Brasil faz-nos compreender que tal discurso implica um ethos de enunciador, apreendido pelos 
recursos lingüísticos, na enunciação, ao mesmo tempo em que nos permite inferir o ethos do 
sujeito indígena da coletividade que produziu aquela narrativa.  

A imagem do caipira nos causos de Cornélio Pires 
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Eli Gomes Castanho (PUC-SP) 

eligocastanho@yahoo.com.br 

 

A presente pesquisa é resultado de nossa Dissertação em Língua Portuguesa, na PUC-SP, que 
teve como objetivo apreender a imagem construída da caipira, em início do século XX, nos 
causos de Cornélio Pires. Para isso, recorremos a alguns elementos da semântica global, 
preconizada por Maingueneau (2005, 2006c, 2008), tais como: cenas englobante e genérica, a 
cenografia, ethos discursivo e código linguageiro. Embora o ethos discursivo seja nosso foco, 
entendemos que as demais categorias nos auxiliam na apreensão da imagem do caipira. O ethos 
discursivo do caipira tem sido (re) construído por diferentes meios midiáticos por tipos que 
vão desde o Jeca Tatu ao Chico Bento; nessas constantes caracterizações, posicionamentos vão 
se revelando. Logo, interessou-nos saber como a imagem discursiva do caipira é construída 
nos causos. O autor dos textos que constitui a amostra é paulista de Tietê e, durante o início do 
século passado, publicou poemas e causos, tendo como temática a vida caipira; além de ter 
sido uma espécie de showman por este país; foi também o principal responsável pela divulgação 
de duplas caipiras na indústria fonográfica. Entendemos o causo como um gênero discursivo, 
marcado por uma cena genérica e que, por constituir-se em condições literárias da belle epóque 
paulista, tem, portanto, como cena englobante, o discurso literário, mais especificamente o 
campo da literatura paulista. Apreendemos que o camponês corneliano é retratado como um 
homem: resistente às diversidades e ao abandono no tocante às políticas de saúde pública; 
detentor de um conhecimento que lhe é particular e, nem por isso, menos importante; capaz 
de assumir um posicionamento político frente às questões do país. Para a construção dessa 
imagem, o enunciador recorre a uma cenografia marcada pelo espaço/tempo da noite de 
inverno na fazenda, bem como do lugar da comunhão, do descanso, do prazer pela escuta de 
histórias da gente roceira. Isso tudo é corroborado por uma maneira especial de usar a 
linguagem, caracterizando o uso de um código linguageiro capaz de auxiliar na construção das 
cenas e do ethos discursivo. O trabalho possibilitou-nos ver o caipira além das estereotipias já 
disseminadas no campo discursivo literário como preguiçoso, alienado, para afirmá-lo 
positivamente, ainda que enviesado pela ótica do riso. 

A construção do ethos discursivo em fóruns educacionais digitais 
 

Izilda Maria Nardocci (PUC-SP; ESMP-SP) 
izildamaria.nardocci@gmail.com 

As novas tecnologias da informação e comunicação (TICs) têm propiciado múltiplas e 
heterogêneas práticas socioculturais disseminadas pela linguagem. A revolução digital, 
implementada nas últimas décadas do século XX, promove com a Internet uma grande 
modificação nas formas de comunicação humana, assim como acontece com o surgimento da 
imprensa de Gutenberg, no século XV, quando a sociedade da época vive intensas 
transformações no campo da comunicação. Desse modo, nos ambientes educacionais virtuais, 
surgem gêneros discursivos diversos, como os fóruns educacionais digitais de interação 
assíncrona, em que as sequências são dispostas em turnos comunicativos, com uso prioritário 
da escrita. O nosso interesse pelas práticas educacionais em contextos digitais, em especial 
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pelos fóruns realizados nesses ambientes, decorre do fato de sermos professora de disciplinas 
semipresenciais do departamento de português da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, além de sermos responsável pelo planejamento pedagógico dos cursos a distância, 
oferecidos pela Escola do Ministério Público de São Paulo. Nesta última, os cursos são, em 
geral, da área jurídica e têm o objetivo de capacitar procuradores, promotores de justiça, 
agentes e servidores. Nossa prática pedagógica em ambientes virtuais de aprendizagem aponta 
para a necessidade de explorar as estratégias interacionais de produção de sentido, 
principalmente no que se refere à construção do ethos discursivo dos autores envolvidos em 
uma cena enunciativa. Tendo em vista tais observações, nossa pesquisa, ainda em andamento 
objetiva:  examinar como os discursos elaborados nos fóruns educacionais digitais se 
constituem, tendo em vista as estratégias interacionais empregadas pelos envolvidos; verificar 
em que medida essas estratégias se revelam acordos discursivos, desencadeiam o 
entrelaçamento de sujeitos como construtores de conhecimento e identificar de que forma, 
nesse discurso, o ethos se constrói e é construído. Para alcançarmos os objetivos propostos, 
embasamo-nos em estudos sobre Análise do Discurso, nas perspectivas de Maingueneau 
(2005; 2008a; 2008b); estudos sobre fóruns educacionais digitais (Moore, 2008) e estratégias 
de interação (Moore, 2008). As sequências linguísticas utilizadas em nossa análise são 
extraídas de fóruns educacionais digitais de cursos ministrados na Escola Superior do 
Ministério Público, no ano de 2009. 
Cenas da enunciação em textos jornalísticos: o caso da “ditabranda” na Folha de 

S. Paulo 
 

Márcio Rogério de Oliveira Cano (PUCSP / CNPQ) 
mr.cano@uol.com.br 

Este trabalho tem como objetivo mostrar de que forma a cenografia torna-se uma estratégia de 
argumentação e persuasão em textos jornalísticos, ao colocar para segundo plano a cena 
englobante e a cena genérica originais e validar-se em cenas já partilhadas  e estereotipadas 
socialmente. Trabalha-se com a problemática do uso recorrente em gêneros do discurso 
jornalístico de outras cenografias que não aquelas pertinentes a este discurso, como a notícia, a 
carta do leitor, o editorial etc. A pesquisa mostrou-se relevante na medida em que pôde 
desvelar certas estratégias de manipulação por parte do jornal-empresa, além de trazer 
contribuições acerca dos estudos sobre as cenas da enunciação, tendo em vista que grande 
maioria dos discursos utiliza-se de diversas cenografias em situações comunicativas reais. Para 
a efetivação deste trabalho, foi selecionado, como corpus para a análise, textos referentes ao 
caso da “ditabranda”; neologismo usado em editorial da Folha de S. Paulo para se referir à 
ditadura militar instaurada no Brasil no período de 1964 até 1985. Esta pesquisa insere-se nos 
estudos referentes à Análise do Discurso e busca nas obras de Maingueneau (1997, 2008) os 
processos metodológicos para a análise das cenas de enunciação. Especificamente, neste 
trabalho, focalizou-se o gênero carta do leitor e detectou-se que a cena genérica foi deixada de 
lado e se sobressaiu uma cenografia de debate público em que opiniões contra e a favor do uso 
do termo foram mediadas pela própria Folha, o que construiu um painel favorável ao editorial 
que iniciou a polêmica. Ao lançar mão de uma cenografia de debate público, a Folha de S. Paulo 
pôde operar com estratégias de organização das vozes trazidas para esse debate, da seleção 
dessas vozes e da construção do ethos dos sujeitos responsáveis por essas vozes. Por fim, ao 
trazer uma cenografia de debate púbico, foram selecionados trechos das cartas do leitor que 
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pudessem trazer para o debate, cenas validadas socialmente e que pudessem contribuir com a 
linha de pensamento da empresa jornalística.  

O canto da cidade: ethos e auto-representação poética na obra de Cora 
Coralina 

Paula Pinho Dias (PUC/SP) 
paulapdias@bol.com.br 

Este trabalho, em andamento, tem por objetivo investigar a constituição do ethos discursivo na 
autobiografia de Cora Coralina por meio do ethos instaurado pelos sujeitos enunciativos Aninha 
e Cora Coralina, bem como a relação destes com aspectos histórico-geográficos e sócio-
econômicos da cidade de Goiás. Considerando que o sujeito autobiográfico não é uma pessoa 
real, mas um sujeito produtor de discurso, ou seja, alguém que diz dizer a verdade, alguém 
que afirma no texto uma identidade que se refere, em última instância, ao nome do autor, 
buscamos por meio da noção de ethos, inter-relacionada à cenografia e interdiscurso, postulada 
por Maingueneau, compreender e explicar o processo mais geral de adesão dos sujeitos a certo 
discurso e sua relação com as determinações ideológicas e culturais. Partimos do pressuposto 
de que o enunciador, ao se auto-representar poeticamente, por meio destas duas personagens, 
opera com representações socialmente compartilhadas relacionadas aos estereótipos referentes 
à infância reprimida e à velhice solitária.O seu dizer encontra-se ancorado num sistema de 
auto-referenciação que, explícita ou implicitamente, remete a características próprias da 
cidade de Goiás, sobretudo, em dois momentos. O primeiro momento diz respeito a 
decadência presente e sentida na infância, representada pela personagem Aninha. Quanto ao 
segundo momento, este se refere à configuração da cidade como patrimônio histórico, 
representada na velhice, por meio da personagem Cora Coralina. Realizamos um levantamento 
histórico da cidade de Goiás nos dois períodos em que essas personagens se representam na 
obra. Para tanto, selecionamos aspectos urbanísticos, econômicos e culturais da cidade natal 
da autora em busca de traços semelhantes entre a cidade e a auto-representação poética 
corporificada nos sujeitos enunciativos Aninha e Cora Coralina. Neste sentido, observamos que, 
subjacente aos conteúdos desenvolvidos no dizer do sujeito autobiográfico poético de Cora 
Coralina, há um amalgamento com a cidade de Goiás, de tal forma, que se cria um tecido 
mítico em torno do seu nome a partir de sua obra. 

O discurso da letra de Rap a voz dos desfavorecidos. 
 

Rosmeiri Aparecida Rodrigues da Silva (PUC- SP) 
rosmeirisilva@terra.com.br  

A pesquisa trata do discurso de letras de música de rap,  que se tornou um movimento 
cultural e social, portador da voz dos desfavorecidos.Por meio desse discurso, podemos 
perceber  que enunciar não é somente expressar idéias, mas também tentar construir e 
legitimar o quadro de uma enunciação. Partimos do pressuposto que nenhum discurso esteja 
isento de julgamentos e de intencionalidade, principalmente quando se referem a valores 
socioculturais.  O que pretendemos em nossa pesquisa, em fase inicial, é examinar a 
constituição do ethos discursivo e como ele nos revela aspectos culturais e de identidade do 
jovem brasileiro. Como os textos sempre recorrem a outros textos anteriores e os 
transformam, vemos como necessário o tratamento da interdiscursividade presente no 
discurso que selecionamos, assim como as cenas da enunciação, na medida em que o ethos 
discursivo do enunciador emerge nesse contexto. 
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Construção do ethos de feminilidade no discurso político de Marta Suplicy 

Sabrina Moreira Rocha (PUC-SP) 
sabrina_prcomerciais@hotmail.com 

Nosso trabalho tem como tema o estudo de marcas e mecanismos de articulação lingüístico-
discursiva na construção do ethos de feminilidade no discurso político. Atualmente, o estudo 
do fenômeno político tem sido enfocado por diferentes áreas de conhecimento e, inclusive, 
pela Análise do Discurso, que o apreende como discurso, a partir de um enfoque 
comunicacional. Neste sentido, a Análise do Discurso não questiona sobre a legitimidade da 
racionalidade política, nem sobre os mecanismos que produzem comportamentos políticos, 
mas sobre os discursos que tornam possíveis a regulação dos fatos políticos. Com base nesta 
reflexão e no referencial teórico-metodológico da Análise do Discurso, nas perspectivas 
apontadas por Maingueneau e Charaudeau, objetivamos identificar no discurso político 
proferido por Marta Suplicy as estratégias, a encenação e os mecanismos de construção do 
ethos de feminilidade. Para Maingueneau, o ethos é concebido como uma noção sócio-
discursiva que compreende o social e se manifesta no discurso, portanto deve ser aprendido 
em situação de comunicação. O ethos é uma forma de legitimação do discurso, está imbricado 
na cenografia e vai além da voz, pois  se concretiza no discurso com o intuito de adquirir a 
adesão do co-enunciador no constante jogo de identificação e de projeção em que recorre à 
imaginação do interlocutor. No discurso político, o ethos torna-se o resultado de uma alquimia 
complexa feita de traços pessoais de caráter, de corporalidade, de comportamentos, de 
declarações verbais, tudo relacionado às expectativas vagas dos cidadãos, que atribuem valores 
positivos e negativos a essas maneiras de ser do enunciador. Toda construção do ethos, nesta 
perspectiva, se faz em uma relação triangular entre o eu, o outro e um terceiro ausente, 
portador de uma imagem ideal de referência.  

G38 

NUPECC - NÚCLEO DE PESQUISA DA CENA 
CONTEMPORÂNEA 

Prof. Dr. Humberto de Freitas Espeleta 
Profa. Dra. Adriana Delgado Santelli 

UFAC - Universidade Federal do Acre 
O Núcleo de Pesquisa da Cena Contemporânea - NUPECC pretende atuar como grupo de 
pesquisa transdisciplinar, analisando a cena contemporânea no campo do teatro, da 
performance , da literatura, da dança, do cinema, da cenografia, do espaço dramático, da 
etnocenologia, linguagens aparentemente divergentes, mas que, qual caleidoscópio, se 
articulam e convergem para a compreensão da arte no mundo contemporâneo e do ser no 
mundo. Pretende associar a pesquisa ao ensino revelando-a através da aplicação dos resultados 
da pesquisa na prática cotidiana de seus alunos. 

Técnicas dramáticas e recursos da informática no ensino de francês 
 

Prof. Dr. Humberto de Freitas Espeleta (UFAC) 
hespeleta@uol.com.br 

Partindo da idéia de que o sujeito da linguagem só pode existir socialmente e investido de uma 
ideologia, na perspectiva da Análise do Discurso, o sujeito não é o ponto de partida das idéias, 
dos sentidos; chega-se, então, à noção do sujeito histórico e, em seguida, à noção de sujeito 
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ideológico. A subjetividade é sempre relativa, pois um sujeito é sujeito de seu discurso 
interdependentemente dos discursos de sujeitos influenciados pelas ideologias constituídas 
socialmente. Dentro desse raciocínio percebemos que há um um paradoxo na constituição da 
noção de sujeito: a primeira é a de sujeito livre e senhor de seus atos, e a segunda é a de 
sujeito submetido às coerções sociais. Numa vertente dos estudos de linguagens, nossos 
esforços visam alcançar resultados que possam colaborar nas discussões a propósito das 
questões de autoria, tanto para os Estudos Literários quanto para os estudos concernentes ao 
ensino de línguas. O enfoque para este estudo centra-se na experiência do ensino de francês a 
partir de trechos de roteiros autênticos de filmes e de textos dramatúrgicos franceses, escritos 
em francês. Tais textos utilizados para a leitura e a interpretação literária, são também 
utilizados para o ensino de francês, implementando-se aí também as técnicas de tradução.  

Molière, de Laurent Tirard e O Doente imaginário, de Molière: confluiências de 
linguagens 

 
Profª. Ms. Adriana Delgado Santelli (UFAC) 

santelli@uol.com.br 
O espetáculo teatral, no prisma das modernas concepções de autoria, pode hoje receber 
múltiplas leituras a partir da idéia da existência multifacetada do sujeito - no viés da autoria - 
desde a concepção original do texto e tratando-se de textos consagrados ao longo dos séculos 
até os dias atuais. Assim, a partir de uma proposta de uma tradução de Le Malade imaginaire, 
de Molière, enceta-se uma tradução do espetáculo buscando os recursos técnicos e teóricos 
propostos por Pavis e por toda uma gama de exigências discursivas empreendidas para a 
tradução multicultural. Assim, busca-se com essa pesquisa construir um espaço cultural de 
comunicação entre autores de mensagens estético culturais, recorrendo-se também à análise 
do filme Molière, de Laurent Tirard, por meio do qual temos uma leitura do século XVII a 
partir do contemporâneo, assim abriremos um caminho de contato para a recepção de Molière 
na Amazônia. Tal proposta contempla ainda aspectos didáticos para o ensino de línguas, numa 
parceria com professores de francês, além de mais incisivamente para o que interessa de modo 
particular nessa pesquisa, os estudos acerca da formação de atores, de criação artística e de 
concepção de espetáculo teatral, em todos os seus aspectos cênicos. 
 

A análise do sujeito psicológico: o dito e não dito em Hiroshima mon amour. 
 

Júlia Simone Ferreira (UFAC) 
juliasimonef@yahoo.fr 

O objetivo aqui é de fazer uma análise do discurso íntimo do personagem La Française, da 
obra Hisroshima mon amour de Marguerite Duras. Texto escrito em 1959. Nesta obra, o 
discurso íntimo traduz o mistério, o cotidiano, a existência ordinária e a poesia latente das 
coisas. O íntimo se relaciona ao silêncio e ao mistério. Neste texto, percebemos que o íntimo 
simboliza uma história pessoal, carregada de não-ditos. Em outras palavras, entre continuidade 
e descontinuidade do discurso, a compreensão dos fatos se torna outra, no momento de se 
dizer. Finalmente, o discurso íntimo encontra sua origem na falta e na ausência. Para 
transcrevê-los, a autora Marguerite Duras utiliza a cena primitiva. Esta traduz, por sua vez, o 
presente e o passado, o amor e a morte, a memória e o esquecimento, temas durassianos por 
excelência. Sem direcionar vida e obra, percebemos que todos estes temas durassianos estão 
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ligados diretamente ou indiretamente a infância da autora. Os temas indiretamente ligados à 
morte do irmão. Este episódio íntimo marcou a vida da autora, até a sua morte, isto se 
confirma quando ela responde à pergunta de Yann Andréa, falando sobra a sua infância e de 
seu livro preferido Le Barrage contre le Pacifique: «J’ai voulu vous dire que je vous aimais. Le 
crier. C’est tout».  

G39 

TRAMA: CÍRCULO GOIANO DE ANÁLISE DO 
DISCURSO/CNPq 

Profa. Dra. Kátia Menezes de SOUSA 
Km-sousa@uol.com.br 

FL-UFG - Faculdade de Letras –Universidade de Goiás 
O grupo Trama da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás reúne professores 
dessa e de outras instituições de ensino, alunos da Graduação e da Pós-Graduação com o 
objetivo de estudar os discursos e seus atravessamentos dados pela emergência de enunciados 
nos diversos suportes de circulação de saberes. Como forma de realizar esse objetivo, o grupo 
discute e procura compreender e testar os pressupostos teóricos e metodológicos da Análise 
do Discurso de linha francesa. A esse objetivo primeiro soma-se a possibilidade de refletir 
sobre a atuação e o papel do discurso em sua relação com a história e com a constituição da 
identidade dos sujeitos que produzem e são produzidos pelos diferentes discursos constitutivos 
dos enunciados efetivamente ditos.  Suas ações se centram na análise de textos de diferentes 
domínios (publicitários, pedagógicos, acadêmicos, literários, esportivos, políticos, jurídicos, 
históricos etc.) e na elaboração de trabalhos que discutam os processos discursivos atuantes na 
construção das várias formas de dizer sobre/no mundo. Por estarem voltados à compreensão 
dos discursos que fazem a nossa História e que por ela são atravessados e constituídos, os 
trabalhos se justificam pela tentativa de compreender o papel do discurso na construção das 
identidades a partir de textos pertencentes ao espaço escolar, midiático, literário, jurídico, 
científico etc. Nesse sentido, o grupo tem se dedicado ao estudo da obra de Michel Foucault 
pelo fato de suas investigações e problematizações dos temas que envolvem os poderes, os 
saberes e os sujeitos constituírem pressupostos indispensáveis para a interpretação dos 
enunciados produzidos na atualidade. As perguntas que motivam as pesquisas do grupo se 
voltam para a problematização da emergência de certos enunciados e não de outros, 
procurando compreender aquilo que possibilita essa emergência e os olhares interpretativos 
considerados ou não na efetivação dos enunciados escritos e icônicos. Pelo fato de poderem 
confrontar as bases teóricas da Análise do Discurso e os discursos que justificam e representam 
a atuação das várias instituições, os trabalhos do grupo têm relevância teórica, pois os 
resultados devem ampliar os conhecimentos da área de Lingüística e da Análise do Discurso e 
oferecer à comunidade acadêmica a possibilidade de refletir sobre a inter-relação entre 
discurso, sujeito e práticas discursivas e não-discursivas. 

Corpo, ciência e poder: os discursos sobre a beleza na atualidade 
 

Fernanda S. BORGES (PG-FL/UFG - Trama) 
fsilvaborges@hotmail.com 

Profª Drª Kátia Menezes de SOUSA (Orientadora) 
O corpo tem sido cada vez mais alvo de controle na contemporaneidade. Segundo Foucault, o 
controle da sociedade sobre os indivíduos sempre começou no/pelo corpo. Pensar o corpo 
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hoje não é tarefa fácil, já que ele pode ser abordado sob aspectos diversos, como o biológico, o 
social, o cultural, etc. Cada sociedade, cada cultura age sobre o corpo organizando-o, 
sistematizando-o e determinando-o. Surgem, então, os chamados padrões de beleza, de saúde, 
de comportamento, isto é, “moldes” para as pessoas se constituírem como sujeitos. Nesse 
sentido, esta pesquisa procura investigar as práticas de embelezamento que constituem o 
sujeito contemporâneo, analisando diferentes enunciados que problematizam a relação entre 
corpo, saúde, ciência, consumo, beleza, poder e subjetivação. Nossa preocupação é observar a 
trama discursiva que envolve os enunciados efetivamente produzidos, mais precisamente as 
condições de existência desses enunciados e a construção de verdades sobre o corpo na 
atualidade.  Para isso utilizamos como dispositivo teórico os pressupostos da Análise de 
Discurso de linha francesa (AD). 

O ricochete discursivo e o humor subversivo nas histórias em quadrinhos 

Julieta Vilela GARCIA (PG-FL/UFG - Trama) 
juvgarcia@hotmail.com 

 
Situando o objeto História em Quadrinhos das personagens Mafalda e Maitena na esteira de 
uma trama histórica e linguística, procuramos tratar das questões que concernem à imagem e 
ao movimento discursivo, partindo de concepções de língua, linguagem e sujeito, para 
pensarmos a produção do sentido e a constituição do sujeito mulher contemporânea. 
Evidenciamos, assim, a ação ou o acontecimento reflexo que responde a um ideal imposto em 
diferentes tempos e espaços, conforme a conjuntura política, histórica e linguística. Para isso, 
nos pautamos na materialidade do que pode ser dito sobre a mulher e seu saber-fazer, tendo 
como pano de fundo o humor e o riso; lugares de falha e equívoco em conquência da 
subversão e da resistência daquilo que é dado como pré-construído. Temos como aporte 
teórico os estudos em Análise do Discurso de linha francesa, uma perspectiva foucaultiana que 
se traduz na maneira de olhar através de uma descontinuidade histórica que não é sucessiva, 
mas simultânea por fazer parte de uma rede de discursos e repertórios legitimados ou não por 
saberes científicos e por positividades que atravessam o sujeito em seu cotidiano. 

 
 
 

“Ser” criança em tempos de biopoder: uma questão de responsabilidade social 
 

Maria Marta MARTINS (PG – FL/UFG – Trama) 
martaotim@yahoo.com.br 

Profª Drª Kátia Menezes de SOUSA (Orientadora) 
 
Partindo do fato de que a criança conquistou um grande espaço na sociedade ao longo da 
história e de que os cuidados a ela direcionados, contemporaneamente, estão cada vez mais 
aprimorados, interessa-nos nessa pesquisa de mestrado, propor algumas reflexões acerca dos 
fatores que contribuíram para que a criança seja o que é hoje nas sociedades ocidentais 
capitalistas: um ser que deve ser cuidado e respeitado por todos os segmentos da sociedade. 
Nossa análise parte de enunciados e imagens que compõem anúncios publicitários 
protagonizados por crianças e veiculados pela mídia brasileira. É nosso intento, verificar as 
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condições que permitiram que, há algumas décadas, certos anúncios publicitários pudessem 
ser veiculados e atualmente não mais o possam. Que acontecimentos permitiram a irrupção 
desses dizeres e, depois, seu apagamento? Como a língua é afetada pela história? Para proceder 
nosso estudo levaremos em conta as reflexões de Michel Foucault acerca do biopoder e da 
sociedade de controle, bem como estudos concernentes ao modo de existência da criança no 
mundo e ao trabalho da mídia como colaboradora do capitalismo.    
 
 
 

O discurso jornalístico sobre educação na perspectiva foucaultiana 
 

Ms. Ângela Teixeira de MORAES (PG-FL/UFG - Trama) 
 
Este projeto de pesquisa tem por objetivo investigar como o jornalismo constrói seu discurso 
sobre educação. Para isso, será analisado o suplemento Pensar do jornal O Popular que, 
anualmente, é publicado na forma de caderno especialmente endereçado aos professores da 
rede pública e privada de Goiás. A publicação faz parte de um evento maior constituído de um 
congresso e uma feira, e conta com o apoio de organismos governamentais locais. A 
metodologia de pesquisa traz pressupostos teóricos e procedimentais da arqueologia e 
genealogia de Foucault, buscando estabelecer um conjunto de relações que explique as 
condições de emergência dos enunciados desse discurso. Procura-se: a) como a prática 
discursiva jornalística se relaciona com as práticas econômicas, políticas, econômicas e sociais; 
b) construir um arquivo sobre as práticas e idéias pedagógicas vigentes na atualidade; e c) 
levantar a história da relação entre jornalismo e educação. 

Ética e subjetivação no discurso escolar 
 

Ms. Cristina Batista de ARAÚJO (PG – FL/UFG - Trama) 
cristina_araujo1@yahoo.com.br 

Profª Drª Kátia Menezes de SOUSA (Orientadora) 
 
A prática de ensino produz subjetividades na esfera escolar, isto é, mobiliza regras ao mesmo 
tempo éticas e estéticas capazes de avaliar o que os sujeitos fazem, o que dizem e o que são, 
a partir de um modo de existência que isso implica. Para que se entenda os processos de 
subjetivação, é necessário considerar que a língua constitui a condição de possibilidade do 
discurso; que os processos discursivos constituem a fonte da produção dos sentidos; e que os 
enunciados, lugar material em que se realizam os efeitos de sentido, possibilitam apreender 
a relação entre a história e o sujeito. Ao formular um enunciado, o sujeito expressa o seu 
horizonte conceitual, as regras que o formaram e sua visão de mundo resultante dessas 
relações constitutivas. Partindo dessa concepção, esperamos refletir sobre o papel dos 
sujeitos nas práticas discursivas escolares e nos propomos a investigar por que e como, em 
determinadas épocas, os indivíduos tornam-se sujeitos? Que discursos são autorizados a 
entrarem na escola a fim de produzir subjetividades? O que a sociedade requer da escola no 
que se refere à formação do indivíduo e do aluno-cidadão? Como a escolha teórica dos 
parâmetros curriculares e a prática educativa per si possibilitam a ética e a autonomia do 
sujeito? 
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A Boa Forma do corpo midiático: vigilância, norma e exame em revista 

 Ms. Deyvisson PEREIRA DA COSTA (UFG – Trama) 
deyvissoncosta@yahoo.com.br 

 
No mundo contemporâneo, o corpo se tornou objeto de desejo, de culto, e principalmente de 
cuidados.  As práticas corporais de cuidado com finalidades sanitárias, higiênicas, médicas e 
estéticas se proliferam pela mídia. Especialmente, a saúde do corpo se torna a cada dia uma 
preocupação social e individual cada vez maior. Nosso objetivo, nesta comunicação, é 
apresentar os resultados parciais de uma pesquisa realizada durante a pós-graduação em 
Comunicação, Mídia e Cultura na Universidade Federal de Goiás (UFG). Em tal pesquisa, 
propomo-nos compreender o cuidado com o corpo com fins de obtenção e manutenção de 
saúde observando a produção discursiva de corpos e subjetividades na mídia impressa. Trata-se 
de uma pesquisa qualitativa com estudo de caso norteada por noções de construção social do 
corpo e dos sujeitos na cultura. O estudo de mídia que se segue utiliza como referencial 
teórico-metodológico a Análise de Discurso (AD) de perspectiva foucaultiana. Portanto, 
noções como saber, poder, subjetivação e discurso são retomadas a partir de pesquisa 
bibliográfica para enfrentamento do campo. Valemos-nos, especialmente, de A arqueologia do 
Saber, de A Ordem do Discurso e Vigiar e Punir tendo em vista que a questão primeira para a 
análise arqueológica é descrever como apareceu um determinado enunciado e não outro em 
seu lugar, especialmente, como o corpo saudável é enunciado e não outro modelo de corpo 
saudável pode ser efetivado. Através da descrição dos enunciados, buscamos identificar um 
conjunto de condições que possibilitaram a efetivação de alguns enunciados observando os 
processos de constituição de determinados temas. A coleta de seis números mensais da revista 
Boa Forma se deu entre os meses de maio e junho. Ao longo da descrição da publicação, a 
atenção voltou-se para a vigilância hierárquica dos discursos sobre o corpo saudável, a 
normalização dos modelos corporais biologizantes e o exame do corpo e do sujeito por ele 
próprio como modo de subjetivação predominante produzido pela mídia. Trata-se de uma 
tarefa parcial da dissertação Corporeidades em tempos de biopoder que tem como objetivo geral 
compreender os processos de subjetivação relacionados às práticas corporais contemporâneas 
produtoras e reprodutoras de éticas e estéticas de existência a partir das relações da mídia com 
campos de saber referentes às atividades físicas orientadas com fins de manutenção ou 
obtenção de saúde.  

A construção discursiva de um espaço da ciência no cotidiano 
 

Ms. Josiane dos Santos LIMA (UFG – Trama) 
josianereal@hotmail.com 

Profª Drª Kátia Menezes de SOUSA (Orientadora) 
 
Nossa pesquisa tem como objetivo principal investigar as formas de emergência do discurso da 
ciência no cotidiano. Para a realização de tal empreitada, traçamos uma pequena trajetória de 
constituição do discurso da ciência, mostrando que aquilo que hoje concebemos como ciência, 
um efeito bastante homogêneo, passou por grandes transformações até que se tornasse a voz 
de autoridade tal qual a conhecemos. A trajetória histórica foi realizada com intuito não de 
estabelecer uma cronologia de eventos e fatos, mas antes para tentar perceber a movência de 
sentidos em relação ao conceito de ciência e como as imagens construídas ao longo do tempo, 
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em torno das práticas científicas, contribuíram fortemente para a imagem da ciência que acaba 
circulando em nosso dia-a-dia. A perspectiva da Análise do Discurso foi assumida como 
aparato metodológico para as nossas investigações, tendo em vista os estudos do filósofo 
Michel Foucault em relação às estratégias e mecanismos de poder e saber. Como nosso 
interesse não era de investigação de um período, mas de uma problemática, não 
estabelecemos um recorte temporal para a investigação, apenas delimitamos o suporte e forma 
de circulação, ou seja, revistas que podem ser adquiridas em bancas de jornal ou por 
assinatura. Desse modo, nossas observações foram realizadas a partir de material midiático 
impresso, como revistas de grande circulação – Época e Veja - e revistas especializadas em 
divulgação científica – Galileu, Scientific American e Superinteressante. Assim, chegamos à ideia de 
que a ciência pode circular em muitos espaços, sua validade e autoridade atuam na 
constituição das formas de existência dos sujeitos no cotidiano. 

O amor, esse incógnito conhecido: um estudo das representações do amor na 
sociedade contemporânea 

 
Ms. Kênia RODRIGUES (PG – FL/UFG – Trama) 

keniacaldas@terra.com.br 
Profª Drª Kátia Menezes de SOUSA (Orientadora) 

 
Esta pesquisa pretende, por meio da observação e análise de discursos impressos em revistas 
femininas e masculinas, desdobrar o conhecimento sobre as formas de como o amor é 
representado e ensinado na atualidade evidenciando que o amor, que sempre fora tratado em 
nossa sociedade como uma questão moral e política, ainda o é, por serem seus discursos 
formadores de identidades e modos de conduzir a população. Para esta observação, será 
preciso considerar alguns momentos da história elaborando uma pesquisa genealógica, 
observando quais regras eram impostas ou, simplesmente, apresentadas como adequadas aos 
enamorados de algumas épocas e como essas regras eram propagadas, relacionando-as às do 
momento atual. Por meio dessas regras procuraremos entender o que se tem por normal e 
anormal para o momento atual da história ocidental, em especial da brasileira, e como se 
excluem, das práticas, as anormalidades, observando conjuntamente a ampliação de seus 
mecanismos disciplinares e de controle e o espaço da resistência e como ela é elaborada a 
partir das regras e da norma. Por fim, observaremos como as revistas femininas e masculinas 
contemporâneas constroem o ideal de amor para mulheres e homens e como essas imagens do 
amor refletem um processo de subjetivação de cada um dos gêneros. Trata-se, ao final, de 
identificar como os discursos na história constroem sujeitos. Considerando que há, sempre 
uma interação entre mundo objetivo e subjetividade, nossa pesquisa pretende observar e 
interpretar essa influência mútua.  

Gêneros discursivos: como são tratados nos livros didáticos? 
Ms. Márcia Maria Magalhães BORGES (PG – FL/UFG – Trama) 

marciamariamb@yahoo.com.br 
Profª Drª Kátia Menezes de SOUSA (Orientadora) 

 
Como os Parâmetros Curriculares Nacionais tratam os gêneros discursivos? Como os livros 
didáticos atendem as propostas neles contidas? Em que medida os livros didáticos contemplam 
o contexto imediato e o contexto sociohistórico? Esses e outros questionamentos têm nos 
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motivado a levar adiante a nossa hipótese de que há livros didáticos que são adotados pelas 
escolas públicas brasileiras/2009, que ora tratam os gêneros de maneira diferente do que é 
proposto pelos PCN, ora nem mesmo os contemplam ou ainda fazem uma miscelânea entre as 
diferentes perspectivas teóricas. Sendo assim, a nossa preocupação primeira é a de entender o 
que dizem os Parâmetros Curriculares Nacionais: ensino médio; PCN+ ensino médio e as 
Orientações curriculares do ensino médio, acerca de concepções tais como língua, linguagem, 
discurso e como esses planos conceituais vão direcionar os estudos sobre os gêneros 
discursivos e as tipologias. Dessa forma, o ponto crucial dessa pesquisa incide sob o modo 
como os livros didáticos tratam os gêneros. Além disso, é também inquietante pensar que se é 
na/pela linguagem que o homem se constitui em sujeito e se é por meio de atividades de 
compreensão e produção de textos que o sujeito se relaciona com a leitura e a escrita e fala de 
si mesmo e do mundo que o rodeia, e se tudo isso permite nova significação para seus 
processos subjetivos, então como os livros didáticos contribuem para a subjetivação do 
sujeito/aluno? Nossa proposta não se resume em apontar as distorções conceituais contidas 
nos livros didáticos e PCN, mas sob uma perspectiva teórica em que Bakthin, Pêcheux e 
Foucault dialogam, tomaremos as noções de gênero, interdiscurso e formação discursiva, 
respectivamente, para propormos um ensino de redação que contemple essas noções.  

Memórias de leituras: a trama discursiva que constitui o sujeito leitor 

Ms. Ilse Leone B. C. de OLIVEIRA (PG – FL/UFG - Trama) 
ilseleone@yahoo.com.br] 

Profª Drª Kátia Menezes de SOUSA (Orientadora) 
 

O leitor se forma ou é formado? Uma dessas possibilidades exclui a outra ou elas se conjugam? 
As práticas escolares contribuem para a formação do leitor? Essas e algumas outras questões 
impeliram-me a investigar um caso de formação escolar de leitores. Esta pesquisa, portanto, 
se propõe a construir memórias de leitores de um grupo de alunos, por meio da investigação 
da trama discursiva composta pelos discursos dos próprios alunos, pelos discursos das 
professoras e pelos discursos institucionais, com o objetivo de problematizar a formação do 
leitor escolar. Num primeiro momento, foi necessário percorrer caminhos da história da 
leitura em busca, mais especificamente, da história da escolarização da leitura, por acreditar 
que o passado sempre ajuda a entender o presente. A leitura, em suas origens, se apresentava 
como uma atividade para alguns privilegiados, no entanto, no decorrer do tempo, ela passou a 
ser uma habilidade exigida e considerada indispensável à constituição – e à sobrevivência – do 
sujeito pertencente às chamadas culturas letradas (MANGUEL, 1997). No campo discursivo a 
análise se orientará com vistas a compreender o enunciado na estreiteza e singularidade de sua 
situação; a determinar as condições de sua existência (Foucault, 2004, p. 31). Interessa-me 
estabelecer relações entre o discurso dos alunos e o possível conjunto de acontecimentos 
discursivos (Foucault, 2004) a que eles foram expostos. Esta investigação se caracteriza como 
um estudo de caso (HARTLEY, 1994), pois pretende problematizar a formação do leitor num 
locus determinado, com um grupo específico de alunos, mas considerando o contexto sócio-
educacional mais amplo que condiciona a existência do específico. Para a construção das 
memórias e da história de vida dos alunos-leitores, esta pesquisa se sustenta nos pressupostos 
metodológicos da História Oral (Alberti, 2004, e Lang et al, 1998) e em estudos de teóricos 
da memória tais como Bosi (1987 e 2003), Montenegro (1992a e 1992b), Pollack (1989 e 
1992), Portelli (1989), Thomson (1997), e Thompson (1992) e Ricoeur (2007). 
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O discurso “proibido” e da construção da memória e do sujeito através da 

crônica 

Tatianne de Faria Vieira ARAÚJO (PG-FL/UFG - Trama) 

Em 1964, iniciava-se, no Brasil, um dos momentos mais marcantes de nosso país, a Ditadura 
Militar, caracterizada, principalmente, pela imposição de um poder autoritário e proibitivo. 
Assim, por meio de Atos Institucionais severos, o governo reprimia qualquer manifestação 
contrária a ele, revelando um povo vigiado e punido por ocupar o lugar de sujeito da história 
política brasileira. Porém, muitos não se calam e não se submetem a tal poder, manifestando-
se das mais variadas formas e meios, inclusive pelos jornais impressos, apesar de toda censura a 
que estavam submetidos. É esse momento histórico tão ímpar que motiva nossa pesquisa de 
Mestrado do Programa de Pós-graduação da Faculdade de Letras da Universidade Federal de 
Goiás. Propomos refletir acerca do discurso que foi “proibido” pelo governo ditatorial, mas 
que emergiu através de muitos enunciados, principalmente na literatura ficcional da época. 
Para isso, nos apoiaremos na análise de diversas crônicas publicadas em jornais durante aquele 
período e hoje reunidas em coletâneas, procurando refletir acerca das seguintes indagações: 
que efeitos de sentido foram possíveis considerando-se as condições de produção e de 
recepção? Que condições foram essas: históricas, sociais, ideológicas que formaram o lugar de 
onde o sujeito enunciou? Que discurso ou discursos foram formados a partir desses 
enunciados? Houve rupturas? Quais? Qual o papel da memória em todo esse processo? Em 
que os Atos Institucionais contribuíram para a emergência destes discursos, ainda que os 
tivessem tornado uma manifestação criminosa e um ato de rebeldia ao poder militar? Que 
relações de poder são instauradas? Por que o surgimento de discursos de resistência ao 
interditado e não outros? Nossa fundamentação teórica deverá se apoiar na Análise do 
Discurso de linha francesa, derivada dos estudos de Michel Pêcheux e em alguns conceitos 
desenvolvidos por Michel Foucault, dentre eles, o de “poder”, o de “arquivo”, o de “formação 
iscursiva” e o de “resistência”. 

 
Imagem e Transgressão: uma releitura saramagueana de "A Grande Paixão" 

Wilton Divino da SILVA JÚNIOR (PG-FL/UFG/TRAMA)  

tom_educar@hotmail.com 

Profª Drª Kátia Menezes de SOUSA (Orientadora) 
   
Este estudo constitui parte da dissertação Entre a ordem e a desordem: da transgressão á Resistência 
e procura analisar o processo de tradução intersemiótica observado no primeiro capítulo 
(pp.13-20) da polêmica obra O Evangelho segundo Jesus Cristo (1991) do autor português José 
Saramago. Neste capítulo, Saramago descreve a gravura do artista alemão Albrecht Dürer 
(1471 - 1528), "A Grande Paixão". A partir da interpretação que o artista renascentista faz da 
Paixão e Morte de Jesus, Saramago narra e reinterpreta o instante final da trama logo no início 
da obra. A escolha da gravura renascentista coaduna com a proposta de O Evangelho segundo 
Jesus Cristo, pois Dürer foge aos padrões convencionais da iconografia cristã, utilizando, por 
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exemplo, elementos míticos pagãos, - moinhos e muralhas góticas - como pano de fundo da 
cena da crucificação. A obra de Dürer representa o rompimento com a contemplação dos 
símbolos cristãos no intuito de manter viva a mensagem cristã - o artista é criador de um 
universo fictício e a arte sacra participa desse projeto - rompe-se com o sagrado, assim como 
no primeiro capítulo do evangelho de Saramago, permitindo que o leitor vislumbre a travessia 
da leitura da obra. O mito bíblico fica submetido, portanto, a outras possibilidades de leitura 
comprometidas com a profanação do sagrado, estabelecendo o conflito no discurso religioso. 
A tradução em texto verbal do texto imagético lança sombras sobre a palavra autoritária da 
Bíblia anunciando que a história do autor português será bem diferente das narrativas 
canônicas. Assim, a partir de uma perspectiva histórica descontínua e da complexa relação 
entre ficcionalidade e história busca-se compreender como o acontecimento da crucificação de 
Cristo é reconfigurado via processo transgressor, no texto verbal e iconográfico. A análise 
dessas duas obras, a partir da noção de tradução intersemiótica, permite justificar os 
atravessamentos de significação que as compõe. Só foi possível entrever uma análise da leitura 
que Saramago faz de Dürer e este do mito bíblico, pensando numa imbricação entre as 
diferentes semioses, já que isso significa também pensar numa relação entre as diferentes 
organizações narrativas dos textos em análise e na influência dos elementos contextuais de 
caráter social e histórico que possibilitam a construção dos sentidos. 

G40 

GEADIS - GRUPO DE ESTUDOS EM ANÁLISE 
DO DISCURSO 

Profa. Dra. Cláudia Rejanne Pinheiro Grangeiro 
claudiarejannep@yahoo.com.br 

Profa. Dra. Aline Maria Freitas Bussons 
alinebussons@hotmail.com 

URCA/CE – Universidade Regional do Cariri 
O Grupo de Estudos em Análise do Discurso – GEADIS, da Universidade Regional do Cariri - 
URCA reúne professores e estudantes dos cursos de Letras, História e Direito, dessa IES além 
de colaboradores de outras instituições. O grupo conta com duas linhas de pesquisa: (a) 
Discurso, Cultura e Memória que tem como objetivo analisar discursos, principalmente 
sobre o Nordeste brasileiro, compreendido como um espaço simbólico constituído de dizeres 
múltiplos que circulam em materialidades diversas. O corpus preferencial dessa linha de 
pesquisa são as práticas culturais encontradas com freqüência no Nordeste brasileiro como a 
Literatura Oral/ Literatura de Cordel, Xilogravura, Lapinhas, Reizados, Bandas Cabaçais, 
dentre outras. Investigamos os processos de identificação dos sujeitos contemporâneos, 
principalmente do Nordeste brasileiro, ou seja, como esses sujeitos se relacionam com a sua 
memória, os seus símbolos em suas mais variadas práticas culturais para se 
constituírem/serem constituídos, em suas identidades multifacetadas na “sociedade do 
espetáculo” e (b) História das idéias lingüísticas no Ceará, perspectiva que tem como 
objetivo construir um conhecimento histórico, pautado sob o olhar do lingüista, acerca da 
produção do saber metalingüístico no estado do Ceará nos finais do século XIX e início do 
século XX. Investiga-se esse saber articulado a múltiplos saberes, tal qual o histórico e o 
geográfico, face à constituição do Ceará perante a construção da nacionalidade brasileira. 
Como materialidades a ser investigadas abordam-se artigos produzidos por Institutos de 
Pesquisa e Academias Literárias, bem como, Gramáticas, Dicionários e Vocabulários. O eixo 
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aglutinador das pesquisas são as suas bases teóricas: A Análise do Discurso Francesa com 
Michel Pêcheux, Michel Foucault em suas interfaces dialógicas com Mikhail Bakhtin, Michel 
de Certeau, Bourdieu, Pièrre Nora e os teóricos da cultura como Hall, Canclini, dentre 
outros. 
Lingüística Histórica e Mitos de Fundação no Instituto Histórico, Geográfico e 

Antropológico 
do Ceará (1900-1902) 
 

Aline Maria Freitas Bussons (URCA) 
alinebussons@hotmail.com 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as relações entre o saber metalingüístico, 
produzido pelo Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico do Ceará (IHGAC), e os 
mitos de fundação do estado no início do século XX. Para tanto, toma, como materialidade, 
três artigos publicados pelo IHGAC que polemizam a origem do nome “Ceará”: (1) “O nome 
Ceará”, de Ulysses de Pennafort; (2) “Língua indígena: o nome Ceará”, de Cunha Mendes; e 
(3) “Lingua Indigena II: o nome Ceará”, de João Mendes Júnior. Os artigos se inserem numa 
longa polêmica inaugurada por José de Alencar, quando o autor afirma significar, o topônimo 
em questão, “O canto da jandaia”. A partir dessa afirmativa, vários intelectuais cearenses do 
início do século XX se mobilizaram em torno de tal discussão etimológica utilizando 
argumentos da lingüística histórica européia articulados a múltiplos saberes, sobretudo o 
histórico e o geográfico, a fim de referendar suas hipóteses. Mediante o recorte acima, 
discute-se o lugar da lingüística histórica na solidificação dos mitos de fundação do Ceará 
frente à constituição da nacionalidade brasileira. O trabalho se insere na perspectiva da 
História da Idéias Lingüísticas no Brasil, campo de estudo interdisciplinar que investiga a 
história da construção do saber metalingüístico no Brasil, suas levando em consideração suas 
especificidades, bem como, sua relação com a construção da nacionalidade brasileira. 
Ademais, produz um conhecimento histórico pautado pelo olhar do lingüista. Essa perspectiva 
faz uso das práticas de leitura da Análise do discurso Francesa, ou seja, investiga as fontes 
levando em consideração sua historicidade, as peculiaridades de suas condições de produção, 
as diversas posições de sujeito inseridas no processo, além de relacionar o dito com o não dito 
e com o dito em outro lugar. Questiona-se, pois, as condições de produção desses artigos; o 
Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico enquanto instituição produtora de lingüística 
histórica; as especificidades históricas da utilização de um saber metalingüístico e sua relação 
com a constituição dos mitos de fundação do Ceará. Palavras-chave: Lingüística Histórica; 
Mitos de fundação; Análise do Discurso. 

A deglutição do cordel no discurso dos “mauditos” 
 

Cláudia Rejanne Pinheiro Grangeiro (URCA) 
claudiarejannep@yahoo.com.br 

 
O ano era 2000. Enquanto vários setores da sociedade brasileira inseriam-se por meio de 
duelos discursivos nas comemorações ou não dos 500 anos do Brasil, em Juazeiro do Norte, 
cidade localizada a 550 km de Fortaleza, na Região do Cariri cearense, um grupo-movimento 
de jovens poetas desfiaram um rosário de versos que provocaram transformações no que se 
pensava até então sobre Literatura de Cordel, numa espécie de deglutição antropofágica 
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“patativoswaldeandradiana” anunciada, desse gênero discursivo/prática cultural. Publicados 
pelo Projeto “SESCordel: Novos talentos” e auto-intitulados “Sociedade dos Cordelistas 
Mauditos” (grafia original), lançaram-se com uma produção de 12 folhetos da série: “Agora 
são outros 500” em cujas capas, podia-se ler um manifesto: “A nossa comunicação se dá 
através da poesia de cordel, traço da nossa identidade nordestina. Odiamos tecnicistas sem 
sentimentos literários. Somos contra o lugar comum da globalização que cria signos 
massificantes e uniformiza o comportamento estético. Nosso movimento pretende, sob uma 
ótica intertextual, utilizando vários códigos estéticos, redimensionar a literatura de cordel 
para um campo onde todas as linguagens sejam possíveis. Não somos nem erudito nem 
popular, somos linguagens. Entramos na obra porque ela está aberta e é plural. Somos poetas 
e guerreiros do amanhã. A poesia escreverá, enfim, a verdadeira história. Viva Patativa do 
Assaré e Oswald de Andrade.” Além do manifesto, os folhetos apresentavam diferenças dos 
folhetos tradicionais tanto na forma como no conteúdo, embora mantendo, entretanto o 
suporte “folheto”. Algumas capas traziam colagens, desenhos, fotos e alguns traziam ainda, 
ilustrações nas folhas internas do cordel, além das tradicionais xilogravuras. Outros foram 
escritos até sem rima, considerada uma das características essenciais do cordel. Quanto às 
temáticas, os “Mauditos” trouxeram novas discursividades no tocante a questões de gênero, 
racismo, homossexualidade, religiosidade, diferentemente semantizados pelos cordéis 
tradicionais, como, por exemplo, “A história de Joca e Juarez” de Fanka Santos e Salete Maria 
e “Os dez mandamentos do bom cordelista” de Hélio Ferraz, objetos da nossa análise nessa 
ocasião. As reações foram as mais diversas: desde “isso não é cordel”, “não se deve usar o santo 
nome do cordel em vão” até estratégias de silenciamento. Assim, para a análise do discurso 
dos cordelistas mauditos, partimos do ponto em que o lingüístico se articula constitutivamente 
com o histórico. Para tanto, interessa-nos compreender como as transformações do gênero 
discursivo Literatura de Cordel se relacionam com as transformações no “regime de 
discursividade”, na perspectiva arqueológica de Foucault (2000). Em outras palavras, 
buscamos investigar as condições de emergência desses discursos, que condições sócio-
históricas os tornaram possíveis. Palavras-chave: Análise do Discurso; Cordelistas 
Mauditos; Antropofagia. 

A análise do discurso em “Discurso” de Abidoral Jamacaru 
 

Eber Alencar Torres (URCA) 
eber.torres@hotmail.com 

 
Abidoral Jamacaru é um músico poeta com inúmeras canções gravadas ao longo de mais de 20 
anos de carreira. Sua discografia é composta de três álbuns: Avalon (1986) originalmente 
gravado em LP foi considerado pela crítica umas das obras- primas da música cearense na 
década de 80; Peixe (1997) lançado já em CD, que teve sua canção-título baseada em uma 
obra homônima de Patativa do Assaré e Bárbara (2007-2008) em que se refere à avó 
republicana de José de Alencar e passeia por estilos diversos, do blues ao coco, do rock ao 
forró. Em geral, as temáticas de suas canções abordam elementos que descrevem situações 
políticas, sociais, referentes também à cultura popular tradicional, mas que, paralelamente, 
também lança olhares para realidades diversas, aberturas de novos campos de significação onde 
possam coabitar em um mesmo contexto o moderno e o antigo, o que é considerado 
vanguarda e as diversas manifestações de tradição. Este artista teve participação fundamental 
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no conjunto de movimentos artísticos da década de 70, no Ceará, denominados de Contra-
cultura, que buscava uma nova lógica artística baseada em rupturas e descontinuidades, 
assentada no esforço de mover as fronteiras e aproximar o regional do universal, a musica 
erudita e popular, hibridizando distintos elementos, sempre em busca da construção de uma 
ou algumas identidades musicais brasileiras. O trabalho toma como base os fundamentos 
teóricos da Análise do discurso francesa, nos autores Michel Pêcheux e Michel Foucault, 
conjugados com as teorias da história em Michel de Certeau, Pièrre Nora, Le Goff, bem como 
os postulados dos Estudos Culturais para analisar o discurso manifesto na canção de Abidoral 
Jamacaru. O trabalho tem, pois, como objetivo, analisar os efeitos de sentido produzidos pela 
relação dialógica entre os sujeitos instituída em “Discurso”, canção contida em “Bárbara”, seu 
último CD. Palavras-chave: Abidoral Jamacaru; Contra-cultura; Análise do Discurso. 

Toponímia e Mitos de Fundação no Instituto Histórico, Geográfico e 
Antropológico do Ceará 
em Finais do Século XIX. 

 
Luiz Carlos Cordeiro Lima (URCA) 

luisziraldo@hotmail.com 
 

O trabalho ora exposto tem por objetivo discutir os estudos etimológicos aplicados à 
toponímia cearense produzidos pelo Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico do Ceará 
(IHGAC), em finais do século XIX, no intuito de analisar o processo de produção desse saber 
metalingüístico atrelado à construção dos mitos de fundação cearenses. Para tanto, utiliza, 
como materialidade, um artigo publicado em 1887, ano de fundação do IHGAC, intitulado: 
“Vocabulario indigena em uso na provincia do Ceará – com explicações etymologicas, 
ortographicas, topographicas, historicas, terapêuticas, etc.”, de Paulino Nogueira. O glossário 
em questão é um texto bastante extenso (224 páginas) que mescla saberes historiográficos, 
geográficos e lingüísticos, dentre outros. Dessa forma, extraiu-se, para análise, três verbetes: 
(1) Assaré; (2) Aracati e (3) Maranguape, devido às discussões cunhadas na etimologia e à 
utilização de aspectos da lingüística histórica européia, ligados a diversos outros saberes, em 
especial, os de caráter histórico e geográfico. Por conta disso, pretende-se observar o lugar da 
lingüística diacrônica no firmar dos mitos de fundação do Ceará, perante a constituição da 
nacionalidade brasileira. Assim, este trabalho está inserido na perspectiva da História das Idéias 
Linguísticas no Brasil, área investigativa que estuda o mecanismo de construção do saber 
metalinguístico e a relação deste na formulação da nacionalidade brasileira, além disso, nessa 
perspectiva, a produção do conhecimento histórico é feita sob a ótica do lingüista. Ressalva 
que esta forma de abordagem utiliza-se dos métodos de leitura da Análise do Discurso 
Francesa, fundada por Michel Pêcheux, por esta centrar suas análises na historicidade, nas 
condições de produção e também nas posições tomadas pelo sujeito no processo, havendo 
associação entre o dito e o não dito e os ditos em outros lugares sociais. Destarte, os 
questionamentos focalizam-se nas condições de produção destes recortes. O Instituto 
Histórico, Geográfico e Antropológico do Ceará enquanto academia de construção de 
lingüística histórica; os caracteres específicos históricos do uso de um saber metalingüístico e 
sua relação à constituição dos mitos de fundação do Ceará. Palavras-chave: Toponímia, Mitos 
de Fundação; Análise do Discurso. 

Você é o que sabe? Sujeito, poder e saber na publicidade da FMJ 
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Paulo Roberto Ferreira (URCA) 

paulo.d.master@bol.com.br 
 

O presente trabalho tem o objetivo de realizar uma análise de uma publicidade da Faculdade 
de Medicina de uazeiro do Norte (FMJ) apresentada em outdoor, em 2008, contendo o 
seguinte slogan: “Você é o que sabe”. Deste modo, a análise se deterá sobre o problema da 
constituição do sujeito que tal discurso põe em jogo, com base nos postulados teórico-
metodológicos de Michel Foucault. Assim, nos preocuparemos também com o enunciado em 
termos lingüísti cos, como esta forma lingüística se relaciona com o aspecto institucional 
daquilo que Foucault designa por uma relação de saberes/poderes que se vincula à ordem do 
discurso. O enunciado a ser analisado põe em evidência o caráter da relação saber/poder 
historicamente construído pelos processos discursivos que enlaça o sujeito em suas teias de 
significação. Nesse sentido, interessa-nos conhecer qual a especificidade desse saber, que saber 
é esse que constitui e define o sujeito. Partimos, também, do pressuposto de que o sujeito não 
é a fonte de sentido de seu discurso, o discurso se encontra num espaço histórico da memória 
discursiva, nas palavras de Courtine (1999) “Aos lingüistas que consideram o sujeito falante 
como sujeito-origem, pleno e sem memória, as teses sobre a existência histórica e material das 
ideologias lembravam a eles que ‘há sempre já um discurso’ ou seja, que o enunciável é exterior 
ao sujeito enunciador.” Através da analise será discutido também como o suporte outdoor, 
contribui para apreender os diferentes aspectos da formação dos sentidos nos processos 
discursivos à medida que neste tipo especifico de materialidade discursiva se constitui na 
articulação entre o texto imagético e o enunciado verbal. Colocadas as questões desta maneira 
procuraremos apreender como diferentes saberes articulam-se com determinados poderes e 
possibilitam a constituição de sujeitos. 
Palavras-chave: Discurso, Sujeito, Saberes/Poderes. 

G41 

GRUPO DE PESQUISA ESTUDOS DO 
DISCURSO 

Profa. Dra. Maria Inês Ghilardi-Lucena 
migl@puc-campinas.edu.br 

PUC-Campinas - Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
O Grupo de Pesquisa ESTUDOS DO DISCURSO, inscrito no CNPq, congrega pesquisadores 
da PUC-Campinas , pesquisadores de outras instituições e alunos de iniciação científica do 
curso de Letras da PUC-Campinas. Os projetos de pesquisa baseiam-se no Plano Geral de 
Pesquisa Discurso, Identidade e Poder, que objetiva realizar estudos e outras atividades científicas 
que propiciem compreender o sujeito, a história, a sociedade e a ideologia do mundo 
contemporâneo, por meio dos discursos aí produzidos. O grupo subdivide-se em duas linhas 
de pesquisa: a) Discurso e identidade: representações de gênero e b) Discurso e comunicação: 
representações de poder, ambas com o intuito de analisar discursos e seus sujeitos, suas 
identidades e representações, à luz da descontinuidade, fragmentação, ruptura e deslocamento 
que caracterizam o quadro contemporâneo. A tarefa em que nos engajamos propõe descrever 
o funcionamento do discurso, mediante o exame de suas condições de produção e dos 
princípios que o regem. A partir dos resultados de nossas análises, buscamos apontar como os 
discursos corporificam e articulam relações de poder-saber nos contextos por nós focalizados, 
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fazendo aflorar acontecimentos e (re)constituindo a identidade dos sujeitos e (re)configurando 
seus discursos. Uma das linhas de pesquisa investiga questões de representação de gênero, 
focalizando as grandes modificações no comportamento masculino que estão se processando 
atualmente, o que colabora para a redefinição da identidade do sujeito contemporâneo. Os 
veículos midiáticos, com reportagens e publicidade, retratam os passos dessa jornada rumo à 
“independência masculina” dos tabus historicamente presentes no imaginário coletivo. Outra 
linha de pesquisa estuda a proliferação de discursos acerca da Educação a Distância e apresenta 
aos pesquisadores o desafio de analisar a existência de novas representações de poder – que 
impliquem premissas, descrições e promessas que visem a alterar o quadro contemporâneo da 
educação exclusivamente presencial que caracteriza a maioria dos contextos escolares. Estas 
representações de poder, isto é, as inscrições, as marcas, os significantes que configuram 
novas práticas de significação que são social e discursivamente constituídas, permitem 
construir sentidos que alteram a (as)simetria das relações de poder em processos de 
ensino/aprendizagem a distância.  Portanto, a partir da analise dos efeitos dos textos 
midiáticos na vida do sujeito que vive neste início de século, refletimos sobre os novos 
processos identitários. 

Discursos institucionais acerca de educação a distância: representações de 
poder 

 
Maria de Fátima Silva Amarante – PUC-Campinas 

fatimaamarante@puc-campinas.edu.br 
 

Esta pesquisa é parte dos trabalhos da linha de pesquisa Discurso e comunicação: representações de 
poder do grupo de pesquisa (CNPq/PUC-Campinas) Estudos do Discurso. Na 
contemporaneidade, a proliferação de discursos acerca da educação a distância apresenta aos 
lingüistas aplicados o desafio de analisar os efeitos de sentido que esses discursos propiciam e 
que são constituídos e constituem os sujeitos e seus discursos. Parte de um projeto de pesquisa 
maior em que utilizamos aporte teórico-metodológico da Análise de Discurso de Linha 
Francesa, neste trabalho pretendemos apresentar resultados da análise, realizada à luz das 
condições de produção, da materialidade lingüística de discursos institucionais acerca de 
educação a distância. Conjugamos o conceito de discurso – processo lingüístico/social, objeto 
sócio-histórico em que sujeito e sistema entram em embate –, ao de representação enquanto 
marca material, inscrição, traço cuja relação com conceitos é construída na prática histórico-
social, tendo, portanto, caráter ativo e criativo. Esse caráter gerativo se revela no jogo 
discursivo em que, por meio de práticas discursivas (cuja noção é alargada para incluir imagens 
e outras formas de representação visual), travam-se batalhas que visam a impor significados 
particulares, cujos efeitos de sentido constituem as identidades dos sujeitos. A representação 
é, portanto, em nosso trabalho, tomada como campo atravessado por relações de poder, 
relações estas que também são produtivas, genealógicas, operando processualmente em rede. 
Em suma, o discurso é por nós tratado de uma perspectiva foucaultiana: práticas que formam 
sistematicamente os objetos de que falam. A amostra do corpus que iremos focalizar inclui o 
discurso encontrado nos sites de duas instituições de ensino superior, do Ministério da 
Educação e da Associação Brasileira de Educação a Distância. Abordaremos as inscrições que 
revelam representações de poder, isto é, as práticas de significação ou práticas discursivas que 
as caracterizam, de modo a delinear a política de identidade que constitui estes discursos e 
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seus sujeitos. Pretendemos, ainda, contrastar as representações de poder de tais discursos, 
qualificando-as, no que diz respeito aos efeitos de sentido que propiciam, no tocante a atores 
educacionais (políticos, administradores, cientistas, alunos, professores), a meios e materiais 
instrucionais e a linguagens. Em termos gerais, os resultados indicam que o recurso a 
estratégias de legitimação calcadas predominantemente em valores carismáticos configura a 
homogeneização dos discursos institucionais, e, portanto, não se encontra aí lugar para a 
plurissignificação. Em outras palavras, na arena do discurso institucional, a educação a 
distância, seus atores, seus meios e materiais instrucionais são idealizados, pois conflitos e 
contradições são silenciados pela recorrente promessa da excelência representada na inovação 
tecnológica. 

Questões de gênero: a vaidade masculina 
 

Maria Inês Ghilardi-Lucena (PUC-Campinas) 
migl@puc-campinas.edu.br 

 
Esta pesquisa estuda as representações do gênero masculino na mídia impressa, como parte 
dos trabalhos da linha de pesquisa Discurso e Identidade: representações de gênero, do grupo de 
pesquisa (CNPq/PUC-Campinas) Estudos do Discurso. Partindo do pressuposto de que os 
homens estão cada vez mais vaidosos e, ultimamente, estão perdendo a vergonha e o 
constrangimento de assumir esse lado antes considerado feminino, o tema deste estudo é o 
discurso sobre a beleza masculina, os problemas, os cuidados e as soluções modernas para que 
os homens fiquem mais bonitos, saudáveis e com aparência jovem. Grandes modificações no 
comportamento masculino estão se processando neste início de século, já iniciadas no final do 
século passado, o que colabora para a redefinição da identidade do sujeito contemporâneo. Os 
veículos midiáticos, com reportagens, fotografias e publicidade, retratam os passos dessa 
jornada rumo à “independência masculina” dos tabus historicamente presentes no imaginário 
coletivo. Os meios de comunicação incentivam as alterações no comportamento do “novo 
homem” e colaboram para a construção de um discurso do e sobre o homem da atualidade, 
que tende a minimizar as diferenças sociais de gênero. Assim, examinamos reportagens de 
exemplares recentes, de 2001 a 2009, de revistas segmentadas destinadas ao público 
masculino e outras destinadas ao público geral. O suporte teórico da pesquisa documental é da 
Análise do Discurso de Linha Francesa, que possibilita a compreensão da(s) forma(s) como a 
sociedade vê o homem, como ele próprio se vê e como a mídia colabora nas definições dos 
gêneros, no mundo atual. As matérias jornalísticas mostram ou classificam as novidades em 
relação aos homens do passado, em suas relações de sentido e de forças (de que lugar falam), 
por meio dos vestígios que deixam no fio do discurso. Estamos observando que, quanto à 
vaidade, a ânsia por ser admirado e elogiado está se tornando um dos valores da sociedade 
moderna e, ultimamente, do gênero masculino. 
 
 
O discurso de divulgação científica sobre educação a distância: representações 

de poder nas revistas “Letras” e “Trabalhos de Lingüística Aplicada”. 
 

Elcio Barreto de Almeida (PUC-Campinas) 
elcioalmeida78@gmail.com 



 278 

 
A produção de discurso de divulgação científica acerca de Educação a Distância, com foco no 
ensino de línguas, vem se ampliando, em especial nos periódicos editados por universidades 
que atuam nesta modalidade de ensino. Em Campinas, encontramos duas publicações: 
“Letras”, da Faculdade de Letras da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, e 
“Trabalhos de Lingüística Aplicada”, do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade 
Estadual de Campinas. Artigos publicados nesses periódicos, a partir do ano de 1998, que 
focalizam questões referentes a processos de ensino/aprendizagem de línguas a distância, 
compõem o corpus de pesquisa deste trabalho de Iniciação Científica inserido na linha de 
pesquisa  “Discurso e Comunicação: representações de poder”, do Grupo de Pesquisa “Estudos 
do Discurso” do CNPq/PUC-Campinas. Contando com subsídios teórico-metodológicos da 
Análise do Discurso de Linha Francesa, realizamos uma pesquisa qualitativa, que focalizou as 
condições de produção do discurso e sua materialidade lingüística, no que diz respeito às 
representações de poder. Verificamos que a macrocena sócio-histórica em que a tecnociência 
é o único valor a partir do qual se podem avaliar eventos, ações e sujeitos, é condição de 
produção para este discurso. Adotando como premissa o entrelaçamento de discurso, 
representação e poder, mapeamos as práticas de significação que legitimam relações de poder, 
novas ou renovadas, no ambiente de ensino a distância. Por meio da análise dos 
procedimentos de ancoragem, com base na proposta weberiana acerca dos valores 
tradicionais, carismáticos e lógicos que sustentam a legitimidade dos discursos, e de delegação, 
tomados de uma perspectiva foucaultiana, verificamos que a conjugação entre as noções de 
democracia e tecnociência são âncoras das representações de poder tanto em discursos de 
dominação quanto naqueles de resistência, ou seja, tais discursos legitimam-se especialmente 
em valores carismáticos. No tocante à delegação, verificamos que estes discursos recorrem ao 
silenciamento dos sujeitos que falam para fazer falar o aluno. Observa-se nos discursos de 
dominação a representação de um poder ancorado na noção de sujeito autônomo, senhor de 
seu discurso, bem como de seu tempo e espaço. Já nos discursos de resistência, encontramos a 
denúncia da ilusão da possibilidade de tal sujeito, bem como a denúncia de que as relações de 
poder no ciberespaço diferem daquelas encontradas em contextos presenciais. 
 
O discurso de vulgarização científica sobre educação a distância: representações 
de poder na “Revista do Ensino Superior” e no “Guia de Educação à Distância” 

 
Francine Eloísa dos Santos (PUC-Campinas) 

francinesantos@puc-campinas.edu.br 
 
A educação a distância tem sido amplo objeto de discursos de vulgarização científica. Este 
discurso, por seus efeitos de disseminação, vem se constituindo como um dos discursos 
parcelares do discurso político-educacional e, portanto, atua como um de seus elementos de 
legitimação. Interessa, neste trabalho de Iniciação Científica, inserido na linha de pesquisa 
“Discurso e Comunicação: representações de poder”, do Grupo de Pesquisa “Estudos do 
Discurso” do CNPq/PUC-Campinas, focalizar as representações de poder que afloram no 
discurso de vulgarização científica de dois periódicos: “Revista do Ensino Superior” e “Guia de 
Educação a Distância”. A perspectiva teórico-metodológica utilizada é aquela da Análise do 
Discurso de Linha Francesa e, assim, procedemos à análise das condições de produção do 
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discurso e de sua materialidade linguística. São condições de produção dos discursos 
observados especialmente o cenário político educacional em que se confrontam as promessas 
de democratização de oportunidades e a ausência de políticas públicas que possam torná-las 
realidade nos contextos presenciais. Assim, em um procedimento de desresponsabilização, o 
Estado delega à iniciativa pública a tarefa de promover a inclusão escolar pela via da educação a 
distância, sustentada principalmente nos valores carismáticos da inovação tecnológica e da 
autonomia do sujeito. Há ainda de se mencionar, enquanto condições de produção de 
discursos apologéticos de vulgarização científica acerca da educação a distância, as perspectivas 
econômicas altamente favoráveis que essa modalidade de ensino pode propiciar às instituições 
privadas de ensino e ao próprio Estado que pode se desincumbir de gastos com que, doutra 
feita, teria de arcar. De outra parte, para a análise da materialidade lingüística, fizemos o 
mapeamento dos conceitos, noções e princípios que configuram os processos de 
ensino/aprendizagem a distância no discurso de vulgarização científica selecionado, com o 
intuito de desvelar as representações de poder que os constituem e que são, por sua vez, 
constituintes dos discursos didático-pedagógicos. Os resultados apontam que, contando com 
grande força do interdiscurso publicitário, as representações de poder se ancoram 
especialmente em valores carismáticos, silenciando discursos de resistência. No tocante à 
delegação, observamos alto grau de legitimação por autoridade, que revela uma mudança no 
cenário que se observa quando se trata de contextos presenciais, pois é ao sujeito-aluno que se 
delega, muitas vezes, o poder de falar para legitimar a educação a distância, ficando 
especialistas e administradores relegados a segundo plano e silenciando-se, quase que 
completamente, o professor.  

A vaidade na publicidade de revista masculina 
 

Janaína Fernandes Possati (PUC-Campinas) 
janainapossati@bol.com.br 

 
Esta pesquisa de Iniciação Científica estuda as representações do gênero masculino na 
publicidade veiculada em revistas de público masculino, como parte dos trabalhos da linha de 
pesquisa Discurso e Identidade: representações de gênero, do grupo de pesquisa (CNPq/PUC-
Campinas) Estudos do Discurso. Antigamente, quando se falava em gênero masculino e 
feminino, o que vinha à mente das pessoas era a imagem tradicional de homens e mulheres 
vinculada à eterna disputa entre os dois sexos. Com o passar dos anos, essa imagem que 
aprisionava ambos foi transformando-se de acordo com as mudanças históricas, sociais e 
culturais, deixando para trás conceitos ultrapassados como a questão do "sexo frágil" e a 
famosa "guerra dos sexos". A mulher destacou-se e o homem também iniciou a busca por uma 
nova identidade. Hoje, a vaidade masculina e a aparição de diferentes tipos de homens mudam 
o foco das representações, sobretudo no discurso midiático. Pesquisas recentes tentam 
decifrar a nova identidade dos representantes do masculino e, também, as formas como a 
sociedade contemporânea vê as alterações em relação aos conceitos tradicionais. Este trabalho 
analisa o perfil do novo homem, retratado cada vez mais pela mídia mundial, focando a 
investigação na vaidade masculina, questão antes negada e desprezada pelos representantes do 
sexo masculino. Sob o suporte técnico da Análise do Discurso de Linha Francesa, observamos 
como esse assunto tornou-se um ponto crucial em relação ao bem-estar do homem moderno. 
Por meio da análise de anúncios publicitários publicados na revista Men's Health, de Maio de 
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2007 a Dezembro de 2008, investigamos como os recursos linguísticos e a imagem visual 
retratam os homens da atualidade, relacionando-os às mulheres e à maneira como ambos são 
mostrados no discurso publicitário em uma revista masculina. Foram identificados o contexto 
e a ideologia presentes em cada anúncio, na tentativa de compreender a nova identidade do 
homem vaidoso, estabelecendo os seus gostos, suas ideias e os seus pensamentos. 

A imagem do homem em revista masculina 
 

Tamires Nascimento Lucena (PUC-Campinas) 
tamireslucena@gmail.com 

 
Esta pesquisa de Iniciação Científica estuda as representações do gênero masculino em capas e 
fotografias publicadas em revista dirigida ao público masculino, como parte dos trabalhos da 
linha de pesquisa Discurso e Identidade: representações de gênero, do grupo de pesquisa 
(CNPq/PUC-Campinas) Estudos do Discurso. No século XX, a evolução das mulheres e a sua 
luta para a conquista de direitos despertaram a atenção de inúmeros pesquisadores. O século 
XXI continua sendo o palco da ascensão feminina, porém o interesse dos pesquisadores está 
mudando. Em meio à grande ascensão feminina, procuramos saber como o gênero masculino 
está sendo representado e seu perfil modificado. O homem moderno mostra-se vaidoso e, 
para denominá-lo, surgem palavras como retro e metrossexual. Ele também é visto como pai, 
marido e profissional e já demonstra uma grande alteração no seu comportamento antes 
machista e agora mais participativo da vida doméstica. Neste trabalho, examinamos as imagens 
que os homens modernos fazem de si próprios, dos outros, do ambiente em que estão 
inseridos, bem como as imagens que as pessoas fazem deles e, também, as marcas da diferença 
entre os gêneros nas publicações analisadas, sobretudo com relação ao tema da vaidade 
masculina. Para isso, foram analisadas capas e fotografias publicadas em edições da revista 
Men’s Health de 2007 e 2008. A análise dos dados foi feita sob o suporte da Análise do 
Discurso de Linha Francesa que permitiu delinear o perfil masculino construído pelos veículos 
de comunicação, já que o imaginário coletivo consolida e/ou modifica suas imagens por meio 
do discurso midiático, em grande parte, na sociedade contemporânea. A análise dos dados 
mostra que os homens mudaram, estão bastante vaidosos, mas algumas características indicam 
a permanência – em comparação com o passado – da necessidade de marcar sua virilidade, 
deixando os músculos à mostra, dentre outras. As capas e as fotografias dos exemplares 
analisados apontam para um novo homem que deseja mostrar-se belo, sem perder o poder que 
sempre lhe foi peculiar. 

G42 

GEGE - GRUPO DE ESTUDOS DOS GÊNEROS 
DO DISCURSO 

Prof. Dr. Valdemir Miotello 
gege@ufscar.br 

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos 
O Grupo de Estudos dos Gêneros do Discurso – GEGE, formado em 2003, é composto por 
professores e alunos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, de Instituições diversas do 
estado de São Paulo, e vem centrando suas pesquisas e suas leituras nos Estudos Bakhtinianos. 
A compreensão de conceitos e categorias discutidos por Bakhtin e seu Círculo nas suas várias 
obras tem contribuído para que juntos possamos estabelecer diálogo com outras teorias de 
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estudos da linguagem, e principalmente com outras perspectivas que trabalham com a 
linguagem como mediação, e se dando nas relações sociais e históricas. Atualmente os 
membros do Grupo estão dedicados a pensar linguisticamente a crise, como ela está 
discursivamente constituída, e como ela nos constitui nas tensas relações cotidianas e nas 
grandes relações políticas. 

Reemergência do sujeito nos gêneros do discurso da web 2.0 
 

André Luiz Covre (UNICAMP) 
andrelcovre@yahoo.com.br 

 
Na tese de doutoramento proponho uma reflexão sobre as formas de reemergência do sujeito 
a partir da apropriação da linguagem nas ferramentas interacionais da segunda geração da 
internet, denominada atualmente de WEB 2.0. Isto é, pretendo discutir a maneira como os 
sujeitos estão aprofundando suas relações com as características de liberdade da linguagem, na 
medida em que se apropriam das ferramentas interativas produzidas no imbricamento de dois 
instrumentos: o computador e a internet. Irei apresentar os argumentos e as hipóteses 
principais. São eles: (1) Considero que o industrialismo desenvolveu, dentro de sua lógica de 
produção e consumo, dois instrumentos e os massificou: o computador e a internet. 
Contraditoriamente aos objetivos dessa massificação, o computador e a internet abriram 
juntos a possibilidade para que os sujeitos se colocassem frente a esses instrumentos de forma 
mais ativa. (2) Nessa perspectiva, compreendo que os sujeitos tiveram que se apropriar das 
ferramentas produzidas no encontro dessas duas tecnologias para que essa reemergência se 
efetivasse. Ou seja, uma reemergência só possível por uma via de mão dupla: a produção de 
instrumentos e a apropriação desses instrumentos pelos sujeitos. (3) Considero ainda que para 
se apropriar dessas ferramentas e conseguir reemergir nessas atividades, os sujeitos precisaram 
aprofundar suas relações com as características de liberdade da linguagem. De modo geral, os 
sujeitos aprofundaram com a linguagem aquilo que a linguagem já permitia, mas os discursos 
eram quase que absolutamente controlados, porque massificados e a turbulência das 
hegemonias neutralizadas por espaços de circulação – mídia – controlados e monopolizados. 
Para se aproveitar da liberdade de se colocar como locutores do mundo (e não apenas como 
receptores das informações) e de serem ativos em relação aos temas de suas vidas, precisaram, 
portanto, tomar a linguagem de uma forma diferente do que vinham tomando na 
modernidade: de receber e repetir o discurso, de entender a língua como estrutura somente, 
de estar dentro de uma única formação discursiva. 

O mesmo e o diferente nos discursos 
 

Camila Caracelli Scherma UFSCAR 
caracellischerma@bol.com.br 

 
Esse trabalho tem como objetivo a análise de um mesmo evento – o anúncio de maiores 
investimentos no cultivo de cana-de-açúcar para a produção de etanol – como gerador de 
discursos distintos. Para tanto, temos a linguagem como o centro dessa análise, por ser ela a 
mediadora das relações e o meio pelo qual as ideologias se instalam.É nossa intenção olhar 
para um fato ocorrido no mundo material e a forma como é concebido por dois jornais de 
circulação nacional, que se definem com objetivos distintos e dão voz a determinados grupos 
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sociais de acordo com os interesses e valores de cada um. Os textos escolhidos para essa 
análise são artigos publicados no jornal Folha de São Paulo – no caderno semanal agrofolha – e 
no jornal Brasil de Fato. Partindo dos textos mencionados, pretendemos pensar um recorte do 
mundo, nesse caso as ações em torno do agronegócio, do lugar da linguagem, pensar a 
maneira como a constituição social e histórica dos sujeitos envolvidos na produção dos textos 
analisados e como a constituição da própria instituição que cada sujeito/autor representa se 
revelam na expressão de cada discurso, via palavra, via signo. 
É preciso pensar, a partir da materialidade dos textos, como os sujeitos envolvidos nessas 
inter-relações são constituídos. A forma como o sujeito/leitor constitui o sujeito/autor e vice-
versa, uma vez que, cada um dos textos foi produzido por jornais de definições baseadas nos 
interesses daqueles que os constituem e para aqueles a quem se dirigem. Ao definir seus 
princípios editoriais, a Folha de São Paulo emprega os termos “pluralismo, apartidarismo, 
jornalismo crítico e independência”. Tratando do anúncio de maiores investimentos para a 
produção de etanol no Brasil, constrói seu discurso sob o ponto de vista do desenvolvimento 
econômico, de maneira a justificar as ações empreendidas nesse sentido, apontando números e 
empregando termos que sejam capazes de saciar o desejo do tão sonhado desenvolvimento do 
nosso país. Sustentando a posição de ser um jornal criado para “contribuir no debate de idéias 
e na análise dos fatos do ponto de vista da necessidade de mudanças sociais em nosso país”, o 
jornal Brasil de Fato leva a discussão do mesmo anúncio supracitado pelo ponto-de-vista das 
condições de trabalho e do preço desses investimentos para o trabalhador brasileiro do campo. 
É o mesmo sendo refletido e refratado ideologicamente por meio dos signos, que são a correia 
de transmissão dos fatos concretos, ocorridos na materialidade, para o campo das idéias. São 
os discursos sustentando ou atacando ações do campo social, por meio das palavras, que são a 
arena de lutas ideológicas(BAKHTIN, 2006). 
Gêneros textuais: Análise de propostas de trabalho com seqüências didáticas em 

Língua Portuguesa no Ensino Médio. 
 

Cristine Leonardo Custódio  
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus de Rio Claro. 

E mail: cristinelcustodio@ig.com.br 
 

 
São muitas as dificuldades dos alunos que chegam ao Ensino Médio no que diz respeito ao 
desenvolvimento da proficiência em leitura e produção de textos verificadas nos resultados 
dos exames de avaliação como SARESP, ENEM e em exames internacionais como o PISA. 
Tais fatos evidenciam que as práticas pedagógicas escolares não têm alcançado o que é função 
legítima da escola - ensinar a ler e escrever com proficiência. No início de 2008, a Secretaria 
de Educação do Estado de São Paulo, lançou o projeto “São Paulo faz Escola”,material 
apostilado com base nos PCNEM, com atividades totalmente esquematizadas em detalhes, 
com sugestão de textos, estratégias, e avaliação já prevista ao final de cada atividade, 
denominadas situações de aprendizagem. Na hipótese de que os PCN tragam propostas de 
ensino-aprendizagem de leitura e escrita baseadas na teoria dos gêneros de Bakhtin e o 
material supracitado baseie-se nos modelos das seqüências didáticas descritos por Schneuwly 
e Dolz, o presente projeto de pesquisa pretende analisar o material didático de Língua 
Portuguesa para o Ensino Médio utilizado nas escolas públicas do estado de São Paulo em 
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2008, à luz da teoria do gênero do discurso de Bakhtin, procurando investigar se utilizam a 
fundamentação teórica desenvolvida nos estudos de linguagem nos últimos anos, e se 
dialogam com os PCN e as teorias relativas á concepção sócio-interacionista de linguagem. 
Objetiva-se também levantar questionamentos sobre a pertinência ou não da abordagem 
metodológica utilizada nos materiais e sua aplicabilidade; verificar se as atividades com 
gêneros textuais privilegiam o uso da língua em suas práticas sociais e, finalmente, se o 
referido material didático pode contribuir nesse processo e conseqüentemente para a 
melhoria da qualidade do ensino no Estado de São Paulo. 

A (de)formação da linguagem e da identidade em peças de Plínio Marcos 
Denise Aparecida de Paulo Ribeiro Leppos (UFSCAR) 

de_depaula21@hotmail.com 
 
A pesquisa tem como fito analisar a construção das peças “Dois perdidos numa noite suja” e “O 
abajur lilás”, de Plínio Marcos, pois ambas possuem um discurso, revelando ao público 
(espectador/leitor) a condição marginal em que as personagens foram submetidas. Plínio 
Marcos transcende o teatro da época por apresentar um enredo diferente do convencional, 
colocando em cena o vulgo, os outsiders sociais, motivo pelo qual assume uma linguagem 
marcadamente coloquial. Ao enfocar a marginalidade, cria uma crítica aguda às estruturas 
sociais das décadas de 60 e 70, momento em que o militarismo estava no auge, mas que, pela 
maneira como desenvolve a ação dramática e pelo tratamento dado ao tema continua atual até 
hoje. As dramaturgias expressam, metonimicamente, a decadência do Brasil das décadas de 60 
e 70 por meio de Tonho, Paco, Giro, Dilma, Leninha, Célia e Osvaldo, em que por causa da 
militância e do autoritarismo, o comportamento dos indivíduos fora talhado pela censura e a 
opressão de uma sociedade dominante. Observa-se nas peças a presença da exclusão social e a 
discriminação sofrida e, ao mesmo tempo, promovida pelas personagens, visto que o próprio 
conceito de exclusão social abrange uma ampla difusão de usos, que vai desde o sentido de 
minorias (negros e homossexuais), como desempregados, pobres e sem-teto (VERAS, p. 45, 
2007). As exclusões sofridas pelas personagens de Plínio Marcos, provêm de causas distintas, 
podendo ser observadas a partir de questões como as de gênero, sexo, classe social, entre 
outros aspectos, apresentando reações distintas por parte das personagens diante às imposições 
sociais. Pautando-se no estudo das escolhas feitas pelas personagens, caminha-se para um 
desnudamento do eu em relação ao todo, tentando buscar, por meio da subjetividade, o 
encontro com a própria identidade. Essa descentralização do sujeito nos faz imaginar um 
círculo, representação metafórica das ideologias e posições sociais em que as personagens se 
encontram. As personagens de Plínio Marcos não se encontram apenas excluídas da sociedade, 
mas também sem uma identidade, ou melhor, ocorre um processo de (de)formação da 
identidade, que muitas vezes são impostas por uma sociedade capitalista, que tem por objetivo 
o lucro – a dominação. Elas vão moldando sua identidade de acordo com a interpelação 
sofrida pelo  meio em que vivem. Nas dramaturgias “Dois perdidos numa noite suja” e em “O 
abajur lilás” podem ser encontradas ideologias diversas, pois não se deve observar apenas na 
ótica do sujeito (personagem), mas ao redor dele, visto que a ideologia não é algo pronto, ela 
vai se formando a partir de vivências sofridas na consciência individual do homem. A partir 
disso, entende-se que a ideologia seria um disfarce da realidade social, que é promovida pelas 
forças dominantes com o objetivo de organizar o mundo como realmente ele se apresenta. 
Por esse motivo, colocam a ideologia padrão e a ideologia do cotidiano juntas. Essa 
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diferenciação de ideologia (padrão e cotidiana), teoria bakhtiniana, pode ser encontrada nas 
peças, visto que as personagens ora dominam algum tipo de relação, ora são dominadas por 
um sistema político opressor, moralista e conservador. 

Histórias em Quadrinhos: Metalinguagem, estilo e memória 
 

Diego Aparecido Alves Gomes Figueira (IEL-Unicamp) 
dgfigueira@gmail.com 

 
Nas histórias em quadrinhos atuais costumam figurar várias versões de um mesmo 
personagem, oriundas de infinitas realidades paralelas, com diferenças sutis ou gritantes entre 
si. Também é característico da indústria que diferentes artistas se revezem ao longo dos anos 
como autores de um determinado personagem. Graças a uma mídia especializada em 
comentar revistas em quadrinhos, que se encarrega de escrever uma historiografia e até 
mesmo propor um suposto cânone para o gênero, estas duas características passaram a se 
combinar, com a associação de determinada versão de uma personagem com um determinado 
criador ou momento histórico, numa extrapolação da figura de linguagem da metonímia. Uma 
maior consciência desse fenômeno por parte da comunidade de leitores e produtores de 
quadrinhos inspirou uma série de obras que explora a temática das realidades paralelas com 
elementos de metalinguagem, combinando fatos do mundo real na esfera da produção de 
quadrinhos com enredos de outras histórias desse cânone recontadas de um novo ponto de 
vista. Este projeto de pesquisa busca compreender como se dá este fenômeno discursivo 
através de uma análise das relações que leitores, autores, editores e críticos de quadrinhos 
estabelecem entre si e com o material em questão e como essas relações têm efeitos nas obras 
que apresentam este tipo de discurso. Pretendemos analisar como a temática das realidades 
alternativas tem se combinado com certas características da produção e leitura de quadrinhos 
para criar obras em que as relações dialógicas entre textos e a metalinguagem ganham 
destaque no próprio enredo. Também acreditamos que este objeto de estudo, no contexto 
que o apresentamos, possa oferecer um bom entendimento de como se configura a cultura 
popular quando está relacionada com gêneros secundários relativamente mais estabilizados, 
como é o caso da presença dos colecionadores em sites jornalísticos na Internet expressando 
suas opiniões sobre uma história em quadrinhos.Para isso, nos baseamos principalmente na 
teoria lingüística de Mikhail Bakhtin, especialmente no que se refere às questões dos gêneros 
do discurso, da relação autor-herói e a teoria dialógica do texto. 

HUMANIZAÇÃO DA CIÊNCIA: CONFLITOS DE IDEOLOGIA OFICIAL E NÃO-
OFICIAL 

 
Mateus Yuri Ribeiro da Silva Passos, UFSCar 

m-passos@hotmail.com 
Um dos pontos-chave na discussão acerca da comunicação pública da ciência se dá em torno da 
significação que se faz de cientistas, instituições de pesquisa e os produtos da pesquisa, sempre 
distantes, inacessíveis social e cognitivamente, dando margem a construções discursivas que 
lhes conferem o posto de figuras incontestáveis. Essa visão tem sido contestada pela corrente 
européia dos estudos sociais da ciência, que se propõe a seguir os rastros dos cientistas e, 
como propõe Bruno Latour, apontar que os produtos e conceitos de pesquisa e 
desenvolvimento são construídos por agentes sociais como quaisquer outros, que dependem 
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de outros agentes especializados e não-especializados para que suas idéias perdurem e sua 
credibilidade cresça. Fazemos aqui um estudo acerca de como o jornalismo literário, modelo 
comunicacional essencialmente narrativo, constrói discursivamente a imagem de 
pesquisadores, e o direcionamento ideológico que permeia essas construções, detendo-nos 
especialmente no aspecto da humanização, apontado como essencial por Norman Sims. Desse 
modo, analisamos duas reportagens, Darwin: muito famoso e pouco lido e Entre ratos, publicadas 
respectivamente nas revistas Ciência Hoje e piauí, e o livro-reportagem O mandarim. Ao nos 
nortearmos pelos conceitos bakhtinianos de ideologia oficial e ideologia do cotidiano, ou não-
oficial, propomos que a humanização do cientista se dará quando nos enunciados que 
compõem seu perfil midiático houver um equilíbrio de forças entre ambos os aspectos: a 
práxis científica (oficial) e sua caracterização enquanto ser social (não-oficial), o que inclui a 
descrição de traços de personalidade e a de sua vida cotidiana. Identificamos que o material 
selecionado , mas as delimita discursivamente, em vez de conjugá-las; desse modo, 
constroem-se duas facetas de cada personagem, o cientista e o ser humano, utilizando o 
segundo para atenuar o primeiro, porém mantendo uma imagem afastada, dura e, sobretudo, 
não-social de ciência – com exceção da reportagem de Ciência Hoje, que evidencia como as 
ideologias determinam as ponderações científicas sobre os fenômenos naturais. Pesquisa 
financiada pela FAPESP. 

A colonização da memória e os signos da resistência 
 

Eduardo Eide NAGAI (PPGL - UFSCar) 
nagaiver@gmail.com 

A construção do discurso se dá pela relação dos signos ideológicos com os enunciados 
concretos, entendendo essa produção discursiva na constituição da história. Pensando nesses 
tecidos ideológicos, analisaremos duas esferas da linguagem que se confrontam gerando 
colonizações de uma memória e gerando também os signos da resistência a essas colonizações. 
Os materiais verbais que observaremos em sua constituição histórica são discursos da 
historiografia sobre o imperialismo europeu em dialética com a resistência africana. 
Confrontaremos esse material com os signos produzidos por estudantes de ensino fundamental 
e médio sobre os dois continentes. Mostraremos, dessa forma, que o discurso da historiografia 
oficializada atualizou e ressignificou a dialética marxista (burguês X proletário) deslocando-a 
do gênero do discurso da economia política para o gênero do discurso da historiografia 
(Europa X África). Esse deslocamento produziu uma nova concepção de mundo que se 
consagra e se renova nos textos da história oficial. Notaremos também que se constituiu nesses 
textos um sistema de imagens dialéticas sobre a África e sobre Europa que se impôs na 
memória coletiva e social. Observaremos sempre esses jogos de circulação, formulação e 
constituição da memória no momento da instauração da interação verbal. A colonização da 
memória é essa tentativa de estabilização do sistema de imagens dialéticas em confronto com 
os signos da resistência que impedem a total estabilização. A memória colonizada consagra a 
ideologia hegemonicamente oficializada, enquanto os signos da resistência tecem as ideologias 
do cotidiano. Os jogos de poder dessas duas formas ideológicas serão analisados no interior 
dos gêneros do discurso historiográfico e dos signos ideológicos formulados pelos alunos.  O 
estudo proposto tem base na teoria bakhtiniana do discurso e mobilizará conceitos tais como 
Signos, Ideologia, Gênero do discurso e Memória. Sendo este último o conceito central da 
nossa análise, pois é no interior da memória que os signos se confrontam servindo como 
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conservação e ao mesmo tempo transformação da ideologia.  
Linguagem e Gênero do Discurso: marcas dialógicas na obra dramática 

 
Hélio Márcio Pajeú - UFSCar 

heliopajeu@yahoo.com.br 
 
Este trabalho tem por objetivo principal analisar como se dá o processo de construção da 
linguagem na obra de Luís Alberto de Abreu, a partir do método de criação adotado por este 
dramaturgo. Adepto do método colaborativo de criação dramática, sua obra torna-se fruto de 
uma relação dialógica arquitetada por meio de relações e diálogos entre sujeitos, onde seu 
discurso se constitui marcado por diferentes ideologias e pela relação com outros discursos 
intertextuais (material coletado, depoentes, etc), uma vez que, neste tipo de processo 
criativo, todos os sujeitos envolvidos participam ativamente da concepção da obra, tendo esta 
a feição final assinada pelo dramaturgo. Para realizar tal análise recorreu-se a conceitos 
advindos da Filosofia da Linguagem, preconizados pelo filósofo russo Mikhail Bakhtin, quais 
sejam: gêneros do discurso, enunciado, autor e herói, carnavalização, dialogismo, polifonia e 
ideologia, a fim de destrinchar o percurso transformativo do discurso cotidiano em obra 
estética. Como objeto de análise selecionou-se duas obras assinadas por Abreu: Narradores de 
Javé (2000) e Borandá (2004). Estas obras possuem características que as levam ao encontro 
do pensamento bakhtiniano de que o discurso nasce na vida cotidiana e que a polifonia que 
circunda e configura a construção deste, constrói o seu significado no interior das relações 
entre os sujeitos, dando um sentido a complexidade do real, em que o 'outro' é indispensável 
na concepção do 'eu', onde o discurso dos sujeitos se constituem a medida que estes vão ao 
encontro do outro. Isso nos leva a pensar que Abreu, quanto autor, ao considerar o discurso 
do outro na concepção do seu, este discurso de outrem intervém na estrutura e na formação 
da sua obra, e assim sendo, torna-se possível identificar um conjunto de vozes que se 
entrecruzam no interior da mesma, e através de marcas dialógicas encontradas nos enunciados 
selecionados traçar uma linha limítrofe entre o real (vida cotidiana) e o fictício (dramático) no 
âmago da obra dramática. Deste modo buscar-se-á refletir como Abreu se utiliza de discursos, 
aparentemente de pessoas comuns, transforma-os em heróis e os leva ao centro da narrativa, 
numa busca em identificar na concepção da sua obra o processo de mudança nos gêneros do 
discurso, do primário (oral) ao secundário (teatro e cinema). 
As relações lingüísticas entre os discursos dos torcedores de times de futebol no 

Brasil e a mídia esportiva: ideologia do cotidiano x ideologia oficial 
 

Pedro Guilherme Orzari Bombonato - UFSCar 
pedroguilherme.pg@gmail.com 

 
 

Neste trabalho, desenvolvido desde a segunda metade de 2007 com apoio financeiro do 
CNPq, colocamos a linguagem do meio futebolístico no centro de nossas atenções. No 
primeiro ano de pesquisa, tinha-se como objetivo refletir sobre o embate que se dá entre o 
discurso da mídia (mais especificamente, a imprensa futebolística) e o discurso de torcedores, 
utilizando-nos para isso das reflexões acerca dos conceitos de ideologia oficial e ideologia do 
cotidiano colocados por Bakhtin, principalmente no livro Marxismo e filosofia da linguagem; no 
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qual ele discute a concepção de ideologia defendida por Marx, indo além das questões da 
relação entre super e infra-estruturas. Além da filosofia da linguagem, da lingüística e da 
análise do discurso, também buscamos enriquecer a discussão trazendo para o trabalho 
contribuições de outros campos teóricos e científicos, tais como a antropologia (no que se 
refere aos estudos sobre o futebol e sua importância cultural na sociedade brasileira – 
podemos citar o livro Torcidas Organizadas de Futebol, de Luiz Henrique de Toledo); e a 
filosofia (com contribuições a respeito do conceito de ideologia – por exemplo, o livro O que é 
ideologia, de Marilena Chauí). Num segundo momento do trabalho – a partir da renovação da 
bolsa de iniciação científica em 2008 – temos como objetivo, além de continuar as reflexões 
citadas acima, trabalhar também com a idéia de carnavalização proposta por Bakhtin no livro A 
cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais, para nos ajudar a 
dar continuidade à compreensão das relações sociais que se dão a partir futebol no Brasil.  

A IMPRENSA SUGERINDO PAUTAS AO PENSAMENTO 
 

Romulo Augusto Orlandini – UFSCar 
Rômulo_jornalismo@hotmail.com 

A partir de uma corrente dos estudos de Comunicação Política, buscaremos demonstrar, 
como disse COHEN no livro The Press and Foreign Policy (1963, p. 120-121), que a imprensa 
geralmente não diz ao eleitor como deve pensar, mas tem capacidade em sugerir sobre o que 
pensar. Insere-se nesse ponto a atualização da frase, feita a partir dos estudos modernos sobre 
comunicação, na qual a mídia não apenas nos diz o que pensar, mas também nos diz como 
pensar sobre algo (AZEVEDO, 2004, p.11). Portanto, a intrincada relação social e humana 
que entendemos como mídia pode ser analisada de acordo com uma teoria que nos últimos 30 
anos vem se desenvolvendo e adquirindo adeptos por conta da suas capacidades de verificação 
e amplitude teórica a partir da teoria do agendamento. Nesse contexto, MANIN (1995) é 
incisivo ao dizer que as discussões nas democracias contemporâneas têm que passar 
necessariamente pelas discussões feitas não somente pela, mas também são feitas para a mídia. 
Logo, a hipótese principal é que existem duas classificações para as imagens fotográficas que 
focalizam o homem político com lentes mitológicas: divididas em oficiais e oficiosas, 
respectivamente imagens com valências positivas e negativas – haja vista que a imagem 
fotográfica será entendida como um texto, portadora de materialidades sócio-históricas e que exige 
um ponto de vista de quem está postado diante dela para se refletir e refratar sentidos – no 
caso, no âmbito político. 

De olho no boato 
Sandra Mara Azevedo – UFSCar – PPGL 

smaborges@hotmail.com 
 
Em 2007, quando da realização dos Jogos Pan-americanos do Rio, um boato de deserção em 
massa dos atletas cubanos mobilizou ações oficiais e oficiosas daquele Governo e do Governo 
brasileiro, segundo a imprensa nacional. Deixei-me impressionar pelo tumulto que foi a saída 
“aparentemente” repentina e estorvada dos atletas e, sobretudo, pelo fato de um boato gerar 
tantas conseqüências nacionais e internacionais, alardeadas na mídia. Assim, o boato foi 
tomado como meu objeto de estudo. Olho o boato embasada nas concepções bakhtinianas de: 
interação - entendida como a realidade fundamental da língua, fenômeno social e realizada 
pela enunciação; sujeito – ser consciente e ativo, que se constitui na alteridade; alteridade – 
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entendida como a impossibilidade de barrar a palavra e o pensamento do  Outro  na 
constituição de uma identidade; ideologia – tudo que é ideológico possui uma significação e 
remete a algo fora de si mesmo, isto é, ao signo; enunciação/enunciado/discurso – como 
matéria lingüística responsiva e contexto, ou seja, abordagem interna e externa da linguagem 
e, ainda, o produto da interação de dois ou mais indivíduos socialmente organizados; dialogia 
– constituinte da linguagem e condição do sentido do discurso - são as vozes sociais - e sentido 
– visto como uma construção sóciointerativa resultante da fricção dos signos lingüísticos de 
um EU e um OUTRO. Também investigo o boato a partir das “representações” abordadas por 
Goffman e da “vontade de verdade” pensada por Foucault, sempre fazendo as ressalvas quanto 
à manutenção de concepções bakhtinianas, especialmente as referentes ao sujeito e à 
linguagem. Ainda mobilizo a categoria “memória” por crer que encontramos uma estreita 
conectividade com a linguagem - a porta de entrada por onde leio o mundo, apesar de 
reconhecer que o mundo seja, reciprocamente, porta de entrada para a linguagem. Tomo 
como fundamentos de um diálogo sobre memória, principalmente, as formulações de 
Halbwachs e de Bakhtin, sobretudo com sua “memória de futuro”. Embora esteja presente em 
todos os grupos sociais ao longo da história humana, o boato ainda mantém nichos a serem 
investigados, como especialmente o lingüístico. Isto talvez se justifique por se tratar de uma 
prática eminentemente oral, um objeto metaforicamente camaleônico e, ainda, relegado a ato 
“escuso” e eticamente degenerado segundo a sociedade; embora, paradoxalmente, “saboroso”, 
estratégico e muito recorrente na vida social. Esta fluidez do objeto pesquisado, somada ao 
desejo, quem sabe presunçoso, de seguir veredas bakhtinianas  de: a) não-sobrepor conceitos 
ao corpus; b) reconhecer a opacidade do discurso; c) não buscar esgotar nem o sentido nem a 
composição formal do material lingüístico; d) observar as formas e tipos de interação verbal 
em ligação com as condições concretas em que se realiza ; e) observar as formas das distintas 
enunciações em ligação com a interação-comunicação, sem isolar, dicotomizar, eternizar ou 
reduzir os signos do discurso; f) examinar as formas da língua na sua interpretação lingüística 
habitual, destacando e problematizando as singularidades que aparecerem no corpus e, 
finalmente, g) olhar o material sígnico conectado à ideologia tornam esta pesquisa desafiadora 
e intrigante. 

G43 
CRIARCONTEXTO: GRUPO DE ESTUDOS DO TEXTO E DO 
DISCURSO 

Profa. Dra. Eliane Marquez da Fonseca Fernandes 
UFG – Universidade Federal de Goiás 

O grupo de pesquisa CRIARCONTEXTO foi criado oficialmente em março de 2008 para 
congregar interessados em aspectos teóricos da Linguística Textual e da Análise do Discurso. 
Sua sede-base é a Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, situada no Campus 
Samambaia em Goiânia – Goiás. Nosso grupo está inscrito no CNPq e tem ligações de 
interesse com o grupo TRAMA, que se dedica a estudos da Análise do Discurso. Pretendemos 
proceder à descrição dos movimentos dos enunciadores no ato da leitura, da escrita e da 
reescrita, a fim de verificar os recursos de que dispõem como autores de textos para alcançar 
os propósitos comunicativos. Os estudos acerca das concepções textuais, dos gêneros 
discursivos e da produção dos efeitos de sentido geram oportunidades de compreender melhor 
as estratégias linguísticas e as discursivas. Entendemos que o aprofundamento das 
investigações sobre o texto possibilite uma fundamentação que conduza a ações mais efetivas 
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no ensino-aprendizagem da produção textual. Tem-se a expectativa de que essas estratégias 
possam contribuir para minorar as dificuldades encontradas pela maioria das pessoas em 
colocar as idéias por escrito. Por isso, há a necessidade de compreender as atividades de 
escrita e os efeitos de sentido construídos pelos discursos. Nossos estudos levam em conta o 
sujeito como um ser social, histórico e ideológico que atua dentro de determinadas condições 
de produção na prática discursiva. Por isso, usuário da língua, no ato de produção de um 
texto, compreende o seu trabalho como um processo interativo, um diálogo à distância, com 
o interlocutor. Ao mesmo tempo em que redige o enunciador já pressupõe o conhecimento 
de mundo e os discursos que partilha com seu futuro leitor.  A coordenação do 
CRIARCONTEXTO cabe à Profª Drª Eliane Marquez da Fonseca Fernandes que desenvolve 
projetos acerca dos processos de aquisição de linguagem, especificamente sobre leitura e 
produção de texto. Além disso, temos outros pesquisadores da Pós-Graduação: Raimunda, 
Valdomeria, Maria Abadia, Orley  e outros  participantes como Adriana, Mirene, Jacqueline.  
Nosso grupo está aberto a todos os interessados em aprofundar estudos centrados nas 
pesquisas discursivas e textuais segundo as linhas teóricas de Bakhtin, Pêcheux e Foucault e 
também Koch e Marcuschi. Dentre nossos objetivos estão: desenvolver estudos no campo da 
Linguística Textual e da Análise do Discurso; acompanhar projetos de pesquisa acerca da 
leitura e da produção de textos e promover ações de divulgação sobre os estudos 
desenvolvidos. 

A escrita na perspectiva histórico-cultural: 
o gênero de Divulgação Científica na série inicial do ensino fundamental 

 
Mirene Fonseca Moulin (UCG/UFG) 

mirenemoulin@hotmail.com 
  
O presente trabalho  fundamenta-se na teoria histórico-cultural representada nas idéias de  
Vygotsky (1987, 1998, 2000) e Bakthin (1988, 1992, 2003), bem como  outros  autores que 
tratam  dos pressupostos teóricos discutidos pelos autores citados acima, no que se refere às  
questões relativas ao texto  de Divulgação Científica, à escrita e à leitura. Entre outros 
destacam-se Rego (1995), Bronkart (1991), Leibruder (2000), Oliveira (1993), Newnan 
(2002) e  Schneuwly (2004), Geraldi (1993),  Marcuschi (2008). A maior parte dos assuntos 
lidos na sociedade, os conteúdos, as disciplinas do currículo escolar são apresentados aos 
alunos sob a forma de textos escritos, principalmente nas disciplinas de História, Geografia e 
Ciências e são quase sempre trabalhados por meio do gênero de Divulgação Cientifica, 
objetivando-se a aquisição de novos conhecimentos, esclarecimentos, conceitos e fatos.  Em 
sala de aula, o aluno  é exposto a esse gênero textual sem maior profundidade e é  um gênero 
pouco explorado nos estudos pelo professor, consequentemente, acaba não refletindo 
positivamente nas produções textuais dos alunos.    A prova Brasil nos  mostra que dos mais de 
5,5 mil municípios brasileiros, apenas 62 apresentam turmas de 1ª a 4ª série com um ensino 
público de qualidade (nota 6,0). O ensino significativo da leitura e escrita é apontado como o 
maior responsável pela boa qualidade da aprendizagem nos níveis iniciais. Segundo os 
Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa, os diferentes gêneros textuais 
devem nortear o trabalho pedagógico e servir de espaço dialógico que leva à apropriação das 
formas estruturais, convencionais, compreensivas e significativas da linguagem. Queremos 
investigar como o gênero de divulgação científica pode mediar significativamente a produção 
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textual de crianças na série inicial do ensino fundamental a partir da exposição e exploração de 
textos do gênero de divulgação científica em sala de aula de português. Verificar como os 
textos de divulgação científica podem ser utilizados nas  aulas de português, com vistas a 
ajudar o aluno a perceber as estruturas comunicativas, em termos linguísticos e discursivos, 
que compõem uma escrita coerente e coesa. Buscar meios que favoreçam a leitura crítica, 
reflexiva, seletiva e autônoma dos diferentes sentidos presentes nas informações veiculadas 
nos textos de divulgação científica. Perceber como as teorias de cunho dialógico e sócio-
histórico-cultural podem ser materializadas em práticas pedagógicas que forneçam ao 
professor elementos para o ensino da leitura e da escrita com qualidade. Identificar práticas 
didáticas que privilegiam a função social, a organização textual e as especificidades dos 
enunciados, a partir da exploração do gênero de divulgação científica.  A pesquisa sobre o 
texto de Divulgação Científica vem investigando alunos e alunas do 4° Ano, em busca de 
compreender inquietações e  estudos direcionados ao  trabalho didático-pedagógico  com a 
produção textual. 
Produção textual de alunos do ciclo III: indícios do ensino e da aprendizagem. 

Orley José da Silva (UFG) 
proforleyjose@yahoo.com.br 

A realização desta pesquisa tem por objetivo analisar processualmente textos escritos e 
reescritos por alunos do Ensino Fundamental de uma escola pública municipal da cidade de 
Goiânia. Buscaremos neles marcas de possíveis mudanças de escolhas linguísticas de um texto 
para o outro, bem como elementos de coesão e coerência textuais, que nos apontarão 
eventuais caminhos para a pesquisa. Para entendermos e depois explicarmos esses processos 
de produção escrita, ou seja, como esses alunos escrevem e reescrevem seus textos, 
prioritariamente recorreremos ao suporte teórico dado pelos principais autores da Análise do 
Discurso e da Linguística Textual como Bakhtin, Pêcheux, Foucault, Beaugrande, Koch e 
Marcuschi. O método a ser escolhido deverá ser o qualitativo, muito em voga nas ciências 
sociais e humanas, considerado por muitos pesquisadores como ideal para a investigação dos 
processos escolares. Uma de suas vantagens é permitir, por exemplo,  que o estudioso interaja 
com os dados e os interprete. Nessa visão metodológica naturalística, pois pesquisaremos a 
sala de aula em sua rotina normal, intencionamos escolher o Paradigma Indiciário de Ginzburg 
porque é por meio dele que esperamos encontrar as pistas necessárias para o desenvolvimento 
do nosso estudo.  Os sujeitos da pesquisa deverão ser escolhidos de acordo com a consistência 
dos seus textos para a investigação e terão, provavelmente, 14 ou 15 anos de idade, que é o 
tempo esperado para  chegarem a terceira fase do ciclo III. Além disso, é possível que 
pertençam a classe de baixa renda familiar pois esta é a clientela predominante na escola 
pública. Considerando que embora a escola seja o ambiente propício para a excelência da 
produção e recepção de textos, acredita-se que não o tem sido plenamente. Assim, esperamos 
que o presente estudo, de alguma forma, colabore para uma melhor compreensão desse 
assunto e, quem sabe, indique possibilidades para a melhoria da produção de textos escritos 
por parte dos alunos. 

Os estereótipos dos Gêneros do Discurso:produção de textos escritos por 
alunos das Escolas Estaduais da cidade de Goiânia 

 
Jacqueline de Souza (Superintendência do Ensino Médio/UFG) 

jackshantala@hotmail.com 
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O objetivo deste estudo é analisar, por meio de textos produzidos pelos próprios 

alunos, a estereotipação dos gêneros discursivos na produção de textos por meio da busca de 
um maior entendimento do contexto sócio-histórico, cultural e lingüístico em que estão 
inseridos os alunos. Compreendemos que a profundidade de todos esses aspectos podem 
influir na escrita de textos.e queremos verificar como as identidades sociais e históricas podem 
interferir nas produções. Segundo Bakhtin (2006), a forma escrita tem sua finalidade peculiar 
de transmissão que leva em consideração uma terceira pessoa, aquela que está absorvendo as 
enunciações que se transmitem, pois se fortifica a influência das forças sociais, estabelecidas 
sobre a apreensão dos discursos.De acordo com Mendonça (2000) o sentido nunca é dado, ele 
não existe como produto acabado, resultado de uma possível evidência da língua, mas está 
sempre em movimento, se move e se produz dentro de uma determinação histórico-social. 
No entanto, com a consolidação das políticas de fechamento, ocorre um silenciamento de 
sentidos por meio do emprego de estereótipos dos gêneros discursivos, inclusive, com a 
exclusão das variedades linguísticas não-privilegiadas.  Isso ocorre, justamente no campo 
produtivo daqueles excluídos pela elite social e intelectual, como os alunos da rede pública do 
ensino médio. Segundo Bakhtin (1995), um discurso se manifesta a partir de outros discursos 
e se reflete e refrata para outros indivíduos, esse outro é estruturado imaginariamente pelo 
sujeito-autor no chamado processo de antecipação de contrapalavras. Por utilizarem estruturas 
estereotipadas, ao escreverem seus textos, falta aos alunos a interação com o outro como 
sujeito social, histórico e ideológico. Se não há essa interação, não ocorre um trabalho 
dialógico, ocorre a produção de um texto artificial. Se o sujeito-autor não dialoga com o 
sujeito-leitor este não lhe restitui a contrapalavra. Sem a contrapalavra o que ocorre é o 
silenciamento dos sentidos e a estereotipação dos gêneros do discurso na produção de textos. 

O discurso no artigo de opinião: controlar o já controlado 
 

Valdoméria Neves de Moraes Morgado (UFG) 
valdomeria@hotmail.com 

 
A noção de autoria nos textos jornalísticos é um dos eixos fundamentais deste trabalho para se 
buscar uma compreensão do gênero argumentativo, para verificar como circulam os discursos 
e como se constroem seus sentidos numa sociedade como a nossa. Dessa forma, o corpus de 
análise são artigos de opinião publicados na Revista Veja, pois concebemos que o gênero 
argumentativo é permeado de saberes e aponta, em primeira instância para o seu “autor”. 
Nesse sentido, buscamos analisar a concepção de autoria, conforme Bakhtin e Foucault, com o 
objetivo de verificar em textos jornalísticos , pois essas concepções nos permitem um olhar 
ainda mais centrado na relação complexa e direta com os enunciadores e as condições de 
produção desses textos. Abordaremos, ainda, a questão dos procedimentos de controle e de 
delimitação desses discursos veiculados na mídia impressa.. Queremos avaliar comos os 
discursos proferidos por determinado autor podem interferir nos saberes que vão constituir os 
sujeitos. Assim analisaremos essas concepções teóricas postuladas por Foucault nos textos A 
ordem do discurso e O que é um autor?, além de outros autores que comungam essas temáticas, 
que porventura possam contribuir na análise deste trabalho. Nossas conclusões parciais 
mostram como a revista se utiliza de textos argumentativos para reforçar os discursos acerca 
da precariedade educacional relacionada à incapacidade do professor.  
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O discurso político-humorístico do gênero charge 
 

Waldênia Klésia Maciel Vargas Sousa - UFG 
waldeniaklesia10@hotmail.com 

 
A charge é um dos incontáveis gêneros do discurso e em sua constituição observamos várias 
características relativamente estáveis (Bakhtin, 2003), tais como: junção de texto verbal e 
nãoverbal, carnavalização das personagens (Bakhtin, 1981) e fatos ligados à política e humor. 
Esses elementos levam o interlocutor a refletir sobre um determinado tema. Sabendo disso, o 
discurso político-humorístico desse gênero tem forma e estilo próprios, constituídos para 
atender às necessidades linguísticas e comunicativas características da charge. Pensando assim, 
empreendemos uma pesquisa sobre o gênero supracitado, buscando evidenciar a estrutura 
discursiva deste gênero, bem com os efeitos de sentido, as características do humor 
empregado pelo autor, como também o estilo e as formas pelas quais o chargista aborda uma 
temática. Para nós, concordando com Bakhtin (1995), a linguagem acontece através da 
interação, por isso, ela é polifônica, pois constitui-se de várias vozes. Então, todo dito está 
relacionado a um dito 
anterior, ou seja, estabelece relações intertextuais e interdiscursivas. Perceber essas relações 
também é um dos alvos de nossa pesquisa. Para esse estudo selecionamos algumas charges 
relacionadas à Crise Financeira Mundial (2008-2009), veiculadas pelo jornal goiano O Popular. 
Outrossim, essa pesquisa está relacionada aos estudos empreendidos pelo grupo 
CRIARCONTEXTO, que estuda o texto e o discurso, orientados pela Análise do Discurso de 
linha francesa, vinculado à Universidade Federal de Goiás. Nossa proposta visa a avaliar como 
se dá a integração semiótica verbal-nãoverbal como processos de construção dos sentidos de 
fundo humorístico que conjuga o conhecimento de mundo às relações entre ditos e não-ditos. 

G44 

GESDELE – GRUPO DE ESTUDOS 
SEMÂNTICOS E DISCURSIVOS EM LÍNGUA 
ESTRANGEIRA 

Profa. Dra. Deusa Maria de Souza Pinheiro Passos 
deusa@usp.br 

FFLCH – USP – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
Universidade Federal de São Paulo 

O Grupo de Estudos Semânticos e Discursivos em Língua Estrangeira (GESDELE), formado 
em 2003 e registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, compõe-se de 
professores de língua inglesa, cujas pesquisas (mestrado e iniciação científica) vinculam-se ao 
Programa de Pós-graduação em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês, do Departamento 
de Letras Modernas, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 
São Paulo. O grupo procura investigar, pela perspectiva teórico-metodológica da Semântica 
Histórica da Enunciação, da Semântica do Acontecimento, da Análise de Discurso, de 
pressupostos das teorias da desconstrução e psicanálise, a questão da significação e do 
funcionamento semântico-discursivo de exemplares de discursos de naturezas variadas 
(didático-pedagógico, ecológico, fílmico, publicitário, midiático, entre outros), com ênfase 
em modos de dizer - representar, referir e designar - a relação do sujeito com línguas 
estrangeiras. Os projetos de pesquisas do Grupo desenvolvem-se em três eixos principais: (i) 
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representações de professor, aluno, metodologias/abordagens e do processo de ensino e 
aprendizagem de língua inglesa; (ii) materialidade linguística e constituição de subjetividades 
em contextos virtuais; (iii) representações identitárias, questões de gênero e poder na mídia. 
As pesquisas desenvolvidas pelo Grupo contemplam materialidades diversas, no campo das 
línguas estrangeiras, produzindo reflexões prioritariamente em relação à língua inglesa, 
conjugando análises que tomam como objetos: a) diversos aspectos que compõem o cenário da 
sala de aula de língua, em escolas públicas, particulares, institutos de idiomas e ONGs; b) 
livros didáticos (publicados por editoras nacionais e estrangeiras); c) redes sociais, blogs e 
linguagem de chats (salas de bate-papo); d) trailers de filmes e comerciais produzidos para a 
televisão; e) revistas masculinas e jornais impressos.  A partir de reflexões semântico-
discursivas em torno do contexto escolar e de outras instituições sociais, a produção cientifica 
dos participantes do Grupo representam um esforço acadêmico que visa a contribuir para os 
estudos da linguagem. 
O bilinguismo dos pequenos – uma análise discursiva das práticas de ensino de 

inglês para crianças 
 

Bianca Garcia (FFLCH-USP) 
bianca.garcia@usp.br 

 
 
Nos dias atuais é notável a expansão do oferecimento de aulas de língua estrangeira (doravante 
LE) para crianças pequenas. Várias são as modalidades oferecidas para os pais interessados, que 
podem optar por cursos específicos de língua estrangeira, escolas internacionais, escolas 
bilíngües de educação infantil e ensino fundamental e escolas regulares que oferecem aulas de 
inglês dentro de suas grades curriculares, entre outras. É importante ressaltar que essas opções 
estão disponíveis no âmbito do ensino privado, já que a política oficial de ensino de LE 
determina que esta deva ser introduzida em caráter obrigatório apenas a partir do sexto ano 
do ensino fundamental (a antiga quinta série). Apesar de sua expansão significativa, poucos são 
os estudos acadêmicos desenvolvidos a respeito dessa área da educação, e sua maioria situa-se 
no âmbito da Lingüística Aplicada. No presente trabalho, tal atividade foi observada por meio 
da análise de representações presentes nos dizeres de profissionais da área (coordenadores 
pedagógicos) sobre elementos dessa prática, assim como de que maneira são caracterizadas as 
justificativas à sua necessidade.  Nossa análise foi desenvolvida com base nos pressupostos dos 
Estudos Discursivos desenvolvidos na França (Pêcheux, 1975), e no Brasil (Orlandi, 2001; 
Coracini, 1998), e buscou investigar as representações de criança, LE e ensino/aprendizagem 
de LE presentes no imaginário de nossa sociedade e expressas em entrevistas realizadas com os 
profissionais em questão no mês de junho de 2009. Por meio da análise do corpus selecionado, 
pudemos observar representações de criança que apontam para lugares de enunciação bastante 
diferentes daqueles sugeridos nos documentos oficiais a respeito da educação infantil e do 
ensino fundamental, assim como para sentidos bastante conflitantes tanto de bilinguismo 
quanto de abordagens/metodologias de ensino/aprendizagem de LE. Buscamos também 
refletir a respeito do papel da(s) cultura(s) brasileira(s) com relação à(s) língua(s) e cultura(s) 
estrangeiras. 

Representações culturais e língua inglesa: uma análise discursiva de livros 
didáticos para o ensino de inglês como língua estrangeira 
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Daniela Piva Reyes (FFLCH- USP) 

       daniela.piva@usp.br  
O objetivo deste estudo, financiado pela bolsa de iniciação científica PRP/USP, é analisar 
representações de identidade cultural britânica nos livros didáticos de inglês para estrangeiros, 
publicados por editoras também britânicas e utilizados nos cursos deste idioma, sobretudo em 
institutos de línguas no Brasil. Para este fim, utilizamos a definição de cultura como 
construção da imagem de uma identidade coletiva para então discutir o conceito de 
representação cultural que ela estabelece no discurso do livro didático. O conceito de “local 
cultural” (Bhabha, 2007) foi essencial para substanciar a questão sobre a identidade coletiva 
que uma determinada comunidade pode assumir. Deste modo, levando em consideração os 
pressupostos teóricos da Análise do Discurso, na vertente que relaciona processos ideológicos 
a fenômenos lingüísticos, e a questão da identidade, vista como resultado das práticas sociais, 
foi possível discutir como está inserida a linguagem, e, portanto, o discurso nesse tipo de 
construção. Mais especificamente, a pesquisa buscou analisar modos em que a cultura britânica 
pode ser interpretada, de acordo com o que se apresenta no corpus em análise, por aqueles 
que se dispuseram a aprendê-la, no caso, os falantes de língua portuguesa do Brasil, para então 
averiguar efeitos, positivos ou negativos, advindos da imagem construída sobre a cultura 
britânica, transmitida por meio do discurso utilizado nesses livros didáticos, e sua relação com 
a aprendizagem do inglês como segunda língua. A partir disso, foi possível observar que os 
exemplares em análise não apresentavam um discurso no qual pudéssemos rapidamente notar 
o que usualmente identificamos no senso comum como o estereótipo cultural da nação 
Inglaterra; os livros usados como base para o trabalho não retratam este estereótipo de forma 
óbvia, como se a cultura fosse uma lista imutável de características de um determinado país. 
Ao contrário, o discurso desses livros parece construir imagens que sugerem interpretações 
dessa identidade cultural; interpretações estas que são reconhecidas por meio de uma 
discursividade comum entre os membros dessa comunidade específica, materializando-se por 
meio do discurso, portanto, da língua. Com isso, na fase final da pesquisa, pudemos concluir 
que o aluno estrangeiro, no caso, o brasileiro, ao entrar em contato com o novo idioma, o 
inglês britânico, fica também exposto a possíveis interpretações dessas sugeridas imagens 
culturais, estabelecendo contato com o contexto cultural, histórico-social do país em questão - 
no caso, a Inglaterra.  

Nomes de Revistas Masculinas 

Fabiane Rodrigues Noronha  
fabianenoronha@gmail.com 

O propósito deste trabalho é analisar os nomes de revistas masculinas brasileiras e americanas 
ditas “diferenciadas”, o que lhes dá um caráter mais atrativo para o seu público-alvo: homens 
da classe média e alta, heterossexuais e jovens, na faixa dos 25 aos 45 anos de idade  . Tais 
publicações se definem dessa forma porque não expõem mulheres totalmente nuas em suas 
páginas, aos moldes das edições da revista Playboy; além disso, seu conteúdo está dirigido ao 
homem designado por moderno e bem-sucedido, preocupado com questões de beleza, saúde, 
cidadania e, conseqüentemente, atento às mudanças de comportamento do mundo, sobretudo 
em relação ao lugar e ao papel do homem na sociedade  . A pesquisa irá investigar a 
materialidade dessas supostas novas perspectivas, verificando como elas se configuram, tanto 
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em sua forma textual quanto pictórica, além de analisar os efeitos de sentido que podem ser 
construídos a partir desses nomes – polifonia;interdiscursividade; importação de valores; 
relação dialógica com outros nomes de revistas masculinas; asseveração da masculinidade 
heterossexual; exclusão de outros grupos masculinos, tais quais os homossexuais, idosos ou 
pobres;universalidade e relevância do periódico para o grupo em questão - levando-se em 
consideração a perspectiva discursiva, bem como conceitos da filosofia e sociologia modernas. 
A análise do discurso oferece meios para se discutir o que a ideologia  vigente em uma 
sociedade, através do senso comum, pode silenciar, um ‘mecanismo que leva ao 
escamoteamento da realidade social, apagando as contradições que lhe são inerentes’ 
(Brandão, 1996). Nesse sentido, o discurso da mídia, como formadora de opinião, exerce 
papel fundamental nas representações dos atores sociais, das relações de poder e das 
afirmações ou quebras de preconceito, sendo a propulsora das discussões sobre esses assuntos 
ou o meio pelo qual o senso comum enxerga o espelho de seus valores. O estudo da nomeação 
das publicações em questão oferecerá, a partir das abordagens citadas, a elucidação das 
questões acima apresentadas, fomentando também novas investigações. 

Representações de língua, professor e aluno para professores de Português 
Língua Estrangeira 

 
Ingrid Isis Del Grego Herrmann  (FFLCH/ USP) 

in.isis@gmail.com 
A presente pesquisa, ainda em fase inicial, pauta-se em uma visão discursiva de estudos da 
linguagem, para a qual conceitos como discurso, efeitos de sentido, sujeito, identidade e 
inconsciente são considerados conceitos-chave. O português, mesmo se constituindo como 
uma língua de menor amplitude mercadológica (se vista em relação a outras línguas modernas, 
por exemplo), apresenta-se como uma língua estrangeira desejada por alguns sujeitos (por 
diversas motivações pessoais) ou necessária para outros (em contextos comerciais e/ ou 
industriais, por exemplo) e, assim, há a constituição de um mercado de ensino do PLE a fim 
de atender esses sujeitos. No Brasil, o Português como Língua Estrangeira é oferecido 
sobretudo em institutos de idioma (que, em sua maioria, também ensinam outras línguas 
modernas), em universidades (principalmente as de caráter público), em instituições de apoio 
a refugiados e em certas instituições religiosas, além de cursos ministrados por professores 
particulares. Em nosso país, geralmente o professor de PLE é nativo, porém, a sua formação 
para tal se constitui em um espaço de conflito pois, são raros os cursos de formação específica 
e, muitas vezes, por lhe ser conferido o caráter de “nativo”, ele passa a exercer a profissão, 
ainda que tenha aprendido a língua portuguesa como língua materna e, em certos casos, atue 
como professor de outra língua estrangeira- não raro o inglês ou o espanhol. Temos por 
objetivo observar representações, para professores de PLE nos referidos locais de ensino, 
acerca do próprio lugar como professor de PLE, do aluno para o qual ministra aulas e da 
língua portuguesa. Pensamos que uma análise nesse âmbito venha a ser importante para se 
entrever certas formações que constituem o imaginário dos sujeitos a este respeito, para se 
discutir aspectos acerca do lugar desse professor e, também, possibilitar a ascensão a ecos de 
discurso a respeito do ensino de PLE em contexto brasileiro. 

Se(r)ver entre línguas : encadeando identidades 

José Adjailson Uchôa-Fernandes (UFPA) 
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zeuchoa@gmail.com 
As redes sociais têm-se tornado muito populares. No caso específico do Brasil, essa 
popularidade se tornou notória após o advento do orkut. Essas redes constituem um 
importante espaço para a produção de textos a respeito de temas diversos, frequentemente 
pautados pelo “amor” e “ódio” por algo ou alguém, como sugere a elevada ocorrência de 
comunidades do tipo “Eu amo/odeio”. Com base nessa tendência à hipérbole no discurso, 
delimitamos o corpus a partir de duas comunidades com temas iguais e antagônicas quanto à 
nomenclatura. São elas: “eu amo Inglês” e “eu ODEIO Inglês”. Os enunciados coletados foram 
produzidos entre os dias 30/07/2006 e 28/11/2006. Por ser uma rede na qual está colocada 
a possibilidade do anonimato e/ou a criação de perfis de usuários fictícios (fakes), nossa 
hipótese foi a de que estas características poderiam contribuir para efeitos de liberdade no 
tocante aos modos de dizer nesse contexto. Apoiados nas teorias sobre o discurso, o sujeito e 
sua relação com a linguagem, bem como, na Semântica Histórica da Enunciação (Guimarães, 
2002) e em estudiosos do ciberespaço, buscamos analisar os enunciados produzidos no 
interior dessas comunidades em busca de pistas a respeito do sujeito e dos modos de dizer 
inerentes a esta mídia, mais especificamente, os dizeres sobre a língua inglesa, seu processo de 
ensino-aprendizagem e da relação do sujeito que enuncia, tanto com a língua inglesa quanto 
com sua língua materna. A análise nos permitiu a observação de modos de dizer com forte 
tendência hiperbólica, tal qual a própria nomenclatura das comunidades analisadas. Foi ainda 
possível estabelecer considerações a respeito do sujeito desta rede, que parece se apresentar 
sob um caráter hedônico, bastante análogo ao sujeito do sujeito do consumo, ou seja, “aquele 
que desconhece a falta, acredita tudo poder” (CORACINI, 2006, p.149). Finalmente, 
pudemos estabelecer analogias entre o processo de ensino-aprendizagem de uma língua 
estrangeira e o processo de construção de um avatar, no que tange os investimentos 
identitários que cada um desses processos sugere. 

Representações de aluno, professor e ensino-aprendizagem de língua inglesa: um 
estudo sobre os  dizeres que circulam em uma ONG de ensino de inglês. 

 
Juliana de Melo Corrêa (FFLCH-USP) 

julianamcdellatorre@gmail.com 
 

O objetivo deste trabalho é analisar representações de aluno, professor e ensino-aprendizagem 
de língua inglesa presentes nos dizeres de candidatos a voluntários, voluntários e material de 
divulgação de uma ONG que promove o ensino de inglês. O interesse por investigar o ensino 
de inglês fora do contexto da escola regular surgiu através da observação das respostas dadas 
por jovens em entrevistas que antecediam a aplicação de testes de alocação em uma escola de 
idiomas. Ao serem questionados sobre seus conhecimentos a respeito da língua inglesa, muitos 
diziam nunca haver estudado esse idioma. Uma resposta curiosa se considerarmos que o 
ensino de inglês é oferecido pela grande maioria das escolas regulares, públicas ou privadas. A 
leitura de trabalhos sobre o terceiro setor nos mostra que as ONGs surgem para propor 
soluções a problemas detectados na sociedade. Desse modo, podemos inferir que o discurso 
sobre o insucesso do ensino de inglês nas escolas regulares, presente nos dizeres dos jovens 
acima, está também entre os elementos que possibilitaram o surgimento da ONG analisada. 
Atuando há mais de 5 anos, a organização pesquisada recruta e fornece treinamento e material 
aos voluntários que irão atuar em outras associações parceiras da ONG em questão. O corpus 
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do estudo foi formado pela transcrição da gravação em áudio de entrevistas com oito 
professores voluntários que já atuam na organização, pela transcrição de uma reunião de 
treinamento e capacitação oferecida aos interessados em atuarem como professores 
voluntários, e por material de divulgação presente no site da ONG. Para a análise da 
materialidade lingüística desse corpus utilizamos conceitos do quadro teórico da Análise de 
Discurso, assim como o conceito de identidade discutido na visão dos Estudos Culturais e na 
perspectiva psicanalítica. A análise empreendida até o momento buscou a representação de 
aluno nos dizeres dos futuros voluntários presentes no treinamento observado. Foi possível 
observar que o jovem atendido pela organização é representado por formulações que o 
predicam principalmente pelas suas “faltas”, suas “carências”. Pudemos perceber regiões do 
interdiscurso com as quais as formulações sobre as carências desses alunos dialogam, e agrupá-
las em torno de cinco possíveis enunciados do interdiscurso: “alunos das classes sociais mais 
baixas apresentam dificuldades de aprendizagem”; “alunos de periferia vivem outra realidade”; 
“jovens de famílias de baixa renda não têm estrutura familiar adequada”; “jovens de famílias de 
baixa renda não estão seguros”; e “o jovem de baixa renda não têm perspectiva para seu 
futuro”. Esse estudo preliminar também nos mostrou que o conceito de inclusão, utilizado 
como se os sentidos fossem transparentes e sem falhas, desliza se relaciona ao ato de 
transformar o diferente naquilo que somos, acirrando ainda mais o abismo entre os ditos 
incluídos e excluídos.  

CLT- Transparência do sentido x dessimetrias do dizer 
                                                                                                                      

Maria Cristina Nigro Falcoski(USP)  
cris.falcoski@terra.com.br 

Por meio da mobilização de conceitos da Análise do Discurso em confluência com a Semântica 
Histórica da Enunciação, este trabalho tem como objetivo  propor uma discussão acerca dos 
processos designativos que decorrem do tema metodologia/abordagem comunicativa, 
também referida pela sigla CLT. Esta parece contemplar uma necessidade referencial. A 
tentativa de construção dessa referência atribui um efeito de transparência de sentido aos 
nomes que constituem o universo do CLT. A análise procurará perceber como se dá o 
funcionamento semântico-enunciativo na relação desses nomes com outros nomes na cena 
enunciativa. Traremos a esta os sujeitos que enunciam, os sujeitos-professores participantes de 
um programa para certificação internacional em ensino-aprendizagem da língua inglesa. 
Embora eles estejam inseridos na linguagem com ideologias, percursos históricos 
diferenciados,  buscam ocupar espaços políticos, talvez imaginariamente pensados como mais 
privilegiados, como o do professor nativo e/ou de um especialista no ensino do idioma, uma 
vez que isso pode conferir legitimidade  a seus dizeres. Deste lugar, fora da história e de  
configurações sociais, enunciam “verdades incontestáveis”, supostamente percebidas por todos 
da mesma maneira, apagando equívocos e contradições  do dizer e apresentando o ensinar-
aprender a língua estrangeira como uma atividade sem conflitos. O CLT, nesse sentido, é 
idealizado, construído como um método que leva a uma comunicação perfeita, sem falhas. 
Estas se dariam por interferência da língua materna como veremos na análise de seqüências 
discursivas (“plan only the CLT” “without my mother tongue´s hand”).  O uso das siglas, 
como unidades referenciais convencionalizadas,  atribui um  sentido de familiaridade, do saber 
do que se fala, além do caráter de cientificidade no gesto de siglar. Analisaremos como as 
siglas (TTT/STT),  operando contraditoriamente na linguagem, deslizam para sentidos que 
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escapam ao sentido único que a aparente fixação das letras, agrupadas no texto parece dar. No 
jogo de vozes constitutivas e dissonantes, subjacentes a elas, equívocos e conflitos se mostram 
na relação falante-língua enquanto afetados pelos locutores sociais, provocando instabilidade 
para as designações. Em contrapartida, os sujeitos-professores trazem para o espaço de 
enunciação uma memória pré-existente de comunicativo, redes de filiações sócio-históricas de 
sentido, pontos de deriva,  que os fazem enunciar  de um outro lugar (Pêcheux, 1983/2002, 
p.53). O espaço de enunciação São Paulo, Brasil, parece também caracterizar-se por uma 
tentativa desses sujeitos-professores resistirem à autocracia do CLT com um saber-fazer 
próprio. 

(Re)cortes e(m) imagens do Brasil: uma análise discursiva de trailers nacionais 
exibidos no país e no exterior 

 
                                     Nathália Horvath Simões (FFLCH-USP) 

 
A presente pesquisa tem como objetivo geral analisar as imagens construídas do e sobre o 
Brasil em trailers de cinema nacional veiculados no território brasileiro e, especificamente, 
nos Estados Unidos e Reino Unido. Para embasar este estudo, foram selecionadas duas versões 
de trailers, uma exibida em território nacional e a outra no exterior (EUA ou RU), de filmes 
do gênero drama, a saber, Carandiru (2003), Tropa de Elite (2007) e Linha de Passe (2009). 
Como representantes do filme-verismo – tendência a buscar a legitimação de um filme ao 
representar aspectos da realidade – esses filmes apresentam “imagens” que podem não ser 
vistas como ficção, se fixando como identidade de um país e de um povo. Diante dessa e de 
questões como o baixo investimento na indústria cinematográfica brasileira e a tentativa do 
cinema brasileiro de aceitação no mercado internacional, o estudo do trailer e de sua 
elaboração se justifica por buscar identificar a diferença entre as representações da identidade 
brasileira  para os próprios brasileiros e para estrangeiros a partir das versões de trailers dos 
mesmos filmes. Sendo o trailer uma ferramenta de marketing fundamental na divulgação de um 
filme e, muitas vezes, na escolha do espectador, cenas específicas do filme são selecionadas e, 
a partir delas, um novo discurso verbal e não-verbal é elaborado de acordo com o público-
alvo. Dessa forma, quando um filme é exportado, um novo trailer é elaborado por produtoras 
brasileiras que trabalham com publicidade ou profissionais das distribuidoras. Sabendo que o 
discurso é o lugar imaginário em que se constrói a unidade, completude e coerência do 
sujeito, partiremos do aporte teórico-metodológico da Análise do Discurso, buscando 
identificar nos trailers como o sujeito brasileiro e o seu país se constituem a partir do que 
“pode e deve ser dito”. Nessa perspectiva, o sujeito e o sentido não existem em si mesmos, 
mas são determinados pela História e Ideologia se constituindo no espaço discursivo a partir da 
interação com o outro. Por essa razão, a pesquisa não pretende levantar aspectos 
mercadológicos e/ou discutir as intenções dos produtores dos trailers, visto que o sujeito não 
é totalmente consciente de suas intenções, mas é interpelado pelas formações ideológicas 
representadas na língua pelas formações discursivas. Assim, se o sujeito só constrói sua 
identidade na alteridade, discutir de que forma o “eu” dominado se constitui diante do “outro” 
dominador é também um de nossos objetivos.  

Mobilidade lingüística entre mídias: o caso do Cyber Movie 
 

Renata Matsumoto (FFLCH - USP) 
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renatamatsumoto@usp.br 
 
 
Partindo da hipótese de que o uso de uma linguagem calcada naquela utilizada normalmente 
em bate-papos da internet e mensagens de celular para legendar alguns filmes que têm 
adolescentes como público-alvo poderia causar mudanças em certos níveis, como no fonético 
e no morfológico, de sua formação lingüística, essa pesquisa, financiada pela FAPESP, tem 
como propósito geral entender a adoção desse tipo de linguagem por parte de um canal de 
televisão por assinatura para legendar uma sessão de filmes denominada Cyber Movie. É 
também objetivo do estudo tentar compreender o exemplo dado por essa forma de legendar, 
que contrasta com a norma padrão da língua portuguesa. Não é objeto de estudo verificar se as 
mudanças realmente ocorrem na sala de aula, mas contribuir para uma reflexão acerca desse 
contraste e da formação lingüística de adolescentes, já que levamos em consideração que a 
sociedade moderna é “fluida” (Bauman, 2001), ou seja, propensa a ter hábitos facilmente 
descartáveis. Para tanto, temos como base para a análise pressupostos teóricos da Análise do 
Discurso - principalmente discutidos por Orlandi (2004) - e reflexões no âmbito filosófico 
(LÉVY, 1996) e sociológico (BAUMAN, 2008). Nossos objetivos específicos foram a 
discussão da relação entre a modalidade de enunciação falada e a linguagem de bate-papos da 
internet, a descrição da legendagem padrão dos filmes em língua inglesa para a língua 
portuguesa e da legendagem dos filmes apresentados com a linguagem de bate-papos utilizada 
no Brasil e a análise discursiva do texto legendado de acordo com seus procedimentos de 
organização lingüística e suas relações sócio-históricas, considerando-se as relações entre 
sujeito e significação de linguagem. Através das análises, verificamos que a popularidade da 
linguagem dos bate-papos acontece devido ao fato de que o sujeito internauta adquire um 
hábito causado pelo uso constante de tal linguagem e também porque ele tenta identificar-se e 
significar-se pela sua expressão escrita. Além disso, verificamos que a legendagem do Cyber 
Movie é construída com uma “pseudo-linguagem de bate-papos” por conter mudanças somente 
de caráter ortográfico, fonético e morfológico. Concluímos que, apesar da existência da 
possibilidade de o público reproduzir elementos dessa linguagem, constata-se que, no 
momento, não há como tal uso gerar grandes mudanças na norma padrão, pois ele ainda é 
restrito. É possível dizer que a mudança de contexto viabilizou a mobilidade de caracteres e de 
alguns aspectos da linguagem de bate-papos para a televisão, demonstrando, então, a 
mobilidade da própria linguagem e suas múltiplas possibilidades de ocorrências em diferentes 
contextos, para diferentes propósitos e por e para variados sujeitos. 

G45 

GEDUEM:GOVERNAMENTALIDADE,NORMATI
ZAÇÃO E VERDADE EM IMAGEM DOS 
CORPOS EXCLUÍDOS 

Profa. Dra. Ismara Eliane Vidal de Souza Tasso 
tassojs@terra.com.br 

UEM - Universidade Estadual de Maringá 
Os estudos e as pesquisas desenvolvidas pelo GEDUEM – GRUPO DE ESTUDOS EM 
ANÁLISE DO DISCURSO DA UEM, fundamentados no aporte teórico-metodológico 
erigidos por Michel Foucault, com ênfase nos princípios e noções da arqueologia, da 
genealogia e da estética de si, caracterizam-se pela emergência de reflexões e discussões acerca 
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de questões que têm trazido inquietações àqueles que elegeram como objeto de estudo o 
discurso circunscrito a materialidades iconográficas, tais como desenho, pintura, fotografia, 
dentre outras formas de expressão ou manifestação da linguagem, quando se trata da imagem 
fixa; e videográfica, televisiva, cinematográfica, quando se trata da imagem em movimento. 
Tais inquietações, em geral, motivadas ora por razões teóricas, ora por razões metodológicas, 
são desencadeadas pelos modos como as imagens “tocam”, “afetam”, “interpelam” e 
“representam” os sujeitos – especificamente os corpos excluídos –, em diferentes campos 
discursivos: político, religioso, médico, educacional, artístico e estético, nas múltiplas e 
interfaces da língua/linguagem, história e memória, quer por condições de emergência, de 
existência e de possibilidades, quer pelo tempo e espaço como coordenadas básicas de todos os 
sistemas de representação. Assim constituído, este Grupo, tem como objetivo compreender o 
modo como as mídias impressa, televisiva, cinematográfica e infográfica constroem a 
identidade e a representação do sujeito brasileiro marginalizado, a partir da moldagem e da 
remoldagem de relações espaço-temporal no interior de diferentes sistemas de representação; 
das relações estabelecidas entre saber e poder exercidos por dispositivos de segurança e por 
mecanismos disciplinares; das técnicas do domínio da vigilância, do diagnóstico e da 
transformação dos corpos ou da população; das condições de possibilidade de a imagem e a 
representação do sujeito à margem da sociedade serem construídas pelas mídias com o caráter 
de novidade; da governamentalidade, da normalização e da normação do e sobre os corpos, 
tendo em vista tanto a superação de noções como privação, miséria, penúria quanto a 
implementação de conceitos paradoxais como centro/periferia, inclusão/exclusão, 
normal/anormal, igual/diferente, visibilidade/invisibilidade, tolerância/intolerância, 
especificidade/individualidade/singularidade/pluralidade/ diversidade/multiculturalidade 
que, no quadro das identidades, colocam a inclusão no patamar de negação da cidadania, 
constituindo-se, por essa configuração, uma inquietação da contemporaneidade que estabelece 
relações com um passado que, fora das amarras de uma cronologia, e de uma política 
sociológica passa a ser problematizada por questões do presente. Sob tal perspectiva, 
empreendem-se esforços na construção de uma proposta de dispositivos teórico-
metodológicos de leitura iconográfica, videográfica e infográfica, cujos dispositivos 
possibilitem desenvolver um movimento descritivo-interpretativo arqueogenealógico e 
favoreçam o desenvolvimento de uma prática voltada a uma “política da “verdade”. 

Iconografia: Memória e Identidade dos Povos Indígenas do Paraná 
 

Aline Deosti (G-IC- UEM) 
deostialine@hotmail.com 

Ismara Eliane Vidal de Souza Tasso 
tassojs@terra.com.br 

 
Reflexões sobre as diversas materialidades discursivas tornaram-se possíveis no mundo pós-
moderno, pois é permitido ao sujeito relacionar-se com a plurilinguagem das mídias 
ilustradas, por meio da articulação entre linguagem não-verbal - como a mídia iconográfica e 
eletrônica – com a verbal – como as legendas. Princípio este que definiu os objetivos 
estabelecidos para os estudos e reflexões realizados pelo desenvolvimento do Projeto de 
Iniciação Científica (2008/2009) Iconografia: Memória e Identidade dos Povos Indígenas do Paraná: 
organizar um banco de dados iconográfico para o acervo fotográfico do Laboratório de 
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Arqueologia, Etnologia e Etno-história da Universidade Estadual de Maringá e elaborar 
legendas para cada uma das imagens fotográficas. Metodologicamente a execução desse 
projeto foi dividida em duas fases: a técnico-operacional, que constituiu na organização do 
banco de dados iconográfico, e a prático-teórica que compreendeu a elaboração das legendas e 
de um dispositivo teórico-metodológico para subsidiar a interpretação dessa materialidade 
visual.A partir do principio de que diante de uma imagem fotográfica, manifesta-se quase 
sempre o desejo por mais informações, a legenda, como texto segundo, atribui a imagem uma 
descrição e uma interpretação, que complementa o sentido da coisa representada, atribui-lhe 
informações que, em geral, não se encontram contempladas na dimensão visual da fotografia. 
Nesse sentido, os resultados desse projeto demonstraram que: i) a imagem fotográfica pode 
ser considerada um dispositivo de preservação identitária e da memória dos povos indígenas 
paranaenses, uma vez que ela é uma reprodução visual do mundo real; ii) a fotografia não se 
restringe à condição de espelho do mundo ou como detentora da verdade, ancorada na 
realidade, neutralidade e objetividade e sim, de que ela porta discursos de diferentes ordens: 
cultural, econômica, social e política, cujos sentidos circunscrevem relações de saber e de 
poder, em tempo e lugar determinados iii) e que a legenda funciona como dispositivo de 
“interdição” do discurso da fotografia, pois delimita e direciona a interpretação da mesma. 

Identidade e representação do analfabeto na/pela mídia: política, educação e 
cidadania 

 
Aline Almeida Inhoti (PG-UEM) 

aliinhoti@yahoo.com.br 
Ismara Eliane Vidal de Souza Tasso (UEM) 

tassojs@terra.com.br 
A educação, direito basilar de um cidadão, é um dos dispositivos de acessibilidade à cidadania. 
O analfabetismo no Brasil demarca obstáculos à inclusão social de sujeitos, principalmente 
aqueles desprovidos de determinantes sociais, políticos e econômicos. Parâmetros 
empregados na avaliação da exclusão social têm possibilitado a composição de quadros 
estatísticos, os quais trazem à visibilidade dados alarmantes para as sociedades grafocêntricas. 
Neles, o contingente de sujeitos pós-modernos considerados analfabetos é significativo, uma 
vez que a história do analfabetismo imputa-se em dimensões individual e social. Propomo-nos 
discutir e refletir, em campos de contradições e de conflito, sobre: as condições de 
emergência e de co-existência enunciativa em discursos sobre a constituição identitária e de 
representação do sujeito analfabeto, entre o (an) alfabetizado e o não-alfabetizado, entre 
alfabetização e letramento, em busca dos efeitos de verdade circunscritos ao princípio político 
educacional e performance verbal e visual de que, no Brasil, prima-se pela “EDUCAÇÃO 
PARA TODOS”. Não obstante, aqueles que, de certa forma, incluem-se no sistema 
educacional, seja por se enquadrarem nos arquétipos sociais e políticos vigentes seja por 
possuírem determinantes econômicos, estimam propensão na sociedade pós-moderna. 
Ademais, o diálogo entre alfabetização e cidadania engendra-se em uma relação necessária e 
incorporada à vida política, econômica, social e em um bem simbólico, instância de saber e de 
poder. Considerando, pois, a prática inclusiva de sujeito analfabeto, em circulação nos 
discursos midiáticos cuja temática versa na inclusão social através da educação, buscamos 
compreender quais estratégias e mecanismos lingüísticos, discursivos, estéticos e tecnológicos 
são empregados na produção de sentidos acerca do sujeito analfabeto na mídia televisiva e 
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como a relação de saber e poder, manifestada no discurso midiático, propaga políticas de 
inclusão social, da qual emanam enunciados que problematizam a pós-modernidade e 
constroem saberes acerca de tal sujeito. A constituição identitária do analfabeto, assim, é 
vislumbrada em um jogo de saber e poder na mídia, produzindo regimes de verdade que, nos 
discursos, implicam efeito de poder. A identidade na modernidade tardia está cada vez mais 
imputada na fragmentação, ao ser mutável, instável e contraditória. São construídas e 
representadas nos discursos que nos interpelam e nos assujeitam, diante de tecnologias, como 
a mídia, disciplinares e controladoras. Sob o arcabouço teórico da Análise do Discurso, de 
linha 
francesa, visamos apresentar esta pesquisa, em perspectiva de desenvolvimento, e discutir 
como a mídia, ao empregar mecanismos e estratégias lingüístico-discursivos, constrói a 
identidade e a representação do sujeito analfabeto, em discursos de inclusão / exclusão social. 

No berço da boemia carioca: as constituições identitárias em Madame Satã 
 

André Ricardo Pinheiro Lima (UEM) 
prof_andre@platao.com.br 

Ismara Eliane Vidal de Souza Tasso (UEM) 
tassojs@terra.com.br 

 
A explosão discursiva em torno do sexo, a partir do século XVIII, implicou a criação de “novas 
regras de decência”. A sexualidade passou a ser progressivamente, a grande suspeita da 
humanidade e o sexo não podia mais ser mencionado sem prudência. Durante séculos, o tema 
sexualidade foi encerrado, pelo menos quanto ao essencial, ao silêncio, ao apagamento. Com 
o fenômeno que Foucault denominou de movimento centrífugo em relação à monogamia 
heterossexual, o olhar da sociedade voltou-se para as chamadas “sexualidades condenadas”. A 
prática homossexual, aí inserida, passou a ser alvo da curiosidade da medicina e da psiquiatria. 
Esta nova caça às sexualidades periféricas “provoca a incorporação das perversões e nova 
especificação dos indivíduos” (Foucault, 1988, p. 43). Ao voltar seu olhar para a 
homossexualidade, o século XIX tratava de especificá-las, disseminá-las e, assim, semeá-las no 
real e incorporá-las ao indivíduo. No século XX, a sociedade buscava reduzir a sexualidade ao 
casal heterossexual e, se possível, legítimo. De modo semelhante, no contexto 
contemporâneo, a homossexualidade ainda se inscreve como um dado da natureza que o 
poder tenta reprimir. Quer por imposição cultural quer buscando uma assepsia social ou 
mesmo em obediência aos cânones da igreja, o sujeito homossexual ainda é silenciado, embora 
de maneira mais velada. A identidade homossexual, como acontece com outras identidades, 
sofre pela incompletude, pelo constante processo de transformação. Observam-se, nesse 
contexto, os dispositivos de poderes midiáticos que produzem efeitos de verdade, destinando 
os sujeitos a certo modo de viver ou de morrer. A primeira sociedade essencialmente 
tecnológica vê-se continuamente bombardeada pela mídia, prática discursiva através da qual se 
constituem e se multiplicam subjetivações e se criam identidades, por meio de “receitas” de 
ser e viver, uma manipulação, de certa forma, da consciência moral da pós-modernidade. 
Partindo desse pressuposto, busco analisar, à luz dos preceitos da Análise do Discurso de linha 
francesa, numa perspectiva foucaultiana, com incursões e recorrências nos/aos aportes 
teóricos de outros campos de conhecimento, as marcas discursivas que inscrevem a narrativa 
fílmica Madame Satã no campo dos acontecimentos discursivos, concorrendo para a formação 
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de uma (nova) identidade do sujeito homossexual. Parto do pressuposto de que o cinema 
(re)produz efeitos de real/realidade, tais como as minúcias, a riqueza de detalhes das obras, 
ou ainda a qualidade, a perfeição com que se percebem as cenas desenvolvendo-se, os reflexos 
e, sobretudo, o movimento, possibilitando o funcionamento da (a)normalização dos sujeitos e 
de suas práticas; ainda, considero ser Madame Satã um marco na perspectiva sobre o sujeito 
homossexual, tanto do ponto de vista social quanto da ótica do próprio sujeito. Por isso, a 
busca por determinar a emergência dos discursos sobre identidade e diferença, inclusão e 
exclusão desse sujeito oprimido, quer pela sociedade, quer pelas políticas sócio-econômicas ou 
mesmo pela religiosidade, e que na busca por um lugar no seio social procura se afirmar como 
sujeito do mundo. 

Da monstruosidade à normalização do corpo deficiente: a (des)construção de 
efeitos 

teratológicos em práticas discursivas midiáticas 
 

Érica Danielle Silva (PG/UEM) 
erica_dsilv@yahoo.com.br 

Ismara Eliane Vidal de Souza Tasso (UEM) 
tassojs@terra.com.br 

 
No quadro que compõe a historiografia mundial, e, particularmente a do Brasil, a deficiência 
inscreve-se em 
regimes particulares de visibilidade por dispositivos inúmeros de ordem política, econômica, 
cultural e discursiva. Decorrente dessas condições de existência e configurada pela cultura 
visual, a inscrição da monstruosidade no corpo deficiente instaura-se, até meados do século 
XX, em atenção à curiosidade pelo bizarro. Nota-se que a visibilidade conferida à deformidade 
realizou-se por meio de uma rede de diversão de massa, sustentada pela exibição do contrário, 
da imagem invertida da norma: o monstro. Considerar, pois, a inscrição do monstro no 
campo imaginário da representação implica entrever a ruptura decisiva da concepção de 
aberração curiosa a partir da teratologia científica que provoca a canalização racional da 
curiosidade. Desse processo, a deformidade progressivamente dissocia-se do corpo 
monstruoso para se tornar objeto de preocupação médica, o que a conduz a discursos de 
humanização do monstro, provocando conseqüentemente o sentimento de compaixão, ao 
mesmo tempo em que se inicia a invenção de tecnologias 
positivas de poder (Foucault, 2001). Entende-se, assim, que a concepção discursiva de 
identidade é um tema amplo e atual e que, em especial a identidade das pessoas com 
deficiência, assim como acontece com diversas outras identidades, não é acabada, mas está em 
constante processo de construção. Destaca-se, nesta relação, a interferência da mídia televisiva 
enquanto espaço onde práticas discursivas sobre a as pessoas com deficiência circulam. É, pois, 
sob tal conjuntura, na qual se insere a articulação da história com a memória, que 
consideramos a possibilidade de estudo e reflexões acerca da constituição identitária do 
brasileiro marginalizado, na perspectiva discursiva, por isso, a busca por determinar a 
emergência dos discursos sobre igualdade e diferença, sobre inclusão e exclusão. Nesse 
sentido, a investigação, vinculada ao Projeto Práticas Identitárias na Pós-Modernidade: Discurso, 
Sentido e Mídia e ao grupo de estudos GEDUEM – Grupo de Estudos em Análise do Discurso 
da UEM - Universidade Estadual de Maringá, tem o objetivo de compreender como a 
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governamentalidade, inscrita nas práticas discursivas na mídia televisiva, nas relações entre 
saber-poder e saber e verdade, possibilita o funcionamento da normalização do deficiente 
como resistência à exclusão. À luz dos dispositivos teóricos da Análise do Discurso de linha 
francesa e tendo como principal referência o método arquegenealógico de Michel Foucault, a 
inquietação que aqui se coloca é: os mecanismos e estratégias lingüístico-discursivos 
responsáveis pela visibilidade da normalização do deficiente, na mídia televisiva, exercem 
efeitos conflituosos com as políticas públicas inclusivas, criando condições de possibilidade de 
intensificar o preconceito, e, por isso, reduzindo as condições de inclusão? Para tanto, o 
corpus de análise se organiza em função da sistematização de materialidades discursivas que 
circulam na mídia, cuja regularidade enunciativa parece prescrever à sociedade condutas 
sociais, políticas e éticas a serem vividas em seu relacionamento com as pessoas com 
deficiência. 

Arte, discursividade e identidade: a mulher negra em Cândido Portinari 
 

Jefferson Gustavo dos Santos Campos (G – UEM) 
jeffersongustavocampos@gmail.com 

Ismara Eliane Vidal de Souza Tasso (UEM) 
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Considerando o acervo do site Projeto Portinari como arquivo de memória, cujas telas 
demonstram a constituição de uma discursividade da imagem; ainda, que uma disposição 
temática inscreve esse acervo em formações discursivas sobre as identidades representadas, 
entendeu-se que as telas de Cândido Portinari constituem materialidade discursiva e midiática, 
por ocupar o espaço virtual e redimensionar seus significados, criando interfaces entre os 
limites estético e discursivo. Diante da emergência da discussão sobre as identidades pós-
modernas e como contribuição aos trabalhos empreendidos pelo GEDUEM, os processos de 
representação e subjetivação da mulher negra brasileira nas obras de Portinari foram objeto de 
investigação desta pesquisa de iniciação científica (2008/2009), desenvolvida na Universidade 
Estadual de Maringá. Cinco telas desse pintor foram analisadas a partir dos pressupostos da 
Análise de Discurso de linha francesa, visando à reconstituição da história e da memória da 
mulher negra, sua brasilidade e outras possíveis posições de sujeito. Através do método 
arqueológico elaborado por Michel Foucault, empreendemos um gesto de leitura sobre as 
regularidades materiais a fim de conhecer como foram construídos os saberes sobre a mulher 
negra brasileira contemporânea ao pintor. De igual modo, buscou-se estabelecer as condições 
de existência dos discursos sobre a mulher negra em Portinari e na obra Casagrande e senzala, 
de Gilberto Freyre, uma vez que artista e sociólogo são contemporâneos e ambos, em suas 
produções artísticas e históricas, produzem discursos que compõem não só o imaginário 
sobre, mas os modos de representação e das práticas de subjetivação do sujeito mulher negra 
brasileira. 

DO PRIMITIVO AO CIVILIZADO, DO PROFANO AO SAGRADO: A 
(IN)TOLERÂNCIA 

NA CONSTITUIÇÃO IDENTITÁRIA DO SUJEITO INDÍGENA 
CONTEMPORÂNEO 

 
Margarida Liss (PG-UEM) 
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Embora as nações modernas sejam em diversas circunstâncias representadas como unidade 
cultural, os discursos sobre a diversidade vêm ganhando ênfase na contemporaneidade, 
principalmente por meio de políticas públicas cujas práticas discursivas têm, nas mídias 
nacionais, o espaço para serem disseminadas, incorporadas ou refutadas e, dessa forma, 
conquistarem o domínio público e privado. Para a realização da pesquisa empreendida, 
destacam-se especificamente as políticas indigenistas, dadas as suas intervenções na 
constituição identitária do sujeito indígena contemporâneo, e dentre os dispositivos dessa 
ordem, está a “Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas” (2007), a 
qual tem sua emergência 
atribuída às práticas de intolerância étnica. A declaração, assim como os demais documentos 
que tratam dos direitos indígenas, assegura tanto o direito à permanência desses sujeitos no 
seu contexto de origem, quanto a sua integração às sociedades nacionais. A historicidade das 
comunidades indígenas brasileiras foi, durante séculos, construída, no âmbito das culturas 
nacionais, a partir de um imaginário que considerava tais sociedades primitivas. Entretanto, 
nas últimas décadas, as mídias investem em mecanismos e estratégias que parecem dar 
visibilidades às marcas simbólicas que diferenciam um grupo cultural de outro. Tais 
dispositivos verbo-visuais inscrevem o sujeito indígena ora em práticas culturais de uma 
comunidade imaginada como cultura nacional unificada, ora em práticas de culturas locais, 
possibilitando a constituição de identidades culturais conflitantes e fragmentadas. Sob tal 
perspectiva e a partir das condições de (co)existência de discursos sobre a cura do corpo do 
sujeito indígena e do poder disciplinar sobre esse corpo, cujos saberes se inscrevem tanto em 
práticas culturais indígenas, amparadas por legislações específicas à diversidade, quanto no 
exercício da ciência médica, buscamos por um movimento descritivo-interpretativo 
arquegenealógio, compreender como a (in)tolerância às práticas culturais de cura do corpo 
por saberes populares estabelece-se como dispositivo de segurança ou disciplinar em discursos 
midiáticos e atribui ao sujeito indígena a identidade de primitivo ou de civilizado. Para tanto, 
levantamos os seguintes questionamentos: Os mecanismos lingüístico-discursivos empregados 
pelas mídias na representação do sujeito indígena normalizam uma identidade construída às 
margens entre primitivo/profano e civilizado/sagrado no que concerne à saúde, à cura e ao 
controle do corpo? Os efeitos de verdade que circunscrevem a ciência médica em detrimento 
das práticas de cura indígenas na mídia contribuem para a marginalização do sujeito indígena? 
No campo das diversidades culturais e étnicas, impõe-se uma relação de forças entre as 
categorias medicinais científica e indígena pelo subjetivação/objetivação do corpo enfermo e 
pela decisão sobre a vida e a morte? Quais marcas de regularidades constituem os enunciados 
sobre as práticas culturais indígenas? Para responder a tais questionamentos, pautamo-nos nos 
pressupostos teóricos da Análise do Discurso de Linha Francesa, em especial nos estudos de 
Michel Foucault, nas contribuições dos Estudos Culturais e na Semiótica peirceana. 

Cotas raciais: constituição identitária em práticas discursivas midiáticas 
 

Miriam dos Reis de Souza (PG-UEM) 
miryam_reis@yahoo.com.br 
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Na sociedade contemporânea, a mídia exerce um papel fundamental na produção e circulação 
de sentidos, e, como tal, apaga ou promove, por dispositivos de saber e de poder, efeitos de 
verdade sobre o indivíduo e sobre a população, possibilitando, pelos modos de representação 
empregados, a subjetivação e a objetivação dos corpos. Condições estas que possibilitam 
considerar o princípio de que as identidades são formadas e transformadas no interior das 
representações. Assim, sob os pressupostos teórico-metodológicos da Análise do Discurso de 
linha francesa, mais precisamente, os preceitos erigidos por Michel Foucault acerca das 
relações de saber e poder, o objetivo desta pesquisa é o de compreender como, nas relações 
entre história e memória, se dá a constituição identitária do sujeito negro em discursos 
midiáticos acerca das políticas de ação afirmativas no Brasil, cuja abordagem incide sobre a 
questão da cotas para negros na Universidade. No campo político e histórico, tais discursos 
inscrevem-se na emergência de uma sociedade pluralista que prima pela democracia e impõe 
resistência à intolerância racial em contraposição à condição de supremacia do sujeito branco 
nas universidades brasileiras. Dada as condições de possibilidade e de existências desses 
discursos, buscamos explicitar o funcionamento dos dispositivos de segurança e mecanismos 
disciplinares na e para constituição da cidadania . 

Sistemas de governamentalidade e verdade na produção discursiva de 
identidades femininas 

em mass media 
 

Patrícia Duarte de Britto (GEDUEM – UEM/ AJES) 
p.duarte75@yahoo.com.br 

 
A pesquisa proposta investiga o processo de constituição identitária do sujeito feminino nas 
práticas discursivas em mass media contemporâneos. Em nossos estudos, buscamos vislumbrar, 
na sociedade pósmoderna,  modo como saberes sobre a mulher são construídos, enquanto 
“verdades” necessárias para que, com base na governamentalidade dos corpos e dos traços de 
personalidade, novas identidades femininas sejam firmadas e inclusas nos padrões sociais, e 
antigas identidades existentes no período histórico moderno sejam excluídas socialmente. Para 
trabalhamos com tal processo de exclusão/inclusão de identidades femininas modernas/pós-
modernas, nos debruçamos ao estabelecimento de várias relações entre saberes, processos 
econômicos e sociais, formas de comportamento e sistemas de governo repletos de normas e 
disciplinas. O alicerce para nossas reflexões está no entrecruzamento entre linguagem, 
sociedade, história e memória e, para tanto, lançamos mão, como embasamento teórico-
analítico, dos estudos referentes à terceira época da Análise de Discurso erigida por Michel 
Pêcheux, das formulações discursivas de Jean-Jacques Courtine e, principalmente, das 
contribuições de Michel Foucault à teoria do discurso. Também nos fundamentamos nas 
reflexões de pesquisadores da Teoria de Comunicação de Massa e dos Estudos Culturais, a 
partir de deslocamentos oriundos dos pressupostos pós-modernos. O método 
arqueogenealógico, elaborado por Michel Foucault, é o guia para a análise de arquivos que nos 
direcionam a organização de determinados trajetos temáticos, a partir dos quais podemos 
detectar o processo de construção/inclusão e desconstrução/exclusão de identidades 
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femininas na trama social. Em nossas análises, voltamos o olhar a um conjunto de enunciados 
dispersos e heterogêneos, formulados por mulheres que se subjetivam a partir de uma relação 
com tipos particulares de governo e autocontrole, de modo a compreenderem aquilo que são 
e encontrarem um sentido de si, constituindo-se em sujeitos de suas próprias existências. 
Analisamos também enunciados estabelecidos por detentores de saber de diferentes ordens. 
Tais enunciados, ao serem organizados pelos mass media, veiculam saberes e constroem 
“verdades” sob a forma de imagens modelares, as quais legitimam múltiplas identidades 
coletivas, determinam condutas e objetivam seus públicos-alvos em sujeitos femininos pós-
modernos, excluindo antigas identidades firmadas no período histórico moderno. Nesta 
perspectiva, observamos os meios de comunicação de massa não somente como aparelhos 
institucionais de controle que guiam comportamentos, idéias, condutas, servindo como 
“mentores” que exercem certa autoridade no que se refere à tentativa de controle dos papéis 
da mulher contemporânea. Analisamos os massa media, principalmente, enquanto espaço para 
que a mulher cole nas produções midiáticas a sua cotidianidade e viva nelas as suas próprias 
práticas, técnicas, programações de conduta e disciplinas, ora se submetendo à mídia, ora dela 
se liberando, ao se construir como sujeito e tomar consciência de si. 
Mulher negra e pobreza política na iconografia: práticas discursivas de exclusão 

no 
Brasil 

 
Raquel Fregadolli Cerqueira Reis (UEM) 

raquelfregadolli@gmail.com 
Ismara Eliane Vidal de Souza Tasso (UEM) 
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As imagens iconográficas e infográficas constitutivas de uma série enunciativa são registros do 
passado que constroem a história do presente da mulher negra brasileira, e, como tal, 
(in)visualizam práticas discursivas alusivas à constituição identitária. Nessa perspectiva, a 
imagem contemporânea desse sujeito é produto de suas condições históricas em que se 
constatam diferentes formas de discriminação e de exploração cujo fruto é a pobreza definida 
como o "não ter", mas também na ordem social, o "não ser". Por outro lado, a história 
também registra a busca dessas mulheres em favor de seus direitos. Para isso, a cidadania, 
enquanto um saber político que permite uma prática democrática, funciona como 
oportunidade de os sujeitos excluídos configurarem-se nos parâmetros socioculturais e 
econômicos que regem as relações humanas. Isso posto, esta pesquisa se atenta à presença da 
mídia, entendida como lugar de funcionamento da memória por reduzir a distância entre o 
passado e o presente, intervém na constituição dos sujeitos enquanto cidadãos, o que implica 
na iminente necessidade transformá-los em espectadores ativos, processo este viabilizado pelo 
"letramento/educação visual". Nessa direção, a fotografia e a pintura, em sua função 
documental, articula história e memória como elementos composicionais dessas práticas 
discursivas. Assim, sob os pressupostos da Análise do Discurso, da Semiótica, das Ciências 
Sociais, da História e História da Arte e por meio de um movimento descritivo-interpretativo 
dado sob as instâncias representacional, arqueológica e genealógica pelo discurso iconográfico, 
essa pesquisa tem por objetivo estabelecer regularidades enunciativas existentes nessa 
materialidade visual que colocam em cena a representações e identidades da mulher negra 
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brasileira desde o século XIX até a contemporaneidade. 
Identidade e representação do indígena contemporâneo: (in)visibilidades em 

discurso científico e iconográfico 
 

Thaís Almeida Marconi (UEM) 
thais_marconi@hotmail.com 

 
A promoção da diversidade cultural, na sociedade pós-moderna, constitui um dos princípios 
das políticas públicas pelas quais se propõem o diálogo intercultural e o desenvolvimento 
social e econômico das minorias étnicas. Como tal, essas políticas funcionam como 
mecanismos de poder sob a forma de regras de direito que produzem discursos sobre os 
modos como uma população deve viver e se relacionar com a natureza. Nesse horizonte, 
inscrevem-se a co-existência de práticas discursivas que tratam da inclusão do indígena 
brasileiro, bem como de diretrizes e legislações que amparam os povos indígenas e mobilizam 
efeitos de verdade sobre a importância das comunidades indígenas para a manutenção do 
ecossistema e a aplicação de práticas tradicionais articuladas a tecnologias que promovam o 
desenvolvimento sustentável. Assim constituídas, essas práticas discursivas promovem efeitos 
de verdades e funcionam como técnicas e táticas de governo dos homens e das coisas, 
conjuntura esta na qual o governo é definido como uma maneira de dispor as coisas para 
conduzi-las a seus fins específicos, tais como a produção de riquezas. Nesse campo de atuação, 
a governamentalidade é estabelecida como conjunto constituído pelas instituições, 
procedimentos e táticas que permitem exercer uma forma específica e complexa de poder 
sobre a população, recorrendo, para isso, aos saberes econômicos e o controle pelos 
dispositivos de segurança e mecanismos disciplinares, determinando sua forma de viver e a 
gestão de seu espaço. Diante disso, o presente estudo, amparado pelos princípios teórico-
metodológicos propostos por Foucault, visa compreender, na oposição entre os saberes da 
ciência verbalizados e os saberes inscritos em discursos iconográficos, como e por que as 
políticas de incentivo ao desenvolvimento indígena podem ser consideradas um contra-
discurso sobre a diversidade cultural e a cidadania, uma vez que promovem o apagamento das 
diferenças locais pela implementação de políticas universalizadas, o que gera um conflito sobre 
o que é ser índio hoje. Nessa perspectiva, destacam-se os conceitos teóricos: 
governamentalidade e normação, inscritos nesses. Servimo-nos, para tanto, de um corpus 
composto de documentos oficiais, nacionais e internacionais que legislam sobre os direitos dos 
povos indígenas e sobre o desenvolvimento sustentável dessas populações, de produções das 
mídias impressa e televisiva, bem como de produções técnico-científicas referentes ao Projeto 
“Implantação do plano de gestão ambiental nas Terras Indígenas – Paraná”, desenvolvido 
na Universidade Estadual de Maringá, por profissionais de diferentes áreas do conhecimento 
com atuação em comunidades indígenas do Paraná. 

Práticas de resistência em Antônia: identidade, representação e exclusão social 
da 

mulher negra 
 

Viviane dos Santos Gomes (UEM) 
vivianeregilio@hotmail.com 
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Na pós-modernidade, os acontecimentos políticos e sociais demandam reflexões, sobretudo 
no que se refere à maneira como o meio midiático “molda a vida diária, influenciando o modo 
como as pessoas pensam e se comportam, como se vêem, e vêem os outros e como constroem 
sua própria identidade” (KELLNER, 2001). Em virtude disso, estudar a mídia em busca da 
compreensão de diferentes formas de interseção entre ela e tais acontecimentos é o princípio 
no qual nos pautamos para a escolha da temática desta pesquisa: as práticas de resistência na 
constituição identitária e de representação da mulher negra brasileira e da periferia na mídia 
televisiva. Sob tal enfoque, indagamos: o seriado Antônia, no jogo singular de um 
acontecimento discursivo midiático, é um marco do movimento sociocultural e político de 
afirmação que, contrapondo-se ao passado, constrói no presente a representação da mulher 
negra brasileira pós-moderna, conferindo-lhe identidades reconhecidas pela força motriz da 
resistência às formas de subjetivação dadas historicamente? Para a resolução desse 
questionamento, levantamos três hipóteses: (i) o seriado Antônia inscreve-se na emergência do 
movimento estético e cultural pelo qual a mídia busca instituir novas representações de 
sujeitos à margem da sociedade dentre os quais a mulher negra; (ii) a nova representação dos 
sujeitos negros na mídia nacional inspira-se no modelo afirmativo construído pela mídia norte-
americana; (iii) a identidade Antônia é marcada pela diferença inscrita na relação homem-
mulher cujos efeitos de verdade atribuem ao universo masculino uma supremacia sobre o 
feminino. Nesse sentido, à luz da teoria da Análise do Discurso de Linha Francesa, sob uma 
perspectiva foucaultiana sobre história, poder, saber, produção de subjetividades e 
subjetivações, função enunciativa e formação discursiva e pautando-se também em estudos 
acerca da memória (DAVALLON, 1999; ACHARD, 1999; COURTINE, 2006) e da 
identidade e diferença na pós-modernidade (HALL, 2002; BAUMAN, 2001; SILVA, 2003), 
entre outros dispositivos teóricos, servimo-nos do seriado Antônia, exibido em 2006 e 2007 
pela Rede Globo, como objeto desta pesquisa, uma vez que suas condições de existência 
possibilitam, nas relações de saber-poder, história e memória, a compreensão dos processos 
de representação e de constituição identitária da mulher negra da periferia, na mídia 
televisiva, de modo a confirmar as hipóteses sobre as identidades construídas na televisão 
acerca desses sujeitos marginalizados. Isso posto, o objetivo geral desta pesquisa é 
compreender como são constituídas, nas relações de saber/poder e história e memória, as 
identidades e a representação da mulher brasileira, negra e da periferia, em Antonia, produto 
da mídia televisiva. 
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DICITE – DISCURSOS DA CIÊNCIA E DA 
TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO 
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Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 
O acrônimo DICITE, assim como a palavra latina dicite, está associado ao dizer e foi escolhido 
pelo nosso grupo não por acaso. As palavras incertas, os sentidos construídos, as condições de 
produção, a linguagem não transparente, entre outros conceitos da Análise do Discurso 
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Francesa (ADF) nos inspiraram a olhar a educação científica e tecnológica nessa perspectiva. 
Nasce assim em 2004, o grupo de estudos e pesquisa "Discursos da Ciência e da Tecnologia na 
Educação" (DICITE), vinculado ao CNPq, o qual desenvolve seus trabalhos junto ao Programa 
de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnologia (PPGECT) da Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). Nossas pesquisas têm sido inspiradas não somente pelo referencial 
teórico e metodológico da ADF, mas também por discussões permeadas por reflexões 
epistemológicas, em particular aquelas vinculadas à epistemologia da ciência e da tecnologia e 
aos estudos CTS. Atenção especial tem sido dada à sociologia da tecnologia como âmbito 
privilegiado de construção de sentidos sobre as profundas imbricações sociais-culturais da 
ciência e da tecnologia. Nessas discussões, os discursos veiculados referentes à ciência e 
tecnologia, são percebidos como locais de construção e circulação de sentidos, e são 
considerados também no âmbito do ensino das ciências e tecnologia. Rompendo com a idéia 
de que a linguagem não é apenas um instrumento de comunicação, olhamos para as diferentes 
instâncias onde discursos sobre C&T são produzidos, como objetos simbólicos. Seja ela 
escrita, oral, gestual ou imagética, está presente e tece nossa forma de interação com o 
mundo. Adotamos a idéia de que nos constituímos como sujeitos integrantes de determinado 
contexto histórico-social por meio da linguagem. Refletimos sobre tais instâncias inseridas em 
contextos histórico-sociais envolvidos por determinadas condições de produção de sentidos 
que, por sua vez, influenciam o modo como estes são produzidos. Dessa forma, entendemos 
que esses enfoques teóricos trazem possibilidades de deslocamentos de se ensinar C&T, que 
tradicionalmente reforça os sujeitos como não atuantes no processo de decisão e produção de 
conhecimentos tecnocientíficos. A partir desse enfoque, busca-se deslocar o imaginário 
(conjunto de discursos/sentidos que foram histórica e socialmente "sedimentados", ou seja, o 
sentido dominante em relação a outros) de ciência e tecnologia, que coloca a primeira como 
neutra e potencialmente salvadora e a segunda como autônoma e determinante em termos 
sociais. Por causa da multiplicidade proporcionada pelos referenciais (ADF e CTS), nossas 
pesquisas possuem distintos focos na medida em que se têm diferentes objetos de estudo, 
concentrando-se em análises de: documentos como relatórios de professores em formação 
inicial; divulgação científica em salas de aula; diferentes mídias (televisão, cinema, revistas, 
jornais etc.) como locais de construção e circulação de sentidos sobre ciência e tecnologia; 
formações imaginárias e discursivas acerca das histórias da ciência; imagens relacionadas ao 
discurso científico e tecnológico sob a perspectiva imagética; práticas docentes que têm 
cenário na formação inicial e continuada de professores de ciências, relacionadas 
principalmente aos modos de leitura e escrita nas salas de aula do ensino básico em algumas 
disciplinas (ciências, biologia, química). Além de projetos individuais no âmbito de 
dissertações de mestrado e teses de doutorado, estamos desenvolvendo um projeto coletivo, 
financiado pela CAPES, através do Observatório da Educação, que tem como co-participantes 
integrantes da Unicamp e Ufscar e professores da rede pública de ensino básico dos dois 
estados (SC e SP), enfocando o Exame Nacional do Ensino Médio, seus princípios, 
instrumentos e resultados, além de micro-análises de sala de aula. Entre os vários objetivos do 
projeto, visamos: analisar os sentidos presentes nos textos do ENEM sobre as relações CTS e a 
formação do leitor; analisar as condições de produção da leitura desses textos; analisar o 
funcionamento desses textos em salas de aula tendo em vista o leitor que queremos formar, 
que ciência e tecnologia queremos ensinar, com quais objetivos, para qual escola e em qual 
sociedade. 
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Condições de produção de leituras de estudantes em aulas de Química no 
Ensino Médio 

 
Christiane Cunha Flor 

 
 
Pensar a formação de leitores em aulas de Química vai ao encontro de propostas educacionais 
que visam a formação para a cidadania e o trabalho com o cotidiano dos estudantes, pois 
possibilita pensar o conhecimento em termos de mudança, do novo, e não apenas do que já 
está estabelecido, através do trabalho com leituras diversificadas. Entendemos que seja 
necessário conhecer as concepções dos estudantes a respeito da leitura antes de iniciar o 
trabalho com textos nas aulas. Dentro dessa compreensão, desenvolvemos um estudo que 
apresenta algumas das condições de produção de sentidos em aulas de Química no Ensino 
Médio. Para tanto, procuramos traçar um perfil dos leitores em aulas de Química, através da 
elaboração de um questionário sobre leitura, aplicação do mesmo e análise das respostas dos 
estudantes.A partir do estudo dessas histórias de leituras e condições de produção, buscamos 
compreender e incentivar a leitura e formação de leitores em aulas de Química no Ensino 
Médio, através da leitura de textos diversificados. As análises preliminares mostram que entre 
os sentidos atribuídos para a leitura pelos estudantes estão a leitura enquanto decodificação e 
memorização e também a leitura enquanto espaço de interpretação e criatividade. Diante de 
textos diversificados, como textos literários e de divulgação científica, a maioria dos 
estudantes relata ter uma melhor compreensão da Química e um melhor aprendizado dessa 
ciência por sentirem-se mais próximos dela. 

Humanística e tecnocientífica na Educação Tecnológica Profissional (EPT) 
 

Edson Jacinski 
ejacinski@gmail.com 

 
O projeto, problematizando epistemológica e pedagogicanente as dicotomias entre formação 
humanística e tecnocientífica na EPT , mais especificamente nos Cursos Superiores de 
Tecnologia e  Engenharias da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), pretende 
investigar, considerando o advento da Reforma da Educação Profissional que preconiza uma 
aproximação maior entre Ciência, Tecnologia e Sociedade na formação profissional e a 
implementação de tais cursos nessa nova perspectiva, em que medida essas mudanças 
educacionais alteram os sentidos hegemônicos da prática educacional dicotômica e 
estabelecem novos sentidos na concepção e prática educacional dos sujeitos educacionais 
envolvidos, mais sintonizados com uma aproximação dialógica entre Ciência, Tecnologia e 
Sociedade na formação profissional . Para verificar tal questão, será desenvolvida uma pesquisa 
de campo junto aos sujeitos educacionais (docentes) da UTFPR, utilizando-se o referencial dos 
ECTS, da abordagem educacional freiriana e da Análise de Discurso Francesa. Palavras-chave: 
Ciência, Tecnologia e Sociedade, Educação Profissional Tecnológica, Análise de Discurso 

O Estágio na Formação do Professor de Ciências: Analisando o funcionamento 
de Grupos de Trabalho (GT) por meio de Tutoria 

 
Giselle de Souza Paula 
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Nossa pesquisa foi proposta vislumbrando o desenvolvimento do Estágio Curricular 
Supervisionado (ECS) de licenciandos em Ciências como um espaço de interlocução entre os 
sujeitos envolvidos que permitisse a valorização da participação do professor da escola e de 
seus saberes na formação inicial do professor de ciências; a vivência do estagiário com o 
processo de construção de sentidos pelos alunos do ensino básico, considerando as condições 
de produção do espaço escolar, a partir de conteúdos de interesse dos mesmos; a autonomia 
dos estagiários para planejar suas atividades superando a cristalização dos conteúdos formais 
em grades curriculares, estimulando sua criatividade e possibilitando uma constante 
articulação entre os diferentes campos de constituição dos saberes docentes. A partir desses 
objetivos traçados para o ECS definimos como foco de investigação o funcionamento de 
Grupos de Trabalho (GT), formado pelo professor supervisor do estágio, pelo licenciando em 
ciências, e pelo professor da escola onde foi realizado O ECS, assumindo este o papel de 
tutor; buscando compreender as interações que ocorrem entre estes, e como, um estágio 
desenvolvido nesses moldes, influencia na formação do futuro professor de Ciências. Esse 
estudo refere-se a uma tese de doutoramento que está em andamento, cujos dados foram 
obtidos a partir do acompanhamento de três GT’s, e estão sendo analisados. Como resultado 
das análises realizadas até o momento, podemos caracterizar o GT desenvolvido nos moldes 
propostos como um espaço de interlocução entre seus integrantes, onde sentidos construídos 
ao longo de toda a vida acadêmica do futuro professor, enquanto estudante, e que influenciam 
na produção do imaginário deste, com relação ao que é ser professor, ao papel da escola, a 
como se ensina e como se aprende, podem ser questionados e (re)construídos durante a 
prática, considerando os diferentes saberes que compõem o saber docente. 

As Relações CTS em Provas do ENEM a partir da Perspectiva Discursiva 
 

Lucas Amorim  
 
O ENEM em sua fundamentação teórico-metodológica preconiza, entre outras coisas, a 
formação de um indivíduo autônomo, crítico, ético, um indivíduo capaz de exercer sua 
cidadania. A pergunta que temos feito é com que tipo de criticidade, autonomia, cidadania e 
ética o ENEM está trabalhando, pois esses termos têm aparecido atualmente de forma 
naturalizada como que se possuíssem sentidos unívocos. Para identificarmos com que tipo de 
pressupostos o ENEM tem trabalhado analisaremos as relações CTS nas provas do ENEM dos 
últimos 5 anos, em conjunto com seus relatórios pedagógicos, a partir da perspectiva 
discursiva.  
Estamos tomando como referência a perspectiva CTS crítica, que aproxima-se, e é 
complementar, a perspectiva educacional crítica no sentido freiriano; e que também converge 
com os propósitos da democracia participativa e da democracia radical. Essa perspectiva visa à 
formação de um cidadão consciente, onde a participação é um elemento de emancipação e 
mudança social. Tudo isso para diferenciarmos do que chamamos consumidor consciente, 
sujeito formado a partir das formas democráticas hegemônicas atuais, qual seja, de uma 
democracia liberal, onde a participação do indivíduo limita-se ao consumo consciente. 
As questões serão trabalhadas em blocos, que se encontram em sequência na prova. Sendo 
estes blocos organizados segundo similaridade de temas das questões, o que acaba criando uma 
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relação/filiação de sentidos entre as questões de cada bloco. Dentre os diversos blocos 
analisaremos mais profundamente aqueles que melhor privilegiam as questões CTS, já que 
possibilitam trabalhar os diversos aspectos sociais, políticos, econômicos, ambientais e 
científicos, deixando de lado aquelas questões onde essas relações não sejam evidentes, para 
não cairmos no cadafalso das críticas estéreis de questões pouco problematizadoras. É 
importante ressaltar que analisaremos as questões utilizando a perspectiva discursiva a partir 
de categorias como neutralidade, silenciamento de discursos, determinismo tecnológico, etc. 
Outro aspecto que faz parte das análises é a preocupação não somente com as respostas 
corretas das questões, mas também com as erradas, pois através delas muito se pode sugerir 
em relação aos sentidos que estão sendo criados na prova.  

G47 
ACDUSP – GRUPO DE ANÁLISE CRÍTICA DO 
DISCURSO DA USP 

Prof. Dr. Iran Melo 
USP - Universidade do Estado de São Paulo 

Argumentação, cognição e representação: Análise Crítica do Discurso e seus 
escopos - Os estudos acerca da relação entre a língua e os contextos sociais mais amplos 
constituem, há muito tempo, investigações caras à Linguística e fazem dessa ciência uma arena 
produtiva de pesquisas que, por meio de vários paradigmas, ajudaram a repensar as teorias 
sobre o lugar da linguagem no estabelecimento das auto e hetero-representações e identidades 
sociais. A relação entre discurso e sociedade e cognição, portanto, tem suscitado diversas 
abordagens no campo da Linguística contemporânea, sendo muitas delas destaques, por 
apresentarem interfaces complexas entre os estudos da linguagem e outras áreas do 
conhecimento, além de identificarem entre a prática discursiva e a prática social uma relação 
dialética e biunívoca. A Análise Crítica do Discurso (doravante ACD) tem se inserido nessa 
seara, firmando-se como um paradigma de investigação dedicado à teoria e análise das relações 
de poder e ideologias empreendidas na sociedade contemporânea. Nosso grupo de pesquisa 
tem por objetivo apontar facetas dessa abordagem que são dirigidas a três de seus escopos 
principais: os estudos sobre argumentação, cognição e representação. Com o primeiro, o 
trabalho de Daniela Silveira aborda as marcas da argumentação como recurso ideológico de 
construção identitária numa seção de júri, para tanto a autora se baseia em pesquisas 
desenvolvidas por cientistas do ramo da argumentação e da retórica (Perelman e Olbrechts-
Tyteca, 2002; Amossy, 2008; entre outros); a partir do segundo escopo citado, Michel Apt 
apresenta um panorama histórico da ACD e se dedica a aprofundar o projeto sociocognitivista 
de Teun van Dijk (2004); por fim, o terceiro escopo consiste na descrição de Iran Melo sobre 
a Teoria da Representação Social empreendida por Theo van Leeuwen (1997, 2008). Diante 
disso, o conjunto de comunicações deste grupo fornece uma exposição introdutória de 
determinados temas que norteiam a agenda da ACD, refletindo sobre algumas interfaces 
(retórica clássica, estudos cognitivos e ciências sociais) que essa perspectiva de pesquisa 
produz. 

 
Um estudo sobre a ideologia de grupo como estratégia de argumentação 

no discurso jurídico 
 

Daniela Silveira (USP) 
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danielasilveir@hotmail.com 
 

As pesquisas da Análise Crítica do Discurso (ACD), abordagem sociolinguística da relação da 
linguagem com os inúmeros contextos sociais, contribuem para diversas áreas do 
conhecimento. No presente trabalho, a ACD está sendo utilizada sob a perspectiva da 
argumentação, portanto, como estratégia argumentativa. Este estudo tem por objetivo 
analisar e apontar o encaminhamento da argumentação do discurso de um advogado de defesa 
diante da complexa e polêmica instância do Tribunal do Júri. Para esse propósito, analisamos, 
por meio do exame da seleção de formulações linguísticas valorativas constituídas no processo 
de referenciação, as estratégias de estabelecimento de representações sociais constituintes de 
identidades, e suas respectivas ideologias de grupo, apresentadas pela defesa, de maneira a 
categorizar o réu conforme seu propósito argumentativo: conseguir a adesão dos jurados. Pelo 
fato de se tratar de um auditório heterogêneo – sete jurados escolhidos entre os vinte e um no 
dia do julgamento, cujos valores e interesses divergem entre si – é possível notar que tais 
ideologias de grupo, apresentadas na rede referencial de sentido, contribuem para a 
propagação de imagem positiva do réu confesso (já denegrida pela ação do crime), incluindo-o 
no grupo dos inocentes, dos pacíficos, dos religiosos –– e dos próprios oradores, numa 
tentativa de convencer e de persuadir os jurados. Adotamos como referencial teórico: estudo 
sobre o auditório e seus valores e as estratégias argumentativas (Perelman e Olbrechts-Tyteca, 
2002); reflexões a respeito do ethos (Amossy, 2008, Meyer, 2007); investigações sobre os 
processos referenciais (Mondada e Dubois, 1995; Marcuschi e Koch, 1998); a concepção de 
ideologias de grupo (Van Dijk, 2003) e de paixões (Aristóteles, 2005). Aplicaremos esses 
conhecimentos no gênero judiciário (Aristóteles, 2005), cujo objetivo é julgar de acordo com 
a Justiça um fato ocorrido no passado, no caso intitulado “Crime do Cadete”, de 1946, em que 
o réu, a despeito de haver praticado um homicídio, foi absolvido pelo júri unanimemente. 

Teoria da Representação dos atores sociais 
Iran Melo (USP) 

iranmelo@usp.br 
 

A função representacional da linguagem (Fairclough, 2003) tem sido tema de análise por 
pensadores de diversas áreas do conhecimento desde os postulados de Aristóteles. Essa 
discussão perpassou os séculos e hoje é descortinada por abordagens teóricas dos estudos 
discursivos que visam compreender de que forma a língua, em sua manifestação cotidiana, 
fornece representações de grupos considerados à margem de diversos direitos civis. Diante 
disso, nossa abordagem com este trabalho, objetiva apresentar um dos mais amplos quadros 
teórico-metodológicos de descrição, interpretação e explicação dos meios pelos quais as 
categorias linguístico-discursivas constituem a representação das identidades contemporâneas 
dos atores sociais. Trata-se do arcabouço sócio-semântico criado por Theo van Leeuwen 
(1997, 2008), cuja importância para as pesquisas sobre discurso tem se destacado face às 
demandas de avaliação crítica que os linguistas desenvolvem por meio da perspectiva de 
estudo denominada Análise Crítica do Discurso, uma vez que esta se responsabiliza por 
empreender pesquisas que caracterizam as relações de desigualdade instituídas nas práticas 
discursivas, por meio de uma análise que considera a linguagem uma efetiva ação social. 
Buscamos, então, em nossa comunicação, apontar os mecanismos e seus funcionamentos 
daquilo que van Leeuwen classifica de representação dos atores sociais por meio da linguagem 
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verbal: um compósito de elementos linguísticos que podem funcionar para incluir ou excluir 
indivíduos e grupos. Abordaremos, não só suas categorias teóricas, mas apresentaremos um 
exemplo de análise, que utiliza as ferramentas metodológicas preconizadas por van Leeuwen, 
na investigação de como a identidade homossexual é representada na mídia contemporânea 
através de jornais impressos. Nesse caso, será observado o uso das estratégias de inclusão 
discursiva/social, para a formação da imagem da homossexualidade no domínio jornalístico. 
Com isso, buscamos entender como se fornece representação a um grupo considerado 
historicamente de minoria e quais as implicações sociais dessa representação, que se 
materializa linguisticamente, mas produz significados sociais de ampla magnitude. 

A análise crítica do discurso: percurso histórico e visão cognitiva 
 

Michel Apt (USP)  
michel.apt1@gmail.com 

 
A análise crítica do discurso (ACD) é uma abordagem sociolinguística que estuda o discurso 
como prática social desveladora de relações assimétricas de poder entre grupos sociais. Seu 
pressuposto básico é que o abuso de poder via discurso cria condições para o surgimento de 
um problema social que deve ser colocado à vista de todos, em especial daqueles que sofrem 
tal abuso. Tendo como principais características a multidisciplinaridade, a preocupação social, 
o posicionamento político favorável ao grupo social em desvantagem e a divulgação dos 
resultados de pesquisa como forma de alerta das práticas de abuso de poder, os analistas 
críticos do discurso buscam esclarecer todos aqueles atingidos pelo discurso praticado por uma 
elite simbólica, ou seja, o detentor do discurso em nível institucional. A ACD foca em uma 
questão social específica. Seu objetivo é escancará-la a partir da análise do material linguístico 
disponível pelo discurso, material que será mero instrumento de observação e comprovação 
da existência de um problema social. Assim, serão importantes para a ACD o estudo de 
questões ligadas ao poder, ao abuso deste, à hegemonia, à ideologia e à manipulação, por 
exemplo. Nosso trabalho foca-se principalmente na visão do linguista holandês Teun Van 
Dijk, um dos fundadores da ACD, que há muito estuda o papel desempenhado pela cognição 
como mediador entre discurso e sua prática social. Organizada por este pesquisador, a teoria 
sociocognitiva do discurso propõe que o discurso, para se converter em prática social, 
necessita de uma mediação, já que para ele não há relação direta entre a produção discursiva e 
a ação suscitada por ela. Para o estudioso holandês, a mediação é realizada pela cognição, ou 
seja, o conjunto de conhecimentos de que dispomos para interpretarmos o mundo. Na visão 
sociocognitiva, o discurso ideologicamente eficiente age na instrumentalização desses 
conhecimentos, em estruturas denominadas modelos mentais (Van Dijk, 2004), construções 
erigidas na memória episódica – responsável pelo armazenamento de nossas experiências de 
vida – que organizam nossa percepção cotidiana de tudo que nos cerca a partir de nossos 
saberes e vivências individuais e coletivas. Os modelos mentais, por sua vez, são constituídos 
por propriedades importantes, como modelos de contexto, situação e critérios de relevância. 
Assim, o discurso teria como principal preocupação operacionalizar certos conhecimentos que 
o enunciador considerasse decisivos para a formação/manipulação do modelo mental que o 
enunciatário possui acerca do objeto do discurso. Em outras palavras, ao ideologicamente 
mobilizar certos conhecimentos em detrimento de outros para representar o objeto do 
discurso, o enunciador cria condições para que se aja, manipulativamente ou não, sobre o 
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modelo mental do enunciatário. 

G48 

GRUPO DE ESTUDOS DO DISCURSO, 
CULTURA E SOCIEDADE 

Prof. Dr. Elmo Santos 
elmodossantos@gmail.com 

Profa. Dra. Iraneide Santos Costa 
iraneidesc@uol.com.br 

UFBA – Universidade Federal da Bahia 
O Grupo de pesquisa “Discurso, Cultura e Sociedade” da Universidade Federal da Bahia foi 
criado recentemente por professores do Departamento de Letras Vernáculas, para cumprir o 
seu papel na constituição de linhas de pesquisa, necessárias à dinâmica institucional. A sua 
origem dá-se concomitantemente à chegada de novos quadros e a emergência imprescindível 
das contribuições das teorias do discurso para o debate da linguagem e do texto. Os projetos 
que o compõem têm como objetivo a busca de respostas para indagações sobre a relação 
intrínseca e complexa entre o discurso, cultura e sociedade, que convoca a 
interdisciplinaridade para se constituir enquanto um saber que se questiona em seus fazeres e 
que dará suporte aos estudos de graduação e pós-graduação e à produção científica e 
fomentará ações de grupo de trabalhos e uma sistematização de estudos e produção acadêmica 
envolvendo professores pesquisadores e alunos, ao propor discussões em torno de questões 
lingüístico-discursivas e os aspectos sociais, históricos, culturais e ideológicos aí imbricados. 
Em sua proposta de estudos do discurso dialogam saberes, teorias e metodologias que, nas 
especificidades de suas abordagens, contribuem para reflexões sobre o objeto discurso. 
Estudar os discursos produzidos em determinados espaços e épocas mobiliza o saber do entre-
lugar teórico da constituição de sentidos, disposto em duas possibilidades de compreensão que 
dialogam entre si: 1) dos conceitos e noções de dialogismo, enunciado concreto, polêmica e 
discursos constituintes formulados pelo Círculo de Bakhtin e Maingueneau e investigação de 
textos teóricos sobre a sociedade brasileira e textos produzidos por grupos socialmente 
organizados. 2) os conceitos de sujeito e intertextualidade, a partir das teorizações de 
Foucault, Pêcheux e Maingueneau, e as identidades sociais e investigação de textos midiáticos. 
Ambas as perspectivas contam com concurso das ciências humanas e sociais, das quais buscam 
os estudos sobre a cultura, a memória e os grupos sociais. A proposta é, pois, de um estudo 
sobre a discursividade, que problematiza o objeto discurso, as teorias das ciências humanas e 
sociais, o trabalho da memória, as relações entre o discurso, sociedade e cultura e que visa, 
como objetivo último, apresentar algumas contribuições para a compreensão de 
especificidades da produção e práticas discursivas. 
 

DISCURSO E A CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES NA MÍDIA 
Iraneide Santos Costa (UFBA) 

iraneidesc@uol.com.br 
 
Visa-se, com este projeto, analisar a organização e o funcionamento discursivos, tomando o 
discurso em sua relação com a historicidade. A preocupação fundamental da pesquisa é com a 
investigação de como a história se inscreve em diferentes tipos de textos midiáticos através da 
materialidade lingüística, entendendo como ocorre a produção de sentidos por sujeitos, em 
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condições sócio-históricas determinadas. A opção por este tipo de corpus deveu-se ao fato de, 
no mundo contemporâneo, a mídia estar presente cotidianamente/continuamente na vida das 
pessoas: para a construção do conhecimento público, depende-se mais da mídia do que de 
outras instituições tais quais a família, a escola etc. Outro fator determinante foi o fato de ser 
o objetivo precípuo deste trabalho analisar os inter-relacionamentos entre discurso, historia, 
cultura e memória na constituição da identidade do homem e da mulher e o campo midiático 
funcionar como um campo discursivo constituído por discursos heterogêneos sobre como 
homens e mulheres se constituem como sujeitos na nossa sociedade, sendo esse campo 
inclusive palco de práticas de subjetivação do/no cotidiano masculino e feminino. Aí se 
representam vozes de autoridades que administram o dizer e o silenciamento; que participam 
e fazem parte das práticas sociais e discursivas do cotidiano que se ligam a uma rede 
heterogênea de formações discursivas que determinam o que se pode e se deve dizer sobre as 
formas e as práticas de si mediante as quais os indivíduos devem se constituir como sujeito 
homem e sujeito mulher. Procurar-se-á analisar práticas e processos discursivos subjacentes à 
produção de sentidos em diferentes mídias, bem como refletir acerca das relações de poder aí 
presentes. Elegeu-se como um dos princípios norteadores das análises o pressuposto de que 
produzir linguagens significa produzir discursos, instância da aliança entre fenômenos 
lingüísticos e processos sócio-histórico-ideológicos; assim sendo, toma-se uma visão de 
linguagem como prática que envolve atores sociais, em interação discursiva, e o grupo a que 
pertencem. Alicerçado nessa perspectiva e tendo como fundamento teórico Foucault bem 
como os pressupostos da Análise do Discurso de linha francesa, observa-se a produção de 
subjetividades no campo dos enunciados que dialogam em uma sociedade, entendendo-os 
como domínio de lutas e batalhas entre diferentes posições enunciativas. Investigam-se as 
representações identitárias, tanto no plano dos elementos estruturadores do texto como nos 
traços sócio-culturais e históricos nele representados. Dessa forma, o projeto analisa, no 
campo da mídia, processos de subjetivação do sujeito mulher e do sujeito homem , ou seja, a 
contribuição de discursos vinculados a diferentes gêneros midiáticos na construção dessas 
identidades; tenta ele estabelecer como se desenvolvem mecanismos que contribuem para 
produção de uma identidade própria. Busca, enfim, responder de que modo se dá a produção 
identitária do homem e da mulher na atualidade; estabelecer os processos discursivos pelos 
quais foi e continua sendo construída a identidade do homem e da mulher; as especificidades 
do imaginário feminino em relação ao imaginário masculino e as relações entre os dois 
domínios. 

Discurso, dialogismo e práticas sócio-culturais 

Elmo Santos (UFBA) 
elmodossantos@gmail.com 

 
O objetivo deste projeto é constituir um espaço de discussão teórica e metodológica dos 
estudos do discurso para problematizar aspectos discursivos e sociais que se deixam 
surpreender pela linguagem. Busca-se, com isso, analisar um conjunto de textos sobre a 
cultura brasileira, a partir das investigações atuais sobre o conceito de dialogismo e as 
possibilidades de investigação de enunciados culturais, com o concurso de outros campos do 
saber.  As investigações sobre o discurso e a sociedade abrem-se para algumas perspectivas 
interdisciplinares, dentre as quais o relacionamento dos estudos do discurso com a memória, a 
sociologia e os estudos culturais. A proposta básica deste estudo é otimizar a constituição 
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desse campo, prevendo uma contribuição para a análise de prováveis sentidos constituídos por  
diálogos materializados em alguns textos e contextos, cuja chave de leitura parece impor essa 
rede interdisciplinar. Trata-se de uma rede complexa, que possui vinculações privilegiadas 
com a lingüística, base pressuposta em todo o desenho desta reflexão e que comparece, mais 
explicitamente, nas proposições de Ducrot, por permitirem o desvelamento do jogo 
enunciativo e aspectos da argumentação. No campo estritamente discursivo, comparecem 
duas fontes que dialogam entre si: as teorizações do Circulo de Bakhtin e as de Maingueneau. 
De Bakhtin, interessa-nos investigar o dialogismo, valendo-nos, inclusive, dos novos estudos 
realizados por estudiosos franceses e brasileiros; já de Maingueneau, interessa-nos os seus 
estudos sobre o discurso polêmico e suas novas teorizações. É dessa colaboração entre teorias, 
nesse entre-lugar teórico, que buscamos um viés para o estabelecimento de uma discussão 
sobre enunciados culturais, tomando como objeto empírico textos verbais e não verbais de 
gêneros variados que atualizam discussões sobre nossa cultura, ou seja, textos teóricos sobre a 
sociedade brasileira e textos produzidos por grupos socialmente organizados. Busca-se, com 
isso, verificar, alguns aspectos do jogo enunciativo e a produção de sentidos, sendo que tal 
jogo produtor pressupõe, para se desvelar ou ficar menos opaco, um trabalho com a cultura, a 
memória e os grupos sociais, mediante formulações de autores como Halbwachs, Le Goff, 
Stuat Hall, Bhabha, Alain Touraine, Giddens e outros. Ao propormos essas reflexões sobre a 
discursividade, que se particularizam nas discussões sobre os estudos do dialogismo, do 
enunciado concreto e da polêmica, cremos poder acrescentar contribuições para novas 
possibilidades de relacionamento com o campo de investigação e a diversidade cultural na 
sociedade brasileira. 
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RESUMOS DOS PÔSTERES 
 
 

 
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO AUTOR POR MEIO DA REPETIÇÃO HISTÓRICA EM 

TEXTO CIENTÍFICO PRODUZIDO POR ALUNO DE GRADUAÇÃO EM 
QUÍMICA 

Luciana Massi e Salete Linhares Queiroz (Instituto de Química de São Carlos - USP) 
lu_massi@yahoo.com.br 

 
As novas orientações das pesquisas de Educação em Ciências têm mostrado a importante 
contribuição das investigações que privilegiam a análise da dimensão discursiva em situações 
reais de sala de aula e em laboratórios de pesquisa. Nessa perspectiva, observamos o percurso 
trilhado durante um ano por um aluno de Iniciação Científica em Química em um laboratório 
de pesquisa. Nesse período realizamos entrevistas com o orientador e o aluno, além de 
observações no local, as quais incluíram gravações em áudio e coleta de materiais orais e 
escritos produzidos pelo aluno. Este trabalho discute a autoria, no contexto da escrita 
científica, baseado na análise do relatório final da Iniciação Científica desse aluno de graduação 
em Química. Subsidiamos a interpretação dos dados nos estudos da Análise do Discurso, de 
linha francesa, divulgada por Eni Orlandi. Analisamos o relatório científico “Medidas de 
hidrofobicidade da parede celular de leveduras por adesão a hidrocarbonetos: diferentes 
leveduras, hidrocarbonetos e meios de suspensão de células”, produzido pelo aluno Eduardo, 
sob orientação do co-orientador Pedro (nomes fictícios). O relatório de Eduardo, redigido no 
intervalo de aproximadamente um mês, trata dos dados por ele coletados no decorrer do ano 
no qual realizamos o acompanhamento no laboratório. O  documento foi produzido em várias 
etapas e versões, que conduziram à produção do relatório final. Acompanhamos todas as 
etapas e tivemos acesso a todas as versões, o que nos permitiu uma boa visão sobre o processo 
de produção do relatório e viabilizou o nosso trabalho de análise. Eduardo deu continuidade a 
um projeto iniciado por outra aluna de IC, sendo que o relatório dessa aluna serviu de base 
para o seu texto. Assim, verificamos as relações entre esse “texto primeiro” e o relatório de 
Eduardo, na tentativa de reconhecermos a ocorrência da repetição histórica. Observamos na 
análise a ocorrência de dois tipos de repetição histórica. O primeiro tipo de repetição histórica 
foi observado nas alterações do relatório da bolsista anterior que o aluno implementou para 
adequar as passagens às particularidades do seu projeto de pesquisa. O segundo tipo de 
repetição histórica foi observado nas partes do relatório que foram produzidas pelo aluno, sem 
que ele estivesse preso ao texto original, consideramos que nesse caso o aluno produziu o 
texto de forma “livre”, pelo fato de que esses textos não estavam baseados no relatório da 
bolsista anterior. Como era de se esperar observamos nesses textos “livres” algumas correções 
de Pedro, que na maioria dos casos consistia em substituição de palavras visando uma melhor 
adequação à linguagem científica. Percebemos, em nossa análise, o desenvolvimento da 
compreensão do tema de pesquisa e da autonomia do aluno, ao escrever os trechos de forma 
livre, mas trazendo pela memória discursiva, informações corretas e específicas para sua 
pesquisa. A partir das correções que o co-orientador fez no texto percebemos o sucesso do 
aluno nas operações descritas. Percebemos, ainda, que alguns trechos marcam claramente o 
exercício da função autor e apontam de diferentes maneiras para a apropriação da linguagem 
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científica, especialmente com base na prática diária da condução da pesquisa. 
O DISCURSO PEDAGÓGICO ESCOLAR DAS DÉCADAS DE SESSENTA E SETENTA 

E SEUS ECOS NO ATUAL SISTEMA ESCOLAR 
Filomena Elaine Paiva Assolini e Juliana Cássia de Souza – FFCLRP/USP 

jcassias@hotmail.com 
 

Apresentamos os resultados de uma pesquisa que investigou, com base na Análise do Discurso 
de “linha” francesa, o Discurso Pedagógico Escolar (DPE) produzido no período histórico de 
1965 a 1972. Nosso trabalho investigou também como a memória histórica daquela época se 
faz presente no DPE atual. Nosso corpus foi constituído por Livros de Registro produzidos numa 
escola pública estadual do interior de São Paulo, entre os anos de 1965 e 1972, nos quais os 
professores registraram letras de hinos e cantigas trabalhados em sala, além de livros e manuais 
didáticos utilizados nas aulas de Educação Moral e Cívica. Realizamos entrevistas 
semiestruturadas com professores e alunos da instituição escolar em que tais materiais foram 
produzidos, que foram gravadas em áudio e, posteriormente, transcritas. Integram também o 
nosso corpus três diferentes livros didáticos de Português, (4ª série) utilizados por professores 
do ensino fundamental durante os anos de 2007 e 2008. A partir do material coletado, 
selecionamos algumas seqüências discursivas de referência que constituíram os recortes 
analisados. A pesquisa mostrou que tanto nas letras das cantigas registradas nos Livros de 
Registro quanto nas aulas de Educação Moral e Cívica circulavam sentidos institucionalmente 
preestabelecidos e prefixados, que contribuíam para a inculcação de valores morais, éticos, 
religiosos e educacionais. A análise discursiva da contextualização histórica do período pós-
ditatorial no Brasil possibilitou-nos mostrar como as formações ideológicas vigentes 
influenciavam e determinavam os conteúdos pedagógicos trabalhados na disciplina de 
Educação Moral e Cívica. O discurso pedagógico escolar, DPE, predominante no período de 
1965 a 1972 caracterizou-se, fundamentalmente, pelo autoritarismo, impedindo tanto os 
educadores quanto os educandos de circular por outras zonas de sentido que não aquelas 
preestabelecidas pela escola enquanto instituição. Professores e alunos ocupavam o lugar de 
sujeitos enunciadores, que tão somente repetiam discursos legitimados, discursos que muitas 
vezes não lhes fazem sentido algum. Assujeitados ideologicamente e sem direito à voz, 
pressupunham a literalidade da linguagem, sem se darem conta de que os sentidos “naturais”, 
“evidentes” e “únicos” são fabricados historicamente. Nessas condições de produção, 
educandos e educadores permaneciam amarrados a formações discursivas que não lhes 
permitiam descolar-se da posição de sujeitos “escreventes”, passivos e submissos, reprodutores 
enfim da estrutura e da ordem social vigente. A análise do DPE traz indícios de que, embora 
transcorridos quarenta anos, ainda ressoam ecos e vestígios do autoritarismo daquele período 
(décadas de sessenta e setenta) na instituição escolar: seja pela imposição de interpretações e 
leituras cristalizadas a partir dos textos contidos nos livros didáticos analisados, seja pelo 
impedimento de educadores e educandos ocuparem a posição de intérpretes historicizados, 
ou, ainda, pelas práticas pedagógicas que não conduzem o educando a discussões, debates e 
análises. É desejável que o educador conheça as práticas pedagógicas utilizadas em diversos 
momentos históricos bem como os pressupostos teóricos e ideológicos que as sustentam e 
possa entender-se como um sujeito capaz de refletir criticamente sobre eles, a fim de que seus 
fazeres pedagógicos possam contribuir para a formação de sujeitos questionadores, capazes de 
pensar criticamente sua própria realidade. 
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A MULTIPLICIDADE DE VOZES INSCRITAS NO MUSEU DA PESSOA 
Jean Carlos Ferreira dos Santos  (FFCLRP-USP) 

jeancfs@aluno.ffclrp.usp.br 
Vanessa Alves Zagatto 

Van-zagatto@hotmail.com 
Lucília Maria Sousa Romão (FFCLRP-USP) 

luciliamsr@ffclrp.usp.br 
 
Este trabalho tem por objetivo estudar, à luz da Análise do Discurso de matriz francesa, como 
os conceitos de discurso, sujeito e memória discursiva podem ser mobilizados para investigar 
as múltiplas vozes que se materializam em um museu disponibilizado na rede eletrônica, qual 
seja: o Museu da Pessoa, fundado em São Paulo em 1991, cuja proposta é construir uma rede 
de memória social a partir da reunião de histórias de vidas de diferentes pessoas. Esperamos 
abrir espaços para a interpretação do corpus em que sujeitos buscam contar suas histórias, 
mesclando uma grande variedade de enunciados em materialidades verbais e não-verbais tais 
como textos poéticos, biográficos, depoimentos, fotos, vídeos. O museu referido preocupa-se 
em construir uma teia internacional de histórias e relatos biográficos; nessa direção, é 
interativo com material inscrito pelos internautas que navegam diariamente pelas páginas do 
portal e que se dispõem a deixarem suas marcas ali para que estas reverberem nos meandros 
da rede eletrônica. A Análise do Discurso francesa compreende como os objetos simbólicos 
produzem sentidos, refletindo sobre a natureza sociohistórica e ideológica de todo dizer, o 
que pressupõe a consideração da língua como espaço de confronto em que atuam o político e 
as disputas pelo poder. Ocupa-se, portanto, do discurso, tido como efeito de sentidos entre 
interlocutores, palavra em movimento, prática de linguagem. Outros conceitos importantes 
para este trabalho são noção de sujeito e de memória discursiva. O primeiro refere-se não ao 
um sujeito gramatical, tangível, mas a uma posição no discurso, um efeito da/de linguagem 
que funciona através do inconsciente e da ideologia; o segundo, também chamado de 
interdiscurso, é definido como região do dizível, a qual o sujeito recorre em busca de palavras 
que já foram preenchidas de sentidos, advindos de outros contextos sociais e que no momento 
da enunciação são atualizados, podendo ocorrer deslocamento de significados. Entendemos 
que a relevância do Museu da Pessoa é justamente a de criar espaço para que os sujeitos se 
signifiquem e produzam seus dizeres, que são compartilhados com outros sujeitos, criando 
uma enorme rede de discursos em movimento. 

QUE VOZES FALAM NAS BIBLIOTECAS DENOMINADAS ALTERNATIVAS? 
Gustavo Grandini Bastos (Universidade de São Paulo – FAPESP) 

gugrandini@uol.com.br  
Ludmila Tatiane Rodrigues de Almeida (Universidade de São Paulo – FAPESP) 

ludalmeida_usp@yahoo.com.br  
Lucília Maria Sousa Romão (Universidade de São Paulo – Bolsista CNPQ) 

luciliamsr@uol.com.br  
 
Esse trabalho busca investigar o modo como os sujeitos constroem sentidos nas denominadas 
bibliotecas alternativas, espaços de leitura pouco convencionais em diferentes estados do 
Brasil. Em nossa pesquisa, investigaremos dizeres de instituições localizadas em diversos 
espaços, tais como um assentamento rural, uma borracharia, um hospital, um presídio, uma 
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tribo indígena, um ponto de transporte coletivo de ônibus, buscando flagrar como os sujeitos 
assumem-se (ou não) na posição de leitores e como atribuem sentidos ao espaço de leitura 
onde trabalham. Resolvemos especular sentidos sobre esta temática tendo em vista a pouca 
atenção que essas bibliotecas alternativas despertam tanto por parte de pesquisadores, quanto 
por parte das políticas governamentais de incentivo à leitura. Após a realização de uma 
pesquisa on-line, onde foi estabelecido contato com os coordenadores e idealizadores dos 
referidos espaços de leitura, enviamos um questionário e de onde coletamos as entrevistas que 
constituíram os nossos recortes de análise. Nos dados, nosso interesse debruçou-se sobre a 
maneira como os sujeitos discursivizam o espaço no qual atuam, como falam da leitura, da 
aprendizagem e da escrita, como compreendem e representam na linguagem o que é uma 
biblioteca e como o bibliotecário/profissional da informação é significado, muitas vezes pela 
sua ausência, nessas instituições alternativas. Causou certa estranheza e interesse entender 
também a parca discussão sobre essas bibliotecas dentro dos documentos científicos e oficiais 
da Ciência da Informação, assim buscamos compreender essa inexistência e silenciamento 
desses espaços, entendemos que esse tipo de discussão e questionamento só tem a contribuir 
para um melhor entendimento dessas bibliotecas e também possibilitar o entendimento de 
como os organizadores desses espaços compreendem suas ações e o espaço criado. Para 
sustentar o nosso percurso teórico-metodológico, trabalhamos com o referencial teórico-
metodológico da Análise do Discurso de filiação francesa, especialmente com algumas noções 
imprescindíveis para a nossa discussão, tais como os conceitos de memória discursiva, de 
sujeito discursivo, ideologia, discurso e silêncio. 
O DISCURSO SOBRE O HOMOSSEXUALISMO ENTRE OS UNIVERSITÁRIOS DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ 
Josemar Santos Tonico (UESC/BA) 

tonnico@gmail.com  
Dr. Odilon Pinto de Mesquita Filho (UESC/BA) 

o.pinto@terra.com.br  
 
Esse trabalho apresenta uma pesquisa sobre o discurso presente nos enunciados de graduandos 
(bacharelados e licenciaturas) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC-BA), visando 
analisar o discurso sobre o homossexualismo no espaço acadêmico. O objetivo dessa pesquisa 
consiste em averiguar, através do instrumento aplicado, aspectos do funcionamento do 
discurso do graduando sobre o campo discursivo (Mainguenaeu, 1984) homossexualismo. 
Com esse fito foi realizada uma pesquisa qualitativa através da aplicação de questionário 
aberto, em seguida, apreciação do corpus a partir da Análise do Discurso de linha francesa, que 
avalia as construções semânticas produzidas por um enunciado, levando em consideração as 
condições de produção desses enunciados. Partindo-se da premissa que ao manifestar sua 
posição frente a um assunto, os informantes, trazem à tona ideologias arraigadas em seu 
processo de construção discursiva. E é, segundo Orlandi (1999), nessa linguagem concebida 
como mediação necessária entre o homem e a realidade natural e social em que vive que se 
produzem os discursos. Esse tema – homossexualismo – está presente no interdiscurso dos 
graduandos da UESC, e constitui uma formação ideológica, isto é, tem claro duas formações 
discursivas diferentes (discurso religioso e discurso acadêmico). Os resultados indicam que no 
discurso sobre o gênero, abordando a temática da homossexualidade, encontraram-se diversos 
discursos que interagem e retroalimentam-se (discurso religioso, machista, acadêmico, 
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gênero, relativismo cultural, entre outros), analisados nesta pesquisa pelas duas formações 
discursivas (positiva e negativa) que o permeiam e foram manifestadas através das enunciações. 
As posições contrárias do discurso religioso e as favoráveis do discurso acadêmico emergiram. 
Assim, com base nos enunciados analisados, pode-se constatar que o discurso religioso 
mantém uma relação interdiscursiva com o discursivo negativo sobre a homossexualidade, e 
que o discurso acadêmico (estudos culturais, reletavização cultural, respeito a diferenças, 
direitos universais) mantém uma relação interdiscursiva com o discurso positivo sobre o 
mesmo tema. 

AS QUESTÕES DO GRUPO POLÍTICA DE LÍNGUAS 
Juciane Ferigolo (UFSM) 
jferigolo@yahoo.com.br  

Sara dos Santos Mota (UFSM) 
sarita_mota@hotmail.com  

Nédilã Espindola Chagas (UFSM) 
nedi@imprimarecargas.com.br  

Lucélio Jantuta (UFSM) 
lucelio@hotmail.com  

Tânia Regina Martins Machado (UFSM) 
tania-mm@htomail.com  
Luciana Ronsani (UFSM) 

luronsani@yahoo.com.br  
Isaphi Marlene Jardin Alvarez 

isapalv@hotmail.com  
 
Este trabalho apresenta as atividades de pesquisa realizadas pelo grupo de estudos Política de 
Línguas, coordenado pela Profª. Drª. Eliana Rosa Sturza, do Laboratório Entrelínguas, da 
Universidade Federal de Santa Maria – RS, bem como elenca alguns conceitos, noções e 
categorias de análise indispensáveis para o desenvolvimento de tais atividades. O grupo de 
estudos é constituído por cinco alunos do Programa de Pós-graduação em Letras da UFSM, da 
área dos Estudos Linguísticos, um aluno do projeto de iniciação científica (FIPE/UFSM), um 
professor mestre (SEC/RS) e dois ex-alunos do curso Letras - Espanhol. Neste espaço de 
discussões e pesquisa, tem-se por objetivo discutir os efeitos produzidos pelo político nas 
relações entre sujeito e língua, sobretudo, nas fronteiras lingüísticas e enunciativas, 
considerando o modo como os sujeitos se relacionam com as línguas que praticam e/ou estão 
expostos. Neste sentido, interessa-nos analisar como o sujeito se significa pela(s) língua(s) que 
fala e como ele se movimenta nela(s). Para isso, necessária se faz a reflexão e o uso de 
conceitos como Língua Materna, Língua Estrangeira, Segunda Língua, Língua de Imigrantes, 
Língua Nacional e Línguas próximas em suas diferentes relações, atentando para os sentidos 
que estas relações produzem. Os procedimentos de análise se realizam segundo algumas 
categorias da Semântica Enunciativa e da Análise de Discurso, tais como: designação, 
determinação, exemplificação, definição, reescrituração. Outros conceitos mobilizados para o 
estudo da relação sujeito/língua são: história, fronteira, memória, ideologia, língua, arquivo, 
política, sujeito e político. Entre os trabalhos desenvolvidos encontram-se monografias de 
final de curso de graduação, projetos de iniciação científica, e dissertações de mestrado. Este 
conjunto de estudos pretende, deste modo, trazer para a área dos estudos discursivos 
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enunciativos um novo olhar sobre o conceito de línguas em contato e espaço de enunciação, 
tal como já se tem feito com os trabalhos de pesquisa desenvolvidos pelos membros do grupo 
de pesquisa. 
DISCURSOS PRODUZIDOS POR ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO EM QUÍMICA 

ATRAVÉS DA LEITURA DE TEXTOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA. 
Luciana Nobre de Abreu Ferreira (UFSCar) 

luciana.naf@hotmail.com 
Salete Linhares Queiroz (IQSC – USP) 

salete@iqsc.usp.br 
 
Textos de divulgação científica (TDCs) podem funcionar como instrumento de motivação em 
sala de aula, organizando explicações e estimulando debates, de modo a ampliar o universo 
discursivo dos estudantes. Este trabalho tem como objetivo investigar o funcionamento da 
leitura de um TDC – extraído do livro Tio Tungstênio: memórias de uma infância química, de 
Oliver Sacks – em atividade realizada com estudantes de graduação em química. Na atividade, 
os alunos foram solicitados a ler o TDC e a formular perguntas a seu respeito. Assim, esta 
investigação se deu através da análise das perguntas, sob a perspectiva da Análise do Discurso 
de linha francesa divulgada por Eni Orlandi, com relação à tipologia do discurso, que nos 
permitiu observar características dos discursos autoritário, polêmico e lúdico presentes na 
formulação de cada uma delas. Nessa perspectiva, procuramos investigar se características do 
discurso pedagógico (DP) podem ser deslocadas pelo funcionamento da leitura do TDC. O 
DP é definido como um discurso autoritário em seu funcionamento, pois se dissimula como 
transmissor de informações e constitui uma memória na qual professor e alunos se inscrevem 
para poder dizer determinadas coisas e não outras. Para interferir no caráter autoritário do DP 
é preciso atingir seus efeitos de sentido, torná-lo um discurso polêmico, e isso, da parte do 
aluno, significaria exercer sua capacidade de discordância. Categorizamos as perguntas a partir 
da configuração de diferentes objetos de conhecimento nelas embutidos e relacionamos cada 
uma das categorias aos tipos de discurso. Assim, as perguntas categorizadas como matemática 
se relacionam direta ou indiretamente com a linguagem matemática, tendem à instauração de 
um discurso autoritário, uma vez que na sua formulação ocorre a permanência do sentido 
único – fazer cálculos e obter resultados numéricos; perguntas relacionadas à metalinguagem 
requisitam a definição de expressões, palavras, conceitos etc., são as mais freqüentes no DP e 
o caracterizam fortemente como um discurso autoritário, no qual observamos uma polissemia 
contida e uma reversibilidade estancada; questões da categoria fenômenos dizem respeito a fatos 
do mundo natural, sejam eles observáveis ou derivados de um modelo, também apresentam 
características de um discurso autoritário, pois dizem respeito a aspectos que compõem as 
condições de produção do conhecimento científico de forma implícita, ocultada pelo DP; na 
categoria processos estão as questões relacionadas a aspectos da produção do conhecimento 
científico, indicam deslocamentos do discurso autoritário, pois o referente é a produção da 
ciência. Nesses discursos, portanto, ocorre a introdução da polissemia, ou seja, uma tendência 
ao discurso polêmico. A análise das questões formuladas pelos alunos revelou deslocamentos 
do DP para um discurso polêmico, uma vez que mais da metade remetia à categoria processos e 
abordava principalmente o caráter humano da ciência, como o contexto de vida e trabalho dos 
cientistas e a incompletude das teorias científicas. A análise dos resultados indicou que o TDC 
funcionou como mediador para a colocação de posicionamentos incomuns em aulas 
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tradicionais do ensino superior de química, o que sugere a viabilidade da proposta neste nível 
de ensino. 

DO FATO À NOTÍCIA AO FILME: O ASSALTO AO TREM PAGADOR 
Márcia Valéria Alves Gomes (UNESP – Bauru) 

marciavaleriag@yahoo.com.br  
Profa. Dra. Nelyse Apparecida Melro Salzedas (Orientadora) 

 
O objetivo desta pesquisa é fazer um estudo comparativo entre o discurso da mídia impressa e 
o discurso do meio audiovisual, neste caso o cinema, da divulgação, por estes meios, de um 
fato real: o assalto ao trem pagador, que ocorreu em 14 de junho de 1960, no Rio de Janeiro. 
Pretende-se analisar como o fato real e as notícias veiculadas no meio impresso serviram como 
fonte de informação para a construção da linguagem cinematográfica. Busca-se descobrir as 
similaridades e disparidades existentes entre esses dois discursos, bem como as características 
de verossimilhança do meio audiovisual e do meio impresso, em relação à abordagem do fato 
real. Um dos aspectos analisados é verificar se os discursos do cinema e do jornal impresso 
retrataram algo semelhante ao acontecimento real ou não. Esta característica de 
verossimilhança torna o cinema um meio midiático caracterizado pelo real-ficcional. Para 
tanto, são abordados os conceitos de antropofagia, ficção enquanto comunicação, sincretismo, 
polifonia, linguagem impressa e linguagem audiovisual. O corpus de análise desta pesquisa 
compreende 03 cenas do filme: “O assalto ao trem pagador”, produzido em 1962 e dirigido 
por Roberto Farias, e as notícias veiculadas no jornal O Globo, entre os dias 14 e 21 de junho 
de 1960, as quais totalizam 10 páginas do referido jornal. A escolha por este período de 
publicação das notícias justifica-se por considerarmos que, nessa época, houve maior 
incidência do fato real na mídia impressa, já que se trata da semana do acontecimento e dos 
dias subseqüentes ao mesmo. Uma análise preliminar nos mostra que o conteúdo das notícias 
publicadas, neste período citado, tem bastante semelhança com o que foi transposto para o 
cinema. Um dos exemplos podem ser as notícias veiculadas nos dias 15/06/1960 e 
18/06/1960. Ambas apresentam várias similaridades com os 8min45s, os 12min33s e os 
22min43s do filme. O discurso dos dois meios descreve o local do assalto, o horário, as 
vítimas, o modo como o trem foi abordado, os recursos utilizados pelos assaltantes, bem 
como o excelente planejamento do assalto, que leva a polícia a acreditar que uma quadrilha 
internacional possa ter elaborado o plano. Considerando que o discurso do jornal impresso 
pode 
ser usado como fonte de informação para a construção do discurso do meio audiovisual, as 
cenas mostradas aos 23min13s e 43min34s retratam os próprios assaltantes se informando 
sobre as investigações do assalto por meio do jornal impresso. Desta maneira, a mídia 
impressa mostra-se inserida no discurso do meio audiovisual. E, no caso de análise, em 
questão, o discurso informativo da mídia impressa oferece subsídios teóricos para a construção 
da linguagem do audiovisual; e tem-se como ponto de partida o fato real, que construído pelas 
diferentes linguagens midiáticas ganha novos sentidos e novas versões, adaptados as 
características dos meios nos quais é veiculado. 

VERBAL E NÃO- VERBAL: EIS A COMPLETUDE DOS DISCURSOS? 
Daiane da Silva Delevati 

delevatidaiane@yahoo.com.br  
Daiane Siveris  
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daiasiveris@gmail.com  
Martina da Silva Schaedler 
marti.nica@hotmail.com  

Nina Rosa Licht Rodrigues (UFSM)1 
nina.licht@yahoo.com.br  

Verli Fátima Petri da Silveira2 
vpetri@terra.com.br  

 
Esta proposta de trabalho tem por objetivo apresentar os efeitos de sentidos que emergem a 
partir da interpretação de imagens e enunciados produzidos por sujeitos - alunos de ensino 
fundamental de uma escola localizada na periferia da cidade de Santa Maria/RS – em uma 
oficina ministrada por bolsistas de Iniciação Científica do Curso de Letras da Universidade 
Federal de Santa Maria. Tal trabalho integra o projeto “O dicionário como instrumento 
didático-pedagógico no ensino de Língua Portuguesa: da pesquisa à prática de sala de aula” que 
orientou o planejamento das atividades desenvolvidas, os quais foram aplicados de acordo com 
as seguintes etapas: primeiramente, a turma escreveu o que entendia/sabia sobre político, 
política, partido; na segunda parte, realizou entrevistas com moradores e fotografou a 
comunidade, buscando registrar imagens que se relacionavam com os verbetes anteriormente 
citados; em seguida, ao retornar à sala de aula, consultou o dicionário, observando os 
enunciados que seguiam esses verbetes, a fim de estabelecer relações entre as entrevistas, as 
imagens obtidas através das fotografias (com legendas criadas por eles) e o que estava posto no 
dicionário. Experiência essa que gerou discussão e reflexão acerca dos sentidos trazidos por 
esse instrumento lingüístico e as relações com outros sentidos que emergiram quando a língua 
entrou em funcionamento. Esse projeto visava desconstruir/reconstruir o imaginário, já 
instituído pelas aulas de língua portuguesa, acerca do funcionamento discursivo do dicionário, 
levando os alunos falantes/aprendizes da Língua Portuguesa no/do Brasil a se questionarem a 
respeito da produção de sentidos que se dá sobre as palavras. E é com esse objetivo que nos 
servimos dos princípios teórico-metodológicos da Análise de Discurso (AD), de Linha 
Francesa, tal como foi instituída por Michel Pêcheux e como está sendo trabalhada hoje no 
Brasil. Baseamo-nos, dessa forma, nos conceitos abordados por Eni Orlandi de que a 
interpretação está inclusa em toda e qualquer manifestação da linguagem, tanto verbal como 
não-verbal. Assim, tomamos os resultados do trabalho de oficina na escola como corpus: as 
fotos selecionadas pelos alunos da/na comunidade, os enunciados dos alunos sobre os verbetes 
político, política, partido e a atribuição de sentidos aos verbetes dada pelos alunos, que estão sob 
determinadas condições de produção, dentre as quais destacamos o período que precedia as 
eleições municipais de 2008. Logo, analisamos esse material através da mobilização de 
algumas noções que sustentam a AD francesa: discurso, língua, sujeito, ideologia e história, a 
fim de questionar e refletir sobre a completude dos discursos, enquanto evidências a serem 
desconstruídas. Pelo que podemos observar, tais materialidades ao serem relacionadas, se 
tocam, se contradizem, apontam outros sentidos: já ditos, não ditos, esquecidos, silenciados, 
saturados, sentidos outros; e que, enfim, acabam por revelar a incompletude, que é 
constitutiva da língua, do sujeito e do discurso. Essa incompletude que também nos motiva, 
enquanto falantes e estudantes de língua portuguesa, a problematizar questões referentes ao 
ensino de língua vinculado aos processos de produção de sentidos. 
1 Alunas do Curso de Letras-Português pela Universidade Federal de Santa Maria e autoras do 
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presente trabalho. 
2 Orientadora do Trabalho, Pesquisadora do Laboratório Corpus e Professora do DLV, UFSM. 

O FUNCIONAMENTO DISCURSIVO DAS NUVENS DE TAG NA REDE 
ELETRÔNICA: SENTIDOS SOBRE CAPITOLINA. 

Vivian Lemes Moreira (USP) 
vivianm@aluno.ffclrp.usp.br  

Lucília Maria Sousa Romão (USP) 
luciliamsr@uol.com.br  

 
Partindo do pressuposto de que a rede eletrônica é composta por diversas vozes formando um 
grande arquivo (Arquivo), esse trabalho tem como intento analisar, à luz da Análise do 
Discurso de filiação francesa, o funcionamento discursivo da nuvem de tag, isto é, do campo 
textual que aparece em algumas páginas eletrônicas. Trabalhamos com a hipótese de que a 
nuvem de tag funciona de dois modos: primeiro, promovendo a condensação dos dizeres que 
estão dispersos em vários outros arquivos eletrônicos; segundo, esse mesmo campo pode 
inscrever efeitos de dispersão de sentidos sobre a página digital ao modo de uma nuvem onde 
estão marcados tantos outros sentidos de outros arquivos. Promovendo a mobilização de 
conceitos sobre a rede eletrônica e a hipermídia, buscamos refletir sobre o modo como o 
sujeito procura, ordena, instala e categoriza seus arquivos através da folksonomia, utilizando-
se das tags para fazer falar (e calar) certas palavras; queremos problematizar, assim, o modo 
como os dizeres são instalados e como circulam na rede. Como corpus desse trabalho, será 
analisada a tag "Capitu", coletada na nuvem de tag do site globo.com e no site de sistemas de 
blog Technorati, dando destaque ao título do romance de Machado de Assis que se transformou 
em programa de televisão no ano de 2008. 

TESOURO DE IDÉIAS: O VALOR DO DISCURSO NA PESQUISA ESCOLAR 
Deise Belisário (BCo/UFSCar) 

deise@ufscar.br  
Teresa Bessi Lopes (BCo/UFSCar) 

teresa@ufscar.br 
  
Este trabalho vislumbra parâmetros de caracterização discursiva nos textos produzidos pelos 
alunos em um Projeto de Extensão da Biblioteca Comunitária da UFSCar. O Projeto de 
Extensão Caça ao Tesouro foi aplicado no ano de 2007, junto à quarta série do Ensino 
Fundamental do Centro Educacional SESI 108 e teve como objetivo a orientação à pesquisa 
escolar, com metodologia específica, orientando desde a seleção e eficiente utilização dos 
recursos informacionais até a representação da informação na montagem do texto. A classe foi 
dividida em grupos e o tema trabalhado foi “Reciclagem”. Com o desenvolvimento das 
atividades práticas, os alunos ao tomarem contato com os textos pesquisados, não só 
aprendem a maneira correta de executar uma pesquisa como tornam-se agentes 
multiplicadores das informações encontradas. Os textos produzidos, foram posteriormente 
transformados em capítulos de um livro, resultando numa publicação conjunta. No caso da 
reciclagem, é despertado no aluno o gosto pelo tema com ações simples de conscientização, 
que acabam melhorando o desempenho escolar, a qualidade de vida, o meio ambiente, 
tornando-os elementos transformadores da realidade em que estão inseridos. Todos os textos 
produzidos verbalizam uma conscientização enquanto sujeitos sociais motivados pelas nuances 
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contidas no cotidiano de cada um. A possibilidade textual e discursiva ao mesmo tempo 
diferencia e agrupa os leitores e autores de suas próprias pesquisas, à medida que cada grupo 
interage, verbaliza e complementa cada trabalho com releituras dinâmicas e múltiplas. As 
ilustrações elaboradas pelos alunos na temática dos textos também enfatizam o discurso pelas 
imagens, retratando e projetando significações no contexto geral. Através do discurso 
reproduzido nos textos foi possível intervir positivamente na formação de futuros cidadãos, 
onde o “saber fazer” é uma conseqüência natural do processo de aprendizagem formando 
alunos conscientes do seu valor na sociedade como um todo. 

UM OLHAR SOBRE O OUTRO: OS ESTEREÓTIPOS DOS FRANCESES E DOS 
BRASILEIROS NOS MÉTODOS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA. 

Rita de Cássia Silva Bergamasco (UEPG) 
rbergamasco@uepg.br  

 
Atualmente, os métodos de línguas estrangeiras têm sido objeto de discussões contínuas pelos 
professores e aprendizes quanto ao seu uso como material pedagógico e quanto à sua eficácia 
no ensino da língua e da cultura estrangeira. Espera-se que o método apresente um modelo 
“perfeito, correto e validado” da cultura a ser ensinada. Este modelo cultural é veiculado 
através de estereótipos, aceitos e confirmados, pelos autores destes materiais pedagógicos. No 
ensino de línguas, o olhar posto sobre a maneira de se comportar do outro, a maneira de se 
vestir, ou de se alimentar, suas diversões, seus usos e costumes, apenas mostram ou 
descrevem seus hábitos de viver. No entanto, cabe ao professor a função de mostrar em que 
estas práticas do cotidiano são socialmente distintas e fazem parte do funcionamento de um 
sistema de valores, agregados à língua e à cultura. Diante do exposto, tem-se nesta pesquisa, 
como objeto de estudo, um método de Francês Língua Estrangeira e um método de Português 
para Estrangeiros na busca de uma construção de leitura das representações coletivas 
veiculadas nestes materiais. A partir de uma análise indutiva e comparativa, ancorada nos 
pressupostos teóricos de analistas do discurso, como R. Amossy entre outros renomados, 
tem-se o objetivo neste trabalho de identificar e de desmistificar os conjuntos de crenças e 
opiniões comuns, através dos estereótipos, das línguas e das culturas ensinadas. Os 
estereótipos figuram em todos os lugares e em quase todos os domínios não científicos eles 
recebem, imediatamente, uma conotação negativa. Os trabalhos de alguns estudiosos já 
revelaram e afirmam o contrário. Confirmam que os estereótipos são, ao mesmo tempo, 
ativadores da percepção, indicadores gerais, agentes do verossímil, suportes de identificação, e 
de emoção, traços argumentativos e sinais de literalidade. Neste sentido, os estereótipos 
mostram as percepções de identidade e a coesão dos grupos, pela comparação com os traços 
atribuídos a outros grupos. Assim, os estereótipos levam à pesquisa da imagem de si já que a 
imagem discursiva de si é [então] ancorada em estereótipos. O propósito desta pesquisa é 
desvendar a “dimensão escondida”, pelo conjunto de estereótipos, pois estes constituem 
elementos substanciais para as práticas de leitura no domínio do ensino de línguas. 

IMPLICAÇÕES DISCURSIVAS CORPO E FALA: A CONSTRUÇÃO DO OUTRO 
PELO UM. 

Vivien Monzani Fonseca (UNESP) 
Antonio Jose dos Santos 

Zuleica Maria Bispo de Souza 
vivien@rc.unesp.br 
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Abordaremos a formação discursiva do corpo interposta pela formação discursiva da 
fala/língua que implica à produção de significantes, num constante “dialogo relacional” entre 
linguagens: corpo, fala e sociedade; afinal o relacionamento com uma situação social 
determinada afeta a significação proporcionando processos de subjetivação do outro pelo um. 
Todas as manifestações verbais estão ligadas aos demais tipos de manifestações e de interação 
de natureza semiótica, à mímica, à linguagem gestual, corporal, etc. O corpo é a sede de toda 
aprendizagem, um campo de expressão e o movimento um meio de a expressão se realizar. 
Expressamo-nos com o corpo, com o movimento igual ao do outro que também fazemos com 
a palavra, a escrita e o desenho; e muitas vezes essa expressão dispensa qualquer palavra. 
Construímos nosso próprio movimento a partir da interação dos estímulos de nosso meio com 
as estruturas que possuímos, tal qual fazemos com a fala e no jogo. O jogo lúdico dá-se, nem 
dentro (interioridade discutível) nem fora (mundo externo), mas sim no espaço intermediário 
ou transicional, espaço infinito de separação entre o sujeito e sua fonte primitiva de prazer, 
espaço que também infinitamente será ocupado pela criação (arte, pensamento, humor, 
ciência). Esta é a importância do lúdico: ele não se desvanece com a brincadeira que termina, 
mas constitui-se para o sujeito (criança ou não) como a história de si que o próprio sujeito 
escreve. Isto é, imprime-se em sua experiência (do eu sou). É o que lhe dá a sensação 
verdadeira de ser, de self (Winnicott, 1957; 1971; 1972). O sujeito adequa-se às regras para 
poder participar, mas enquanto exercita tal faz de conta de fato descobre soluções novas e nisso 
encontra o prazer. Por isso a criança repete o jogo, a brincadeira, a canção até que o desprazer 
cesse. Assim, o lúdico acede ao mundo imaginário mas simultaneamente apóia-se em regras, 
mesmo que de um pequeno grupo ou próprias ao sujeito. Daí as implicações dialógicas entres 
as representações corpo/fala que aproximam e distanciam o sujeito da realidade para melhor 
compreendê-la e superá-la constituindo-se. 

O PROCESSO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO SUJEITO NO DISCURSO 
PUBLICITÁRIO. 

Walkiria Ap. David Silva (Ibilce – UNESP) 
walkiria@femanet.com.br 

 
Analisando as páginas publicitárias da revista Veja, no período de Maio a Julho de 2008, 
objetivamos compreender como o discurso publicitário se textualiza, destacando as marcas 
verbais e não-verbais do processo de individualização do sujeito, já que para a Análise de 
Discurso, as palavras não são dotadas de um sentido próprio, mas adquirem sentido na 
formação discursiva em que estão inscritas. A publicidade exerce papel fundamental na 
sociedade contemporânea, explicitando a relação do sujeito com o conjunto social, em 
determinada conjuntura histórica. O texto publicitário influencia a constituição de sentidos 
junto aos leitores, interpelando os mesmos enquanto sujeitos. Como acontece com toda 
produção discursiva, o texto da propaganda é elaborado a partir de uma seleção de elementos 
para o discurso pretendido. Esses elementos são produtos de um dado momento histórico, 
atravessados por fatores lingüísticos e ideológicos. O discurso publicitário tem uma atividade 
que lhe é própria e que, portanto, lhe dá especificidade. Assim sendo, esse discurso se 
particulariza, remetendo-nos às formações imaginárias e ideológicas ali presentes. Diante de 
qualquer objeto simbólico o sujeito interpreta, e essa interpretação se dá por um saber 
discursivo, o interdiscurso. A individualização é uma das formas de interpelação ideológica e 
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produz efeitos diversos nos processos de identificação dos sujeitos, modelizando as 
personalidades. Do processo de interpelação resulta a forma-sujeito histórica, com sua 
materialidade. Interpelado pela ideologia, o sujeito individualizado é um constructo resultante 
de um processo simbólico – a individualização. A análise está fundamentada na perspectiva 
teórica da Análise de Discurso, que concebe a linguagem com sua complexidade e 
multiplicidade de sentidos, trabalhando com as diversas matérias significantes. Baseando-se na 
relação linguagem e contexto, a Análise de Discurso busca explicitar como, em seu 
funcionamento, o texto produz sentidos, sempre observando as condições de produção. Visa-
se, ainda, à compreensão da historicidade dos sentidos e dos sujeitos. O texto, nesta 
perspectiva, é um observatório da materialidade histórica da linguagem. O método 
empregado, pois, é o lingüístico-histórico, o qual descreve as regularidades lingüísticas e 
evidencia a relação existente entre língua, sujeito, história e ideologia. A análise empreendida 
busca explicitar como as marcas verbais e não-verbais presentes nos anúncios são constitutivas 
do processo de individualização do sujeito no discurso publicitário da revista Veja. 
A COR NO DISCURSO AUDIOVISUAL: A IMPORTÂNCIA DA COR NOS FILMES 

DE TIM BURTON. 
Rubens Francisco Torres (UFSCar) 

rubens83@gmail.com 
Nádea R. Gaspar (UFSCar) 

nagaspar@terra.com.br 
 
Um dos grandes desafios da Ciência da Informação atualmente é a análise e recuperação da 
informação em obras audiovisuais. Grande parte das análises e consequentemente das buscas 
realizadas para localizar esses materiais são feitas da mesma maneira como são realizadas as 
análises e a busca nos documentos escritos. Essas análises têm se mostrado insuficiente, 
principalmente por parte de profissionais da informação que trabalham diretamente com 
mídias audiovisuais, pois elementos visuais que possam ser importantes, como cor, os planos 
imagéticos, os sons, dentre outros, são ignorados nas análises tradicionais. O conhecimento 
teórico de como analisar esses elementos, por parte do profissional da informação, facilitaria 
muito o processo de análise de obras audiovisuais e, consequentemente, o trabalho de 
recuperação dos textos e das informações buscadas pelos usuários-leitores que a necessitam. O 
objetivo dessa pesquisa é averiguar se o elemento “cor” revela significado em obras 
audiovisuais e se é possível utilizá-lo nas análises e na recuperação da informação dessas obras. 
Para isso, estudou-se teóricos que trabalham com a Semiótica da imagem, particularmente no 
que diz respeito ao entendimento sobre a análise da “cor”, tal como a compreende Aumont 
(1995), Joly (1996) e Guimarães (2000). Para as análises foram selecionados filmes do diretor 
norte-americano Tim Burton, que é um diretor que utiliza a “cor” como um elemento 
importante na narrativa de seus filmes. Os filmes selecionados para a análise, tendo-se em 
vista que desde o início já foi considerado o elemento “cor”, foram: “Edward Mãos de 
Tesoura” (1990), “Peixe Grande” (2003), “A fantástica fábrica de chocolate” (2005) e “Noiva 
Cadáver” (2006). A pesquisa tem demonstrado, como resultado parcial, que Burton prima em 
seus filmes pelo elemento “cor”, e uma das que mais se destacou nos textos selecionados foi a 
“cor” azul. Essa “cor”, que nas narrativas apresenta-se principalmente nas vestimentas das 
personagens principais, pode ser demarcada significativamente nas análises em situações que 
expressam os pensamentos, sentimentos e emoções das personagens. Outro ponto importante 



 331 

é que ao longo de sua filmografia Tim Burton modificou o modo de utilização das cores, 
passando de uma representação da visão do mundo mais objetiva, para a representação do 
interior das personagens, dando o caráter de subjetividade, via cor. Neste sentido, a pesquisa 
também tem revelado que as teorias sobre a “cor” nos audiovisuais podem oferecer subsídios 
também para o trabalho do analista da informação, pois o que se percebe hoje nas análises em 
textos dessa natureza é o destaque de palavras-chave, que muitas vezes ainda é feita de modo 
aleatório e intuitivo, e como decorrência, é isso que se oferece ao leitor-usuário na 
recuperação da informação, limitando possibilidades de significados mais condizentes com os 
textos a serem analisados. Conclui-se, assim, que a apropriação de teorias como essas e as 
aplicações das mesmas em textos imagéticos em movimento funcionam como um “guia” para o 
acompanhamento das narrativas, e certamente ofertariam significados analíticos seguros ao 
analista. 

EXPLORANDO REDAÇÕES DE VESTIBULAR À LUZ DA ANÁLISE DO 
DISCURSO. 

Ricardo Francisco Franco (UNIFEV) 
rfilosofia@bol.com.br  

 
A Análise do Discurso nasce da necessidade de haver uma linguística que privilegie, mais do 
que a frase, o texto. Tendo como corpus redações de vestibular, este trabalho procede de uma 
proposta de redação elaborada pela Unifev – Centro Universitário de Votuporanga – que 
sugeria ao candidato, partindo da música Alô, alô, marciano, a realização de um jogo de 
projeção: como se fosse um extraterrestre, o vestibulando deveria enviar ao seu planeta de 
origem um relatório sobre tudo o que estava vendo aqui na Terra. Procurou-se, no início, 
observar qual a parte do mundo eleita para descrição e como a letra da canção teria 
influenciado no processo de produção textual. A análise do discurso revela que, ainda que 
sejam várias as produções (ao todo cento e oitenta e seis), os textos são formatados, ou seja, 
há uma mesma linha ideológica que se infiltra em quase todos eles. 

A ESTÉTICA DO DESAMPARO: FRAGMENTOS DE ARTE PARA UMA 
NARRATIVA A CONTRAPELO DA HISTÓRIA. 

Daive Cristiano Lopes de Freitas  (Mestrado em Educação – Unesp/Rio Claro) 
dcristianlopes@yahoo.com.br  

 
Estudamos a produção de imagens do artista artista plástico e poeta marginalizado que atuou 
entre as décadas de 60 á 90 Salles Dounner (1949-1996) em seu livro intitulado “Art-Nula”, 
situando este num contexto que se caracteriza pela precarização da vida e pela exacerbação da 
dimensão mecânica da sociedade. Tomamos o livro, “Art-Nula” para uma reflexão sobre a 
condição do ser humano: as ilustrações nos permitem entendê-las como alegorias no sentido 
colocado por Walter Benjamim e a partir disto identificá-las como uma posição ética da 
resistência contra a barbárie social. Para Walter Benjamin, o mito de progresso trouxe consigo 
a tradição do conformismo e do esquecimento. O autor afirma a tarefa de deter o 
esquecimento, ameaça que aflige a sociedade, pois é a perda da memória dos oprimidos que 
vem a consolidar as barbáries do cotidiano. O autor defende a faculdade de trocar experiências 
coletivas e a arte de narrar a fim de descolonizar o pensamento (BENJAMIN, 1994). Salles 
Dounner faz esses deslocamentos ao trabalhar com figuras do cotidiano, ao construir alegorias 
e agenciar os objetos para criar novos sentidos. A partir das experiências e da memória é que 
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se encontram as possibilidades de resgatar no homem a sua consciência. Salles Dounner faz 
esses deslocamentos ao trabalhar com figuras do cotidiano, ao construir alegorias e agenciar os 
objetos para criar novos sentidos. A partir das experiências e da memória é que se encontram 
as possibilidades de resgatar no homem a sua consciência. Ampliamos nossa abordagem na 
interface com a obra do linguista e crítico literário Mikhail Bakhtin “Cultura Popular na Idade 
Média e no Renascimento”, particularmente, no conceito de “realismo grotesco”. A partir 
deste enfoque teórico e do corpus da pesquisa analisamos os processos de subjetivação da e na 
sociedade contemporânea e suas possibilidades pedagógicas para uma análise crítica da 
educação. 

MEMÓRIA E PRODUÇÃO DISCURSIVA DO SENTIDO: A MULHER-
PROFESSORA EM FOCO NOS JOGOS ENUNCIATIVOS. 

Karla Perim Muzzi (UFES) 
karlamuzzi@yahoo.com.br  

 
Este estudo é resultado da dissertação de mestrado desenvolvida no Programa de Pós-
graduação stricto sensu em Estudos Linguísticos da Universidade Federal do Espírito Santo. Em 
termos gerais, ele focaliza o campo do enunciável, construído e partilhado historicamente, no 
espaço interdiscursivo, pela mulherprofessora. Partimos do pressuposto de que os processos de 
produção e circulação de sentidos estão ligados à memória. A premissa mais representativa 
quanto à natureza desse discurso é que a memória está exposta aos efeitos dos acontecimentos 
sócio-históricos, o que a torna susceptível a regularizações e desregularizações enunciativas 
concomitantes. Como resultado desse jogo de força entre os enunciados, os sentidos entram em 
um processo de constante re-atualização. O objetivo da pesquisa concentra-se em observar 
alguns jogos enunciativos realizados pela mulher-professora, procurando apreender os sentidos 
decorrentes da articulação entre os enunciados. O corpus é composto de textos produzidos, 
em 2005, por professoras em um projeto de formação continuada para professores da 
educação infantil e do ensino fundamental realizado em municípios do norte do Estado do 
Espírito Santo. A análise dos dados, de caráter descritivo-interpretativo, fundamentouse no 
seguinte: (1) as noções de Michel Pêcheux (2007) sobre o papel da memória na produção 
discursiva do sentido, (2) a materialidade repetível do enunciado, segundo Michel Foucault 
(1995), e, sobretudo, (3) a proposta metodológica de Pierre Achard (2007) sobre o 
funcionamento dos implícitos. Na análise dos enunciados mapeados nos textos das professoras, 
foram detectadas 6 (seis) regularizações enunciativas, que se materializam intradiscursivamente 
nos textos do corpus, tomados em conjunto. Foram, enfim, observados 6 (seis) processos 
discursivos de produção de sentidos, que “delineiam” – de forma não linear nem homogênea – 
a mulher-professora e sua prática docente, a partir de suas próprias enunciabilidades, e 
confirmam uma memória discursiva lá inscrita. Palavras-chave: Linguagem e História. 
Análise do discurso. Memória. Produção discursiva do sentido. 

A CONSTITUIÇÃO DO FEMININO NA RETÓRICA DO DISCURSO DE 
PRODUTOS DE BELEZA FEMININOS NA REVISTA .O CRUZEIRO 1928-1960. 

Diva Conceição Ribeiro (FALEC) 
diconri@yahoo.com.br 

 
A análise sobre a intensidade e o modo pelos quais o discurso publicitário atua nas propagandas 
de produtos de beleza femininos veiculados na revista O Cruzeiro entre 1928 e 1960, no 
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processo da comunicação e na compreensão dos procedimentos que situam socialmente o 
homem em função de ser e estar no mundo são comprovados pelos estudos da linguagem. Pela 
análise retórica, constatam-se traços importantes na formação do feminino na retórica 
contemporânea, pois o discurso publicitário contribui para a naturalização dos valores do 
discurso patriarcalista dominante e reafirma a função doméstica atribuída á mulher brasileira 
ao conclamála a assumir e permanecer na subalternidade social no papel coadjuvante. A teoria 
explora mecanismos persuasivos de busca e ação do homem como transformador e 
transformado, o caráter prático da retórica como arte da construção do discurso e às 
possibilidades de confronto e intercâmbio abertas pelas neoretóricas, junto a outras 
disciplinas: a Pragmática lingüística, a Semiótica discursiva, a Teoria geral do texto e do 
discurso, a Análise conversacional, todas empenhadas em descrever o ato discursivo em 
benefício de uma visão globalizante do fenômeno da linguagem, ancorados nos estudos 
Aristotélicos e na Nova Retórica – Teoria da Argumentação de Perelman – complementados 
pelas dimensões de outras correntes que representam um traço de união com a Retórica: a 
Pragmática, Análise do discurso, Teoria da enunciação e Estudos culturais. Esse estudo tem 
abordagem qualitativa pela relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito como vínculo 
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito não traduzido em números; 
descreve e explica, por análise indutiva o processo de constituição do texto e seu significado 
discursivo, focos principais de abordagem identificadores de fatores que determinam ou 
contribuem para a ocorrência dos fenômenos lingüísticos fortemente persuasivos na linguagem 
publicitária e nos enunciados criados para constituir e moldar o feminino na retórica 
contemporânea. Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, ancora-se na Pesquisa 
bibliográfica, elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, 
artigos de periódicos e atualmente com material disponibilizado na Internet, sem pesquisa de 
campo. Os passos metodológicos formataram-se por meio de levantamento bibliográfico 
relativo à Retórica e Argumentação, natureza do discurso publicitário e disciplinas ancilares; 
leitura e resenha da bibliografia selecionada; estabelecimento da fundamentação teórica; 
análise de texto-piloto, estrutura das categorias de análise; constituição do Corpus, avaliação e 
discussão dos resultados obtidos pela análise e considerações finais. Palavras-chave: 
constituição do feminino – discurso publicitário – elementos de persuasão – teoria 
hermenêutica – voz feminina. 

O DISCURSO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA OCUPANDO O LUGAR DO 
CONHECIMENTO CIENTÍFICO NA ESCOLA: APROPRIAÇÕES, FORMAS E 

REPERCUSSÕES. 
Noemi Lemes-FFCLRP/USP 
noemikuath@yahoo.com.br 

Soraya Maria Romano Pacífico-FFCLRP/USP 
smrpacifico@ffclrp.usp.br 

 
 
Pensando a relevância da ciência na constituição do atual sujeito capitalista enquanto sujeito de 
conhecimento e sendo esta, de acordo com valores já assumidos pela sociedade 
contemporânea, uma condição para que esse sujeito exerça sua cidadania, esse projeto busca 
analisar, ancorado na teoria de Análise do Discurso de filiação francesa, como a Escola, na 
tentativa de socializar o conhecimento científico, vem fazendo uso, no livro didático, do 
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discurso de divulgação científica e como a mesma, embora seja tida como o lugar privilegiado 
do conhecimento, onde deveriam se formar sujeitos aptos a interpretar e criticar a produção 
científica, podendo, mais à frente, produzir ciência, acaba por realizar o mero papel de 
colaboradora com a – nos termos de Eni Orlandi – "midiatização do discurso da ciência na 
Escola". No cerne da discussão sobre as relações entre a Escola e a divulgação científica, 
encontra-se ainda a questão da não neutralidade dos meios pelos quais se dá tal divulgação e de 
sua grande influência na sociedade, o que implica um olhar mais atento, por parte desse 
projeto, sobre a formulação e circulação dos sentidos trazidos pelo discurso da divulgação 
científica, mais precisamente pelo discurso do jornalismo científico presente nos livros 
didáticos e sobre como, a partir de possíveis deslizamentos de sentidos no percurso discurso 
científico – discurso de divulgação científica, podem ocorrer perdas substanciais que afetam a 
relação entre sujeito e conhecimento científico, fazendo com que o segundo se torne cada vez 
mais distante do primeiro e que, portanto, haja uma falsa socialização desse conhecimento. 
Dessa maneira, por entendemos como muito perigosa a circulação do discurso de divulgação 
científica dentro da escola, representando uma (ou, talvez, a única) forma de acesso dos 
sujeitos-alunos à ciência, o estudo pretendido por meio deste projeto terá como objetivo geral 
analisar de que maneira os livros didáticos vêm utilizando esse discurso como uma espécie de 
substituto do discurso científico e como isso pode interditar o acesso do sujeito-aluno ao 
discurso científico. 
 
 
 

MATERIALIDADES DISCURSIVAS NA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO. 
Lívia de L. Reis (UFSCar)  

lrlivia@bol.com.br  
Nádea Regina Gaspar (UFSCar) 

nagaspar@terra.com.br  
 
Este trabalho tem como objetivo compreender as diferenças teórico-metodológicas existentes 
entre as noções de “suporte”, “gênero textuais” e “materialidades discursivas”, tendo em vista a 
importância da compreensão desses conceitos na área da Ciência da Informação, uma vez que, 
nesta área do conhecimento, as análises são classificadas levando-se em consideração os 
“suportes” e “gêneros textuais”. A questão de pesquisa que se buscou responder neste trabalho 
foi: - É possível trabalhar com a noção de “materialidades discursivas” na Ciência da 
Informação? Para respondê-la embasou-se em teorias advindas de autores como Marcuschi 
(“Por uma proposta para classificação dos gêneros textuais”, 1999), Bezerra (“Gêneros 
introdutórios em livros acadêmicos”, 2006) e Foucault (“Arqueologia do Saber”, 1997). 
Mediante o olhar desses teóricos frente a esses conceitos, destacou-se um tema para analisá-
los, qual seja, “Conflitos entre pais e filhos”. Deste modo, para a realização deste trabalho 
selecionou-se um corpus composto por variados materiais apresentados sob a forma de textos 
escritos, imagens em movimento e fixa, e música. Bezerra (2006) ofereceu o aporte teórico 
para caracterizarmos esse material como sendo “suportes”: livros, filmes, jornal, letra de 
música. A leitura de Marcuschi (1999) auxiliou na compreensão de que esses “suportes” 
agrupavam “gêneros textuais” diversos, tais como: livro científico e literatura infantil; filmes 
de animação, “tirinha” de jornal. Em Foucault (1997), contudo, foi possível encontrar, nos 
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vários gêneros acima, modos variados de discursivização sobre o tema em questão para a 
análise, pois foi na análise das diversas “materialidades” que foi possível destacar dois 
enunciados diferentes, que nem a noção de suporte e tampouco a de gênero revelaram. Ou 
seja, um enunciado diz respeito a “relações conflituosas entre crianças e pais” e o outro sobre 
“as relações conflituosas entre adolescentes e pais”. Concluímos que, embora a classificação 
por meio de “suportes” é de grande ajuda, pois auxilia na primeira seleção e classificação de 
agrupamentos textuais, ela se apresenta na atualidade como limitada. Os filmes, as músicas e 
as literaturas em geral são classificados na Ciência da Informação primeiramente pelos 
suportes e depois pelos “gêneros textuais” que representam, mas ainda não possibilitam que o 
leitor “recupere”, nas buscas que faz pelas bases de dados, os temas mais específicos contidos e 
que são abordados nos “gêneros”. Então, os “gêneros textuais”, embora sinalizem a depuração 
na análise, pois classificam os textos de modo mais delimitado do que os “suportes”, não 
oferecem subsídios nas especificações e relações entre enunciados discursivos que abordam o 
mesmo tema, o que só foi possível ser feito via “materialidades discursivas”. Com uma 
classificação reunindo diversas materialidades que apresentam um “enunciado em comum”, 
torna-se possível ao leitor recuperar, via o acesso às bases de dados, as obras com seus 
respectivos temas, de um modo mais fidedigno e preciso do que vem sendo feito na 
atualidade. Portanto, concluiu-se ainda, que se pode trabalhar com as abordagens de 
“materialidades discursivas” na Ciência da Informação, e que é possível realizar análises sem 
necessariamente reunir apenas “suportes” ou “gêneros” que sejam semelhantes, 
proporcionando maior precisão e legitimidade às análises que, necessariamente, o profissional 
da informação precisa realizar. 
ESPAÇOS UTÓPICOS, HETEROTÓPICOS E ATÓPICOS EM “A MENINA DE LÁ”. 

Luma Maria Braga de Urzedo (UFU) 
Profa. Dra. Marisa Martins Gama-Khalil (UFU) 

 
 
Nosso trabalho tem como objetivo a análise do conto “A menina de lá”, de João Guimarães 
Rosa, presente no livro Primeiras estórias, tomando como base teórica os estudos de Michel 
Foucault acerca dos espaços utópicos, heterotópicos e atópicos. Nhinhinha, personagem 
principal do conto, tem a capacidade de tornar real os seus desejos, trazendo o utópico para o 
plano heterotópico. Nesse processo de cruzamento entre utopias e heterotopias, a 
personagem não se torna parte de nenhum espaço. O espaço de Nhinhinha, nesse sentido, é 
atópico, um lugar fora de classificações, ao mesmo tempo real e irreal. A teoria de Foucault 
sobre os espaços auxilia-nos, na análise, a desvendar como os espaços reais e imaginários se 
encontram entrelaçados na configuração dos espaços sociais. 

DESIGNAÇÃO E ARGUMENTAÇÃO NA LEI DAS COTAS RACIAIS. 
Marcelo Giovannetti Ferreira Luz 
cellogiovannetti@yahoo.com.br 

 
O direito de todo cidadão é garantido pelo texto de maior valor legal do país: a Constituição 
da República. Em seu interior, encontramos todos os direitos que um cidadão possui, desde 
eu nascimento até sua morte. Tais benefícios são independentes de critérios econômicos ou 
raciais; contudo, quando nos enveredamos para o campo educacional, percebemos que tais 
direitos não são respeitados da maneira que deveriam como, por exemplo, o acesso ao ensino 
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superior público. Nesse caso, entram em cena as entidades responsáveis por defender os 
direitos das minorias, no nosso caso, os negros, índios. Como modo de atingirem seus 
objetivos, garantindo os direitos de tais grupos, essas entidades realizam manifestações por 
meio de leis que objetivam conquistar direitos outrora conseguidos. Para tal, baseiam-se em 
argumentos que tomam por base questões que envolvem a semântica, como as designações 
negro e pardo. Do ponto de vista de uma semântica histórica da enunciação, analisam-se tais 
enunciações com base nos sentidos rememorados nos acontecimentos em questão: escravidão, 
inferioridade, subserviência, igualdade, raças. Procura-se mostrar aqui como os sentidos 
produzidos por tais enunciados funcionam como argumentos em defesa do projeto-lei das 
Cotas Raciais, analisando em que medida tal lei não se tornaria inconstitucional, bem como os 
sentidos das palavras negro, índio e pobre são constituídos tanto no projeto-lei quanto nas 
matérias publicadas a respeito do assunto e nos manifestos dos grupos em questão de modo 
que orientem argumentativamente a favor das cotas. 
LEMBRAR PARA ESQUECER: RELAÇÕES ENTRE MEMÓRIA E ESQUECIMENTO 

NO DISCURSO POLÍTICO. 
Luciana Iost Vinhas (Universidade Católica de Pelotas) 

lucianavinhas@gmail.com 
 
Nas diferentes materialidades lingüísticas enunciadas pelos sujeitos, várias relações podem ser 
observadas dependendo do objetivo do estudioso da linguagem, abrangendo desde elementos 
formais até questões semântico-discursivas. Um dos objetos possível de ser alvo de discussão é 
a relação entre memória e esquecimento, ou seja, entre os sentidos que podem ser 
estabelecidos e os que não o podem a partir de um determinado enunciado. Como essa idéia 
como base, busca-se a análise de discurso de tradição francesa (AD), conforme os pressupostos 
do filósofo francês Michel Pêcheux, como teoria de descrição e interpretação que possibilita o 
desvelamento de múltiplos sentidos a partir de uma mesma materialidade lingüística. É, 
portanto, na AD que o presente trabalho se ancora. Tendo como objeto teórico o discurso, 
entendido como sócio-histórico e materializado na linguagem, a AD trabalha em um 
entremeio teórico, visto que não fixa raízes em lugares estáveis em uma região determinada 
do pensamento humano. No texto é realizada uma reflexão situada no campo político, com 
enunciados de dois candidatos ao cargo de prefeito de uma cidade do interior do Rio Grande 
do Sul: um representante de um partido de esquerda e outro de um partido de direita. No dia 
do pleito do segundo turno das eleições para a prefeitura municipal de 2008, os dois 
candidatos da cidade de Pelotas concederam entrevista para um canal de televisão local. Das 
perguntas respondidas, uma se destaca, a qual trata da crise financeira mundial inaugurada 
naquele mês. Com a mesma temática a ser abordada pelos candidatos, diferentes enunciados 
materializaram seus discursos, sendo estabelecidos diferentes sentidos a partir deles. A análise 
de discurso contribui para uma visão diferenciada de linguagem, que possibilita a emergência 
de mais de um sentido de uma mesma materialidade lingüística, garantindo a atuação de vários 
conceitos que fazem parte de sua epistemologia e que estão presentes no processo de 
constituição do sentido, sendo essencial para o mesmo a relação entre aquilo que se lembra e 
aquilo que se esquece. 

SÃO LUÍS: A JAMAICA BRASILEIRA? 
Cristiano Sousa Correa (Graduação Letras/UFMA) 

futuropsicolinguista@hotmail.com  



 337 

Profa. Dra. Mônica da Silva Cruz (DELER-UFMA) 
monicasc.cruz@ig.com.br  

 
É inegável que a identidade constitui uma das questões mais discutidas pelo mundo na 
atualidade. Para alguns autores, como Michel Foucault, a identidade é um processo, uma 
trama discursiva que se delineia ao longo da história de uma sociedade. Assim, uma série de 
discursos ancora-se em práticas discursivas que formam a verdade de uma época. O conceito de 
identidade liga-se diretamente à noção de sujeito, entendido por esse autor como uma 
produção, um produto de discursos que se filiam a certos poderes e saberes de uma sociedade. 
Certos lugares têm sua identidade construída a partir de fios discursivos que são engendrados 
para lhes constituir certas marcas.São Luís, por exemplo, possui entre suas várias identidades a 
de ser a Jamaica brasileira, denominação que surge a partir da noção de que a capital 
maranhense possui semelhanças com a Jamaica, país localizado na América Central. Segundo 
estudos realizados, essa identidade emerge no inicio dos anos 70 e tem sido reforçada 
constantemente por movimentos discursivos que vão desde comentários em mídias como 
jornais, revistas, rádios, canções, a práticas instauradas em certos espaços, como clubes de 
reggae, localizados em diferentes pontos da cidade. Além dessas práticas, outras como a 
formação de grupos comunitários, grupos de dança etc funcionam como dispositivo de 
sustentação dessa discursividade que destaca São Luís como a Jamaica brasileira, a capital 
brasileira do reggae. No entanto, percebe-se que dentro da capital maranhense há vozes que 
destoam dessa vontade de verdade, desse movimento discursivo que homogeiniza a ideia de que 
toda a cidade de São Luís aprecia o reggae, ou a cultura jamaicana. Essas vozes negam, 
contrapõem-se, travam verdadeiros duelos com tal identidade. Pela ótica foucaultiana o 
discurso não tem uma origem a ser buscada, só existem relações que o engendram. Cabe ao 
analista buscar essas relações que se constituem historicamente e que se alojam de forma viva 
nas margens do discurso. Para que essas relações sejam identificadas é preciso focar a 
existência das coisas efetivamente ditas. Dessa perspectiva surge a proposta de uma análise 
arqueológica do discurso (FOUCAULT, 1986), um projeto de análise que consiste em escavar 
as condições de possibilidades de aparecimento de um enunciado. Em “A ordem do discurso”, 
Foucault (1999) propõe que a forma de circulação do discurso nunca é aleatória, ela é sempre 
controlada por inúmeros mecanismos de poder, pois tudo está imerso em relações de poder e 
saber, que se implicam mutuamente. Esta pesquisa busca analisar em textos que falam sobre a 
Jamaica brasileira os mecanismos lingüísticos e discursivos que constroem a homogeinização 
do fato de que São Luís é a Jamaica brasileira, que vozes são silenciadas, que jogos de poder 
estão nas bases desse discurso que constrói essa identidade para São Luís e que elementos são 
aí apagados. A metodologia da pesquisa consiste em verificar em textos de sites especializados 
em turismo essa engenharia discursiva. 

IMAGENS E ENSINO: UMA PROPOSTA DISCURSIVA. 
Parla Camila dos Reis de Souza (UFSCar) 

parlacamila@gmail.com  
Vanice Maria Oliveira Sargentini (UFSCar) 

sargentini@uol.com.br 
 
Atualmente, os meios de comunicação social têm privilegiado os textos ilustrados. As imagens 
nos outdoors, nas manchetes de jornais, nas revistas, na tevê, na internet, nos exames 
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nacionais, nos vestibulares, entre outros, têm ganhado cada vez mais destaque na veiculação 
de notícias, de propagandas, enfim, de conteúdos. A recorrência desse fenômeno está 
associada à idéia de que a junção de imagens (de diversas naturezas, aspectos e dimensões) ao 
emprego de formas breves produza, com mais intensidade e rapidez, sentido aos destinatários 
e consumidores. Acredita-se, ainda, que a imagem, o texto não-verbal, perdure no imaginário 
das pessoas por muito mais tempo do que os textos formulados exclusivamente em linguagem 
verbal. No que diz respeito ao emprego de imagens no âmbito educacional, sem dúvida, esta é 
uma prática bastante interessante e enriquecedora, já que amplia as possibilidades do aluno de 
interpretação e de inter-relação com o mundo. No entanto, esse procedimento pode acarretar 
inúmeras dificuldades para o aluno se ocorrer sem uma fundamentação teórica e de uma 
maneira descontextualizada. Vale lembrar que essas preocupações não só se reduzem à 
utilização das imagens, mas também a todas as práticas de ensino. Com efeito, essas lacunas no 
ensino podem gerar um abismo entre o professor e o aluno, pois o conhecimento empírico 
deste pode não ser contemplado pelas práticas pedagógicas daquele, ocorrendo, portanto, um 
divórcio entre eles. Essa separação entre prática e aprendizagem, cada vez mais, tem saído do 
campo da possibilidade e adquirido status de realidade, de verdade, quando se pergunta qual 
teoria tem sido utilizada pelos docentes no ensino do não-verbal. E ainda, quando se amplia 
esse questionamento para as metodologias e objetivos aplicados nas questões sobre o não-
verbal nos exames – ENADE, ENEM e vestibulares. Percebe-se, na verdade, que o que tem 
ocorrido é uma tentativa de interpretação de uma imagem sem menção ao suporte, ao autor e 
ao contexto histórico. Outra problemática no uso é a redução de uma imagem em um 
fragmento de texto, ou seja, a compreensão do não-verbal só se efetiva através da linguagem 
verbal. Surgem, assim, possíveis impasses que se apresentam como nossas questões de 
pesquisa: existe uma metodologia de ensino na utilização de imagens na escola e na 
universidade? Qual o critério usado pelos exames? Há uma consonância entre essas instâncias 
em relação à utilização de imagens? Ou de fato, não há nas duas instâncias embasamento 
teórico que ampare os exames e as práticas? Dado esse cenário de muitas indagações e poucos 
esclarecimentos, pode-se depreender que em muitos casos há uma falta de propósito do 
recurso das imagens nos exercícios dos referidos exames. 
O MITO DE NARCISO: CARTOGRAFIAS DO CORPO MASCULINO NO ESPAÇO 

DISCURSIVO DA IMPRENSA HOMOAFETIVA. 
Maria do Socorro Correia Lima (NELiS/UnB) 

socorrolima19@gmail.com  
 
As imagens do corpo contemporâneo são produzidas sobretudo pelo aparato midiático – nosso 
produtor/veiculador de sentidos dominantes – que se vale, como qualquer discurso, da 
dialética entre memória e esquecimento, da retomada ou não de enunciados produzidos 
historicamente, possibilidade potencializada por nossa “sociedade arquivística” e seu “labirinto 
de imagens desprovidas de um sentido ulterior”, sociedade em que as “imagens-lembranças 
têm sua justificativa em si mesmas, como negação do esquecimento” (COLOMBO, 1997). 
Isso implica relevar que o corpo é penetrado por multifacetados sentidos de acordo com a 
ordem do discurso no qual ele é interpretado, difundido e construído. O corpo másculo, a 
robustez do macho e a sensualidade são apenas alguns dos exemplos que podem ser salientados 
com a finalidade de evocar a encenação presente nos ensaios fotográficos de homens 
focalizados nas revistas Junior (Editora Sapucaia), e G Magazine (Fractal Edições). Este 
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trabalho se insere na Análise do Discurso de orientação francesa, ancorada sob os postulados 
de Michael Pêcheux. O presente trabalho tem como objetivo analisar a construção discursiva 
de corpos em estado de exposição/exibição a partir da encenação da nudez em revistas 
brasileiras voltadas para o público homoafetivo masculino. Os enunciados verbais e não-
verbais foram recortados de duas revistas: Junior e G Magazine. Na construção do cenário 
enunciativo do corpo, as fotografias não são meros adereços ilustrativos dos textos escritos. 
Por outro lado, os textos escritos não são simples descrições das imagens focalizadas nos 
ensaios fotográficos. Esses textos procedentes de distintos domínios semióticos constroem a 
cena que determina a caracterização do corpo digno de ser cobiçado/admirado e as condições 
nas quais ele pode ser exposto/exibido. As análises dos textos e das fotografias foram 
realizadas a partir dos conceitos de memória discursiva, interdiscurso e formações discursivas. 
A partir dos textos dos ensaios nos quais aparecem imagens fotográficas justapostas à narração 
e à descrição de modelos em estado de exposição/exibição do corpo, bem como enunciados 
que os referem, foi possível deduzir que o corpo que ali foi colocado em cena enfatiza os 
movimentos discursivos veiculados pela mídia que difundem conceitos sobre corpo, estética, 
sexualidade, masculinidade. A construção discursiva de corpos em estado de 
exposição/exibição (des)velada em publicações dirigidas ao público homoafetivo masculino é 
polifônica. Por trás das vozes dos enunciados verbais e não-verbais estão sobrepostas outras 
vozes. A partir dos textos escritos e dos ensaios fotográficos falam os discursos de/sobre 
erotização do corpo, padrão de beleza corporal desejável. O corpo nu, o qual é norteado por 
uma rede discursiva explícita ou implícita que o constitui e o remete a outros espaços 
discursivos e lugares, convida o sujeito-leitor a enveredar em um jogo de sedução constante, 
em que, desejo, prazer e fantasias sexuais são os principais ingredientes. 
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Pesquisadores da área de educação em ciências têm discutido a possibilidade de uso de textos 
de divulgação científica no ensino formal e apontam a eficácia de estratégias de ensino 
pautadas na sua utilização como auxílio à manifestação de opiniões e interesses por parte dos 
alunos, de modo a favorecer uma formação humanística dos mesmos. Desta forma, aplicamos 
uma proposta de ensino em uma aula de química no ensino médio de uma escola estadual 
paulista, baseada no uso de dois artigos de divulgação científica da revista Galileu (Editora 
Globo), intitulados “Poluição e doenças” e “Deserdados das águas”. O primeiro artigo traz 
informações sobre as consequências e custos da despoluição da água e o segundo alerta sobre a 
negligência com relação aos esgotos e ao alto consumo de recursos hídricos no país. No início 
da aula, os alunos leram individualmente os artigos e, em seguida, ocorreu uma leitura 
compartilhada e discussão entre alunos e professor, na qual este articulou os conteúdos dos 
artigos com aqueles abordados em aula. Foi então solicitado aos alunos que redigissem um 
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texto de gênero livre dirigido a um colega, com base na atividade de leitura. Neste trabalho, 
analisamos os textos produzidos pelos estudantes, sob a perspectiva da Análise do Discurso de 
linha francesa divulgada por Eni Orlandi, com relação à noção de autoria, que permitiu 
verificar indícios de repetição empírica, formal e história em seus teores. Destacamos que o 
sujeito só exerce a função-autor quando historiciza seu dizer, num jogo com a memória 
discursiva diretamente ligado à interpretação, caracterizando a repetição histórica. Através da 
análise dos textos produzidos, verificamos que englobavam, principalmente, o gênero carta e 
que a maioria apresentava trechos de repetição histórica. Nesses casos, o exercício da função 
autor foi realizado de diferentes formas: estabelecimento de diálogo com o leitor – “Oi amiga! 
Tudo bem? Ontem você faltou, então para você não ficar perdida, vou explicar para você o que 
aconteceu...”; comentários pessoais sobre assuntos tratados no texto – “...nós mesmos temos parte 
da culpa com o esgoto que sai das nossas casas... não é assustador?”; comentários pessoais sobre a 
atividade – “Hoje a aula que o professor de química passou foi show de bola (...) junto com sua assistente 
de sala (...) falaram sobre um assunto bastante sério.”; trazendo informações que não constavam nos 
artigos – “Falamos do rio Tietê que você sabe, é muito poluído, porque passa bem por dentro de São 
Paulo...” e demonstrando sensibilidade sobre a problemática tratada nos artigos – “...depois dela 
(água) passar por todo aquele processo de tratamento, ela acaba sendo poluída novamente (...) O que 
vamos deixar para nossa futura geração?”. Considerando os resultados alcançados e a importância 
dos atos de interpretação e de repetição histórica, acreditamos que estratégias de ensino que 
incluam a leitura de artigos de divulgação científica, aliadas a uma conduta inovadora do 
professor, podem trazer para a sala de aula a oportunidade de desenvolvimento de habilidades 
capazes de levar o aluno a uma posição de autor, condição importante para sua formação. 
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O objetivo deste trabalho é refletir acerca do discurso publicitário e, para isso, escolhemos 
uma propaganda específica, tendo como embasamento teórico a Análise do Discurso (AD) de 
linha francesa. Visto que no cenário atual a mídia impressa ilustrada exerce certa hegemonia, 
este estudo visa compreender como esse objeto simbólico em questão, ou seja, a propaganda 
produz sentidos, uma vez que as relações de linguagem são relações de sujeitos e de sentidos e 
seus efeitos são múltiplos e variados. Portanto, é dentro deste cenário que o estudo 
desenvolverá a busca destes sentidos. Para tanto, apoiadas em conceitos explicitados por Eni 
P. Orlandi (2005) e Michael Focault (1971), teceremos gestos de interpretação à luz do 
acesso à memória discursiva e pela mobilização da linguagem verbo-visual, lançando um olhar 
para a relação existente entre ambas as linguagens e para o contexto sócio-ideológico na 
propaganda presentes. É certo que todo texto produzido, assim como tudo ao nosso redor, é 
marcado por uma ideologia e seus efeitos atingem sujeitos apesar de suas vontades. Tendo em 
vista que este trabalho lida com o discurso publicitário, atentamo-nos ao fato de que este 
desempenha forte poder de persuasão, resultante dos efeitos de sentido produzidos por sua 
ideologia e causa forte influência, positiva ou negativa, na formação cultural da própria 
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sociedade. Face ao nosso dispositivo teórico de interpretação, na busca pela compreensão dos 
efeitos de sentido produzidos e de suas pistas, como leitoras mais atenciosas, nossa visão 
ultrapassa os dizeres transparentes (explícitos) na propaganda, ou seja, nossa leitura procura ir 
além do que é dito, do que está presente na superfície. Procuramos entender o que a 
linguagem verbal e a linguagem visual podem nos mostrar além de sua aparência. 
Concordamos com Eni P. Orlandi quando diz que a riqueza da Análise de Discurso deriva do 
dispositivo analítico construído pelo analista ao lhe permitir explorar de muitas maneiras a 
relação trabalhada com o simbólico significando-as teoricamente no jogo que se estabelece na 
distinção entre o dispositivo teórico da interpretação e os dispositivos analíticos que lhe 
correspondem. Como parte da história, vivendo em um contexto sócio-cultural, cercado de 
sentidos que significam pela história e pela língua, devemos desenvolver ao longo da vida nossa 
capacidade de compreendê-los. Vamos tentar mostrar como isso acontece dentro da 
propaganda escolhida para essa finalidade. 
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