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9: 15
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às

10:45

Mesa Redonda:
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às 
11:00

INTERVALO

11:00 
às 

11:40

e

11:50 
às 

12:30

APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS DE PESQUISA
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Anfiteatro Norte: Trama: Círculo Goiano de Análise do Discurso

11h50 às 12h30: Grupos de Pesquisa
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16:30

16:30 
às 

18:00

Mesa Redonda:
AD: Objetos e Deslocamentos
Profa. Dra. Marisa Grigoletto
Prof. Dr. Sírio Possenti
Debatedor: Cleudemar Alves Fernandes

Local: Anfiteatro Florestan Fernandes
19:30 ATIVIDADE CULTURAL

Cine UFSCar: Local: Anfiteatro Florestan Fernandes

Curta metragem: 'O quintal dos guerrilhiros'
Brasil, 15 min, 35 mm, 2005
Direção: João Massarolo
Sinopse:  Durante o governo militar,  três amigos se reúnem no 
quintal  de  uma  casa  para  destruir  livros  e  discos  suspeitos.

Longa metragem “O País de São Saruê”
Brasil, 90 min, 35 mm, 1971
Direção: Vladimir Carvalho

Sinopse: Com a extinção da nação Cariri pelos colonizadores, os 
índios perderam suas terras nos sertões do Nordeste, há quase 
três séculos. No início dos anos 70, registra-se, uma espécie de 
renascimento,  com  a  exploração  de  novos  minérios.  A  antiga 
cultura pastoril, a rusticidade dos costumes, os campos lavrados 
sol  a  sol,  a  folgaça  do  Bumba-Meu-Boi  definham e  convivem 
melancolicamente com outras formas de vida trazidas pelo rádio, 
cinema e televisão.

Projeção seguida de análise e debate
Prof. Dr João Massarolo -UFSCar

2º dia: 26/10/2006 - 5ª feira
9: 00 

às 
10:30

Conferência:
Deslocamentos da Análise do Discurso: história da 
expressividade cultural –
 Prof. Dr. Jean Jacques Courtine - Universidade de Paris III, 
Sorbonne Nouvelle, Paris – França

Local: Anfiteatro Florestan Fernandes
10:30 

às 
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11:00 INTERVALO

11:00 
às 

11:40

e

11:50 
às 

12:30

APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS DE PESQUISA
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Auditório 1: A Argumentação no Movimento das Línguas no 
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Paraíba
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do Discurso de Jataí.

Anfiteatro Norte: Linguagem, Sentido e Memória

12:30 - 
14:00 ALMOÇO

14:00 
às 

14:40

e

14:50 
às 

15:30

APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS DE PESQUISA

14h às 14h40 – Grupos de Pesquisa

Auditório 1: Discurso e Atividades de Trabalho.

Auditório 2: GEDUEM 1 (Gepomi – Grupo de Estudos Político-
midiáticos da UEM) .

Auditório 3: Estudos Aplicados em Língua e Literatura.

Anfiteatro Norte: QTAAD – Questões de Teoria e de Análise em 
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Análise do Discurso.

14h50 às 15h30 – Grupos de Pesquisa

Auditório 1: Discurso, Trabalho e Práticas Sociais.

Auditório 2: GEDUEM 2 (Grupo de Estudos Discursivos da UEM: 
discurso, memória e identidade.

Auditório 3: Discurso, Cotidiano e Práticas Culturais.

Anfiteatro Norte: GEGE – Grupo de Estudos dos Gêneros de 
Discurso.

15:20 
às 

16:30
INTERVALO e SESSÃO DE PÔSTERES

16:30 
às

18:00
Mesa Redonda:
AD: Conceitos e Objetos

Prof. Dr.Valdemir Miotello
Profa Dra.Soeli Schreiber da Silva
Profa Dra Vanice Sargentini

Local: Anfiteatro área Norte

3º dia: 27/10/2006 - 6ª feira
9:00 
às 

10:30

Mesa Redonda: 
AD:domínios e fronteiras 

Profa. Dra Eni Orlandi
Profa. Dra. Amanda Scherer
Profa. Dra.Bethania Mariani
Debatedor: Pedro Navarro 

Local: Anfiteatro da área Norte
10:30 

às 
11:00

INTERVALO

11:00 
às 

APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS DE PESQUISA

11



11:40

e

11:50 
às 

12:30

11h às 11h40 – Grupos de Pesquisa

Auditório 1: Discurso, Memória e Identidade: diálogos entre a 
imagem, a palavra e o som.

Auditório 2: Produção e Divulgação do Conhecimento Científico.

Auditório 3: GTEDI - Grupo de Texto e Discurso: representação, 
sentido e comunicação .

Anfiteatro Norte: GEPAD – RS (Grupo de Estudos em Pesquisa 
em Análise do Discurso).

11h50 às 12h30 – Grupos de Pesquisa

Auditório 1: A Linguagem Cinema-(Foto)-(Imagem)-(Movimento)-
Gráfica: foco da câmera apoiada no tripé discurso, ideologia e 
arte.

Auditório 2: Grupo de Estudo e Pesquisa em Ciência e Ensino.

Auditório 3: Clínica da Atividade & Discurso.

Anfiteatro Norte: Lugares de Enunciação e Processos de 
Subjetivação.

12:30 
às 

14:00

ALMOÇO

14:00 
às

14:40

e

14:50 

APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS DE PESQUISA

14h às 14h40 – Grupos de Pesquisa

Auditório 1: O Discurso nas Malhas da Mídia e do Digital.

Auditório 2: DICIT – Discurso, Ciência e Tecnologia.

Auditório 3: Discurso da Ciência e da Tecnologia na Educação.

Anfiteatro Norte: GEPID – Grupo de Estudos Discursivos do 
Pantanal.

14h50 às 15h30 – Grupo de Estudos
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às 
15:30 Auditório 1: GEPAD – Grupo de Estudos e Pesquisa em Análise 

do Discurso.

Auditório 2: Documentação, Discurso e Divulgação.

Auditório 3: Discurso e Memória: linguagem verbal e não-verbal.

Anfiteatro Norte: Gpad-Uesb (Grupo de Pesquisa em Análise do 
Discurso).

15:30 
às 

16:00

Intervalo

16:00 
às 

17:30

Mesa Redonda:
 AD: Objetos e Métodos - a leitura do arquivo.

Profa. Dra. Mônica Zoppi Fontana
Prof. Dr. Roberto Baronas
Prof. Dr. J. Guilhaumou (leitura do texto)
Debatedora: Profa Dra Nádea Gaspar

Local: Anfiteatro área Norte
17:30 ENCERRAMENTO OFICIAL
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Resumo do Grupo de Pesquisa:

GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA PRODUÇÃO ESCRITA E 
PSICANÁLISE (GEPPEP)

Líder: Claudia Rosa Riolfi

O grupo de Estudos e Pesquisa Produção Escrita e Psicanálise (GEPPEP) 
reúne pesquisadores que se encontram em diferentes momentos de seu 
percurso  acadêmico  (graduandos,  pós-graduandos  e  docentes),  cujo 
interesse compartilhado é tomar como objeto de estudo os discursos sobre 
a escrita, os modos de escrever e o advento da criação que circulam ou 
são praticados na contemporaneidade.

Resumo dos Participantes do Grupo:

ESCRITA, CRIAÇÃO, SINGULARIDADE: O TRABALHO DO SUJEITO 
NO ENSINO DE LÍNGUA MATERNAL
ESCREVENDO PARA UM OUTRO ENCARNADO: HÁ TRABALHO DA 
ESCRITA NA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA?

Claudia Rosa Riolfi (FEUSP)

Atualmente, Claudia Riolfi tem dois projetos de pesquisa complementares 
em andamento. O primeiro se chama “Escrita,  criação, singularidade: O 
trabalho do sujeito no ensino de língua materna”.  Seu objeto de estudo 
específico é a escrita do professor de Língua Portuguesa que se propõe a 
refletir  sobre seu ensino,  registrando sua prática (ou a de terceiros)  em 
algum tipo de trabalho individual (não necessariamente publicado). Por sua 
vez,  o  segundo é  intitulado “Escrevendo para  um outro  encarnado:  Há 
trabalho da escrita na educação à distância?”. Trata-se de um estudo que, 
resgatando a produção de alunos que cursaram sua graduação por meio 
de forte apoio de mídias interativas (no programa PEC), procede a uma 
análise  que  focaliza  não  só  a  materialidade  do texto  propriamente  dita 
como as suas condições de produção. Compreendendo a importância que 
a comunidade leitora  em potencial  tem para o  sucesso  ou fracasso da 
construção  e  sustentação  do  ato  de  escrever,  investiga:  a)  as 
representações do outro que elegeram como seu leitor  primário  que os 
professores que se formaram no programa PEC faziam durante o ato de 
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escrever;  e  b)  seus  efeitos  na  materialidade  de  seus  textos.Tendo  a 
psicanálise como sua área de referência básica, ambos projetos procuram 
com  a  dialogar  com  a  história  cultural  e  com  a  educação,  visando  a 
elucidar os processos através dos quais, paulatinamente, um sujeito refina 
(ou não) sua relação com a escrita.

OS RELATOS DE EXPERIÊNCIA PUBLICADOS NA REVISTA NOVA 
ESCOLA E O PROCESSO DE HETEROGENEIDADE DISCURSIVA

Andreza Roberta Rocha (FEUSP )

O presente trabalho consiste em um recorte da pesquisa  Implicações de 
uma  encrequeira  –  Análise  dos  dispositivos  lingüístico-discursivos  
presentes nos relatos de experiência publicados na revista Nova Escola de 
2001 a 2004; estudo no qual, partir a constatação de que existe um modelo 
de professora ideal que é veiculado nos periódicos voltados a categoria 
docente,  toma-se  como  objeto  de  análise  os  efeitos  perceptíveis  das 
leituras  realizadas  por  professores  de  Língua  Portuguesa  da  Escola 
Básica.
Assim,  tendo em vista a descrição das modalizações de professora ideal 
presentes  nesse  periódico,  foram  analisados  relatos  de  experiência  de 
ensino de língua materna buscando responder a seguinte indagação: quais 
os efeitos de sentidos que podem ser depreendidos em função da maneira 
como são apresentados os diversos enunciadores cujas vozes participam 
da composição desses textos?
Para  a  compreensão  do  processo  foram  tomados  como  referenciais 
teóricos as contribuições da teoria polifônica da enunciação (Ducrot:1989) 
e  os  estudos  sobre  heterogeneidade  discursiva  (Revuz:1982).  Na 
descrição dos traços que compõem o imaginário de professor ideal para o 
qual  os  relatos  de  experiência  colaboram foram mobilizados,  ainda,  os 
conceitos de identificação e de imaginário de acordo com as elaborações 
desenvolvidas por Lacan ao longo de sua obra.

O PROCESSO DE ESCRITA E SUAS VICISSITUDES: UM EXAME NAS 
TRANSFORMAÇÕES REALIZADAS POR UM SUJEITO DURANTE O 
ATO DE ESCREVER

Emari Andrade de Jesus (FEUSP)

O  presente  trabalho  é  um  recorte  da  pesquisa  Tessitura  da  escrita 
acadêmica:  da  gênese  à  circulação,  a  qual  consiste  em  um  estudo  a 
respeito das especificidades do trabalho da escrita nas várias etapas do 
processo  de  criação  textual  de  dissertações  de  mestrado.  A  partir  do 
acompanhamento do percurso trilhado em dois anos de trabalho (2005-
2006) por duas informantes pós-graduandas, tem por objetivo elucidar as 
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diferentes  formas  pelas  quais  um sujeito  se  relaciona  com sua  própria 
escrita.  Dessa  forma,  o  fulcro  da  investigação  são  as  transformações 
textuais que as dissertações de mestrado sofreram desde a versão inicial 
de  cada  uma  até  aquela  depositada  para  avaliação  pelos  órgãos 
competentes. Neste trabalho, em especial, tratar-se-á de expor quatro tipos 
de transformações que um sujeito realiza em seu texto durante o ato de 
escrever, quais sejam: 1) aquelas deliberadas por um “eu”; 2) as realizadas 
por um sujeito; 3) as suscitadas após a manifestação do sujeito na escrita; 
e  4)  as  decorrentes  da  leitura  de  um  outro,  no  caso  o  orientador  do 
trabalho. Como referencial teórico utilizar-se-á a hipótese do inconsciente 
freudiano, da qual decorre a concepção de sujeito dividido (LACAN, 1960). 
Desta  concepção,  resultam duas instâncias  diferentes durante  o ato de 
escrever:  a)  O  eu,  responsável  pelo  planejamento  consciente  da  linha 
argumentativa, isto é, aquele que realiza deliberadamente suas escolhas 
no  momento  em  que  escreve,  e;  b)  O  sujeito,  aquele  que  invisível  e 
inexoravelmente  se  imiscui  à  produção  do  “eu”  dando  um  “colorido 
particular” à argumentação planejada, e, assim, gera um estilo singular no 
texto. 

POLIFONIA DO DISCURSO COMO “EMBRIÃO DE METÁFORA”: A 
CAMINHO DA SUBJETIVIDADE NA ESCRITA

Mical Magalhães (FE-USP)

Minha  pesquisa  de  mestrado,  de  um  modo  geral,  tem  como  objetivo 
investigar a construção da metáfora em textos de alunos da escola básica. 
Filiando-me ao conceito de metáfora como um dos pólos organizadores da 
linguagem e do inconsciente,  tal  qual  é  concebido  na interface entre  a 
Lingüística  (Jakobson)  e  a  Psicanálise  de  orientação  lacaniana, 
entendendo este fenômeno linguajeiro como um índice revelador de uma 
relação subjetiva daquele que escreve com aquilo que escreve, possível 
apenas àqueles que realizam “trabalho de escrita” (cf Riolfi,  2003). Este 
trabalho  de  escrita  é  caracterizado,  em  linhas  gerais,  pela  sua 
bilateralidade (o sujeito opera sobre o texto e sofre os efeitos deste texto 
sobre si) e por inscrever-se numa enunciação por retroação, permitindo ao 
sujeito “pôr de si” naquilo que escreve. 
O trabalho com o corpus mostrou-me, porém, que o emprego da metáfora 
por parte dos alunos em questão é praticamente nulo, o que levou-me a 
reconsiderar  o  critério  de  atrelar  o  uso  deste  recurso  à  inscrição  da 
subjetividade  na  escrita.  Passei  a  buscar,  então,  o  que  chamo  de 
“embriões  de  metáfora”:  recursos  lingüístico-discursivos  mobilizados 
nestes  textos  que  indiciem “trabalho  de escrita”  e  que  embora,  não se 
configuram  como  metáforas,  podem  ser  um  prognóstico  do  futuro 
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aparecimento  das  mesmas,  pois  mobilizam as  mesmas  condições  para 
que as mesmas sejam mobilizadas. 
Para  esta  comunicação,  selecionei  um  dentre  estes  “embriões  de 
metáfora”  de  que  quero  tratar  especificamente,  a  saber,  a  utilização 
coerente e harmoniosa de várias vozes discursivas (Teoria Polifônica do 
Discurso  –  cf.  Ducrot,  1987),  entendendo  que  o  sujeito  que  faz  este 
trabalho já opera com retroação e é capaz de ler o que escreveu, calcular 
efeitos sobre o seu leitor e fazer as devidas operações de transformações 
possivelmente necessárias para que seu intento seja alcançado.

AVALIAÇÃO DA ESCRITA NA ESCOLA PÚBLICA
Carlos Gomes de Oliveira (FEUSP)

Partindo  do  pressuposto  de  que  os  alunos  da  escola  pública  estadual 
teoricamente  terminam  o  Ensino  Médio  capazes  de  escrever  uma 
dissertação, esta pesquisa tem como objeto de análise duzentas e doze 
dissertações produzidas pelos alunos do último ano do Ensino Médio na 
Escola Estadual Professor Ataliba de Oliveira,  em 2005, por ocasião da 
realização  de  uma  das  avaliações  vigentes  no  Estado  de  São  Paulo: 
Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar  do Estado de São Paulo, 
doravante  SARESP.  O  presente  trabalho  tem  por  objetivo  analisar  as 
mudanças  de  natureza  lingüístico-discursivas  realizadas  pelos  alunos 
quando da passagem do texto do rascunho para a versão final na folha 
definitiva  da  redação.  Porém,  interessam  apenas  as  transformações 
realizadas  por  estes  alunos  no  intuito  de  alcançar  maior  eficácia  na 
argumentação. As seguintes indagações serviram como primeiro ponto de 
partida: a) qual porcentagem de alunos beneficiou-se da oportunidade de 
fazer  rascunho?;  b)  qual  porcentagem  de  alunos  considerou  o  ato  de 
passar  a  limpo  como  mero  processo  mecânico,  atendo-se  a  pequenas 
correções  pontuais?;  c)  tomando-se  o  caso  dos  alunos  que  efetuaram 
transformações  de  caráter  mais  abrangente,  qual  a  sua  natureza?  e, 
finalmente;  d)  quais  impactos  estas  transformações  exerceram sobre  o 
produto  final,  no  sentido  de  aumentar  sua  força  argumentativa?  Assim 
sendo,  são  objetivos  específicos  deste  trabalho:  a)  verificar  se  existem 
transformações lingüístico-discursivas  entre  o rascunho e a  versão final 
cuja característica principal seja a de agregar valor à argumentação que 
vinha  sendo  desenvolvida  no  rascunho;  b)  descrever  a  natureza  das 
transformações mencionadas acima que os concluintes da escola básica 
puderam fazer em textos produzidos em contexto formal, o de avaliação. 
Em outras palavras, interessa-me discorrer sobre a presença (ou não) de 
acréscimo  na  força  argumentativa  do  texto  final  entregue  para  ser 
corrigido, tomando-se como parâmetro inicial o rascunho produzido pelo 
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aluno. A meu ver, este esforço justifica-se, em primeiro lugar, pelo fato de 
que conhecer os processos através dos quais os alunos escrevem, pode 
servir de importante ferramenta aos interessados na otimização do ensino 
da Língua Portuguesa e; em segundo lugar,  porque a preocupação por 
parte do aluno em escrever e (re-)escrever o texto pode ser indício de um 
trabalho da escrita.

Resumo do Grupo de Pesquisa:

GRUPO DE PESQUISA EM ANÁLISE DO DISCURSO – GPAD/UFU
Líderes:  Cleudemar Alves Fernandes

João Bosco Cabral dos Santos

O Grupo de Pesquisas em Análise do Discurso do Instituto de Letras e 
Lingüística  da  Universidade  Federal  de  Uberlândia  (GPAD/ILEEL/UFU) 
vem  congregando  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 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 congregando os 
professores pesquisadores e alunos envolvidos. Os estudos desenvolvidos 
pelos  integrantes  do  GPAD tomam como  referencial  teórico  a  corrente 
histórico-ideológica  da  Análise  do  Discurso  francesa,  preconizada  por 
Michel  Pêcheux,  e  convergem  para  temáticas  desenvolvidas  pelas 
reflexões acerca da constituição teórico-metodológica dessa área e para a 
abordagem  de  diferentes  corpora  para  análise.  Nessa  perspectiva,  as 
atividades do grupo centram-se nas seguintes linhas de pesquisa:
a) Formação  e  funcionamentos  discursivos;  cujos  objetivos 

consistem  em  analisar  o  comportamento  das  Formações 
Discursivas em uma diversidade de manifestações de sentidos 
organizados  num  determinado  discurso  e  explicitar  os 
funcionamentos  discursivos  por  meio  de  um  exame  das 
condições  de  produção  desses  discursos,  caracterizando  os 
fenômenos  de  heterogeneidades  enunciativas  e  de 
manifestações de interdiscursividade.

b) Discurso,  História  e  memória  na  produção  artístico-literária: 
Focalizam-se, nesta linha de estudos, elementos discursivos na 
produção  artístico-literária  visando  a  explicitar  aspectos 
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históricos, culturais e identitários que perpassam as memórias 
discursivas do e sobre o Brasil.

c) Práticas de subjetivação e construções identitárias no contexto 
de  ensino-aprendizagem  de  línguas.  Esta  linha  de  pesquisa 
objetiva estabelecer uma interface com a Lingüística Aplicada e 
desenvolver  reflexões  teóricas  e  analíticas  de  aspectos 
referentes ao ensino-aprendizagem de língua, considerando os 
sujeitos  envolvidos  nesse  processo  e  suas  produções 
identitárias face às condições de produção que os envolve.

d) Relação  entre  o  lingüístico  e  o  discursivo  nas  práticas  de 
subjetivação  e  construções  identitárias;  que  estuda  a  relação 
entre o discursivo e o lingüístico nos processos identitários e nas 
práticas de subjetivação.

Ao focalizar  a área de estudos supracitada,  o GPAD reúne projetos de 
pesquisa  aprovados  e  em andamento  no  ILEEL e abre  espaço  para  a 
integração de novos projetos apresentados e aprovados pelo Conselho do 
ILEEL. Possibilita ainda a integração de seus participantes com grupos de 
pesquisa de outras instituições compartilhando experiências acadêmicas. 
Dessa maneira, esse grupo de pesquisa apresenta-se como um espaço 
acadêmico destinado à investigação de questões lingüísticas atravessadas 
por aspectos sociais, históricos, culturais e ideológicos atribuindo-lhes um 
tratamento discursivo a partir do qual emergem contribuições de diferentes 
naturezas para os estudos da linguagem. 

Resumo dos Participantes:

DISCURSO, HISTÓRIA E MEMÓRIA NA PRODUÇÃO LITERÁRIA 
CONTEMPORÂNEA

Cleudemar Alves Fernandes – GPAD/UFU

O  projeto  que  ora  se  apresenta  destina-se  ao  estudo  de  produções 
literárias  contemporâneas,  tendo em vista  as  formações discursivas,  os 
interdiscursos,  a  constituição  dos  sujeitos,  a  história  e  a  memória 
presentificadas na organização de 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  a  cada  gesto  de  leitura,  os  espaços  de 
enunciação  e  os  efeitos  de  sentido  daí  decorrentes.  Esta  proposta  de 
pesquisa refere-se a um projeto integrado, envolvendo graduação (planos 
de pesquisa em nível de iniciação científica) e pós-graduação (projetos de 
pesquisa em nível de mestrado), destinado ao estudo do texto literário à 
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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 
implicam  constantes  retornos  às  bases  epistemológicas,  dada  a 
importância da história inerente à constituição dos sujeitos e à produção 
dos discursos. 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 e interdiscursos, exteriores e anteriores 
ao texto, refletindo materialidades que intervêm na sua construção. Nesse 
nível  teórico-metodológico,  apreendem-se,  na  materialidade  lingüística, 
traços que formam uma memória sócio-histórica. Este projeto justifica-se 
pela  complexidade  do  texto  literário  face  ao  que  assinalamos  e  pela 
possibilidade de sua análise promover um retorno ao aparato teórico da 
Análise do Discurso acrescentando-lhe reflexões e até mesmo dispositivos 
para uma interface com a literatura.

A INTERPELAÇÃO DO SUJEITO PELO FENÔMENO DA POLIFONIA
João Bôsco Cabral dos Santos (UFU)

Este  trabalho  teve  sua  origem  na  motivação  de  se  estudar  a 
constitutividade  das  vozes  subjacentes  às  manifestações  enunciativas 
inscritas  em  uma  discursividade  acadêmica,  enunciada  do  lugar  da 
universidade,  observando  o  comportamento  enunciativo  de  uma 
comunidade  acadêmica,  circunscrita  em  um  continuum científico  e 
vinculada  às  inscrições  ideológicas  de  uma  determinada  instituição  de 
ensino superior.  Dessa maneira, essas vozes são sempre vozes sociais 
que  são  traduzidas  pela  consciência  valorativa  dos  membros  da 
comunidade universitária  em relação às suas escolhas teóricas,  que se 
refletem  em  sua  postura  acadêmica.  Estudar  as  vozes  no  discurso 
acadêmico universitário é examinar a alteridade de diferentes instâncias 
sujeitudinais, com o intuito de descrever como essas vozes se manifestam, 
se  entrecruzam,  se  bifurcam,  tanto  no  que  se  refere  às  filiações 
epistemológicas quanto à natureza das instituições teóricas as quais se 
vinculam.  Tal  oscilação  também  examina  o  perfil  de  profissionais 
formadores e de graduandos em formação, explicitando a episteme que 
emerge na análise de dizeres de sujeitos inscritos nesse lugar social. Com 
o estudo das vozes constitutivas do discurso acadêmico universitário torna-
se possível averiguar a existência de inter-relações entre uma diversidade 
de inscrições singulares,  por  parte  dos sujeitos,  no discurso acadêmico 
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institucional,  quer  por  influência  de  prestígio  científico  com  outras 
instituições, quer pela necessidade de se estabelecer uma rede acadêmica 
de  divulgação  e  preservação  de  determinadas  correntes  teóricas.  O 
Discurso Acadêmico na Universidade pode ser considerado como sendo 
as diversas formas de percepção do conhecimento que se configuram a 
partir da dinâmica dos sentidos em manifestações discursivas recortadas 
num  processo  de  formação  de  professores  de  línguas.  A  partir  desse 
recorte interpretativista,  conceituamos o Discurso Acadêmico 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 que compartilham de 
uma  postura  acadêmica,  considerada  similar.  Nesse  sentido  torna-se 
possível afirmar que os professores formadores estão circunscritos em um 
Discurso Acadêmico, enquanto que os graduandos estão primeiramente se 
inserindo  em  um Discurso  Científico  para  mais  adiante  fazerem  a  sua 
circunscrição  num  Discurso  Acadêmico.  Consideramos,  pois,  que  o 
discurso  acadêmico  na  universidade,  por  abarcar  uma  constitutividade 
polissêmica  e  polifônica,  e,  principalmente,  por  ser  fundado  nas  ações 
sociais crivadas pela dinâmica dos fatos históricos, representa o elemento 
balizador  desse  entrecruzamento  de  vozes.  Os  encaminhamentos  da 
pesquisa vão na direção de uma diversidade de interpelações, vinculadas 
à constituição do sujeito no crivo dessas vozes. São vozes institucionais 
que o inscrevem ideologicamente em um determinado lugar discursivo, são 
vozes  teóricas  que  o  constituem  em  determinadas  posições-sujeito  na 
enunciatividade acadêmica e são, também, vozes sociais que o inserem 
em  um  determinado  lugar  social,  enquanto  devir  de  uma  contínua 
heterotopia discursiva. 

PROCESSOS DE CONSTITUIÇÃO DE IDENTIDADES NA ARTE, NA 
MÍDIA E NA EDUCAÇÃO

Fernanda Mussalim (UFU)

Com base  no  referencial  teórico  da  Análise  do  Discurso,  e  agregando 
alunos  da  graduação  e  da  pós-graduação  da  Universidade  Federal  de 
Uberlândia, este projeto visa produzir trabalhos relacionados à temática da 
constituição e legitimação de identidades na arte, na mídia e na educação 
que, em alguma medida, contribuem para uma abordagem esclarecedora 
das seguintes questões: 
a) Constituição e legitimação de uma identidade lingüística: de que 

maneira se constituiu a discussão em torno da existência ou não 
de  uma  identidade  lingüística  nacional;  quais  foram/são  as 
instâncias que, ao longo do tempo, legitimaram a existência de 
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uma  língua  nacional  (gramática,  livros  didáticos,  literatura, 
documentos,  povo,  mídia);  como  podemos  encontrar,  nos 
discursos e nas práticas produzidos nessas instâncias, ecos de 
uma  certa  tradição  discursiva  em  que,  contraditoriamente, 
conviveram a busca por uma identidade lingüística brasileira e a 
reverência  aos  padrões  clássicos  e  portugueses  de  língua  e 
literatura. 

b) Constituição e legitimação de subjetividades: de que maneira se 
constituem  e  legitimam  as  identidades  referentes  ao  gênero 
(homem/mulher) na mídia e na arte; de que maneira se constitui 
o efeito-autor – ou seu apagamento – em gêneros discursivos 
produzidos no campo midiático, artístico/literário e educacional;

c) Constituição e legitimação de gêneros discursivos e instâncias 
enunciativas:  constituição,  legitimação  e  funcionamento  de 
gêneros discursivos (a noção de gênero pressupõe identidade) 
produzidos no campo midiático, artístico/literário e educacional; 
constituição,  legitimação  e  funcionamento  de  instâncias 
enunciativas  (a  noção  de  instância  enunciativa  pressupõe 
identidade em relação a certa posição enunciativa) inscritas no 
campo  midiático,  artístico/literário  e  educacional  –  revistas, 
jornais, gramáticas, materiais didáticos, documentos, etc. 

DISCURSO, IDENTIDADE E ENSINO: PROCESSOS IDENTITÁRIOS DO 
SUJEITO BÍLINGÜE

Ernesto S. Bertoldo (UFU)

 Este  projeto  de  pesquisa  visa  a  estudar  a  sala  de  aula  como  uma 
formação  discursiva.  Aliamo-nos  a  essa  perspectiva,  propondo-nos  a 
pesquisar  os  processos  identitários  do  sujeito  bilíngüe  que,  no 
contato/confronto  com  uma  língua  estrangeira  percebe  sua  identidade 
desestabilizada,  ou  seja,  tal  contato/confronto  produz  inevitavelmente 
deslocamentos identitários que julgamos relevantes para a investigação da 
subjetividade do bilíngüe, o que, por sua vez, possibilita, também, repensar 
a sala de aula a partir das implicações desses deslocamentos. Sob esta 
perspectiva, o projeto abriga, de forma geral, dois grupos de trabalhos. O 
primeiro examina possíveis deslocamentos identitários de aprendizes de 
línguas no contato/confronto com a(s) Língua(s) estrangeira(s). O segundo 
também discute deslocamentos identitários, mas sob o ponto de vista de 
sujeitos  professores  em  serviço  e  em  formação.  Ambos  os  grupos 
assumem  a  identidade  como  fragmentária,  constituída  por  diversos 
discursos que se entrecruzam, produzindo, justamente aí, sentidos.
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A INTERDISCURSIVIDADE NO ROMANCE A FESTA: DE UM 
DISCURSO AO OUTRO

Vanderleia Cassiana Helmer Soares (UFU)

Escolhemos  como  corpus para  o  desenvolvimento  desta  pesquisa  o 
romance  de  Ivan  Ângelo,  A  Festa,  e  pretendemos,  a  partir  dessa 
materialidade discursiva, abordar como o discurso do outro constitui-se no 
e  pelo  interdiscurso  e  como  as  relações  sócio-históricas  e  ideológicas 
constituem o personagem-escritor nas diferentes posições-sujeito por ele 
ocupadas. Para essa análise, mobilizaremos os conceitos de interdiscurso 
(Pêcheux, 1975) em que todo discurso constitui-se a partir de um conjunto 
de discursos possíveis definidos com base nas condições de produção; a 
dimensão dialógica desenvolvida por Bakthin, em que sempre falamos com 
as palavras dos outros, isso porque o discurso sempre se constitui de já 
ditos, ou seja, o discurso não existe sem a presença do outro, sendo esse 
outro  considerado  o  exterior  constitutivo  do  discurso;  e  a  noção  de 
memória discursiva que, diferente da concepção psicanalítica de memória, 
remete-se  a  acontecimentos  anteriores  e  exteriores  que  constituem  a 
formação discursiva dada. Assim, os vários discursos que compõem a rede 
de  interdiscursividade  implicam,  no  romance,  uma  suposta  unidade  ao 
discurso, mas que, após a análise, mostra-se disperso e contestador do 
momento sócio-histórico em que está inserido.

INTERFACE ENTRE LITERATURA E AD: O DIÁLOGO 
CARNAVALIZADO EM ULISSES, DE JAMES JOYCE.

Grenissa Bonvino Stafuzza (CAPES/UNESP-FCLAr)

O  carnaval  representou  um  papel  simbólico  fundamental  na  vida  das 
pessoas no final da Idade Média e durante a Renascença, pois, durante 
esta  festa  as  pessoas  adentravam  no  mundo  da  liberdade  utópica. 
Suspendiam-se temporariamente as posições hierárquicas, assim como as 
regras que organizavam a sociedade, determinando, por fim, um mundo às 
avessas,  profundamente  igualitário.  Daí,  então,  pensarmos  o  carnaval 
enquanto cultura opositora do oprimido, tal seja o mundo visto de baixo, 
uma vez que se inverte a ordem, combinando-se opostos sociais a partir 
do  avesso  da  estrutura  social:  coroa-se  marginalizados  hilários  e 
baderneiros, destronando-se monarcas.
Pretendemos, então, a partir das contribuições teóricas de Bakhtin (1981; 
1988;  1992;  1999)  acerca  do  carnaval  e  da  teoria  do  dialogismo, 
estabelecer um estudo discursivo da transposição do espírito carnavalesco 
para  o  discurso  literário,  especificamente,  na  obra  Ulisses,  de  James 
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Joyce. Estudaremos, desse modo, certas formas carnavalescas como as 
paródias ao culto religioso; o vocabulário e o gesto da praça pública; as 
imagens do corpo, da bebida, da comida, da vida sexual e da satisfação de 
necessidades  naturais,  assim  denominadas  por  Bakhtin  (1999)  como 
princípio da vida material e corporal.
Nesse sentido, traçaremos um percurso de análise, inicialmente, sobre a 
noção conceitual da carnavalização, pesquisada por Bakhtin a partir dos 
romances de Dostoiévski e Rabelais. Não se trata, contudo, de encontrar 
em Joyce – autor da modernidade – os indícios dos mesmos processos de 
carnavalizar  o  universo  literário  já  observados  nestes  autores  da  Idade 
Média  e  Renascença.  O  nosso  objetivo  perpassa,  portanto,  estudar  a 
natureza  da  carnavalização,  como  efeito  da  história  e  da  sociedade, 
verificando de que modo ela se manifesta na linguagem literária moderna.
Dessa  maneira,  problematizar  a  cultura  popular  na  Idade  Média  e  no 
Renascimento  no que diz  respeito  ao carnaval,  a  fim de discernir  suas 
dimensões e definir  suas características no universo literário,  contribuirá 
para o desenvolvimento deste projeto, pois poderemos observar como a 
carnavalização que marcou a literatura popular no século XVI, é uma forma 
de discurso dialogado na literatura do século XX, notoriamente em Ulisses, 
de Joyce.

A DIALOGICIDADE ENTRE O DISCURSIVO E O TEXTUAL
Ana Júlia Furquim (UFU)

Esta  comunicação  tem  por  objetivo  apresentar  o  projeto  de  pesquisa 
intitulado: A dialogicidade entre dois imaginários: o discursivo e o textual, 
cujo recorte a ser tomado, enquanto foco investigativo, será as evidências 
enunciativas do imaginário acadêmico de sujeitos em formação em cursos 
de pós-graduação sobre uma ordem que situa as noções conceituais de 
texto e discurso em diferentes lugares (Análise do Discurso e Lingüística 
Textual).  Para  tal  investigação,  serão  feitos  recortes  de  um  corpus 
constituído por depoimentos abertos coletados com base na proposta da 
Análise de Ressonâncias Discursivas em Depoimentos Abertos(AREDA- 
Serrani-Infante,1998).  A  pesquisa  adota  a  perspectiva  da  Análise  do 
Discurso  de  linha  francesa  e,  por  isso,  focalizará  as  relações  entre  o 
interdiscurso,  às  formações  discursivas  e  os  efeitos  de  sentido 
circunscritos no imaginário acadêmico de pós-graduandos em diferentes 
lugares discursivos.
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EFEITOS DA HETEROGENEIDADE DISCURSIVA SOBRE A 
CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO NOS DISCURSOS SOBRE TRABALHO 
EM CORA CORALINA

Mara Rúbia de Souza Rodrigues Morais (UFU/CAJ-UFG)

À luz do dispositivo teórico-analítico da Análise do Discurso francesa, este 
estudo se propõe a investigar  os  efeitos da heterogeneidade discursiva 
sobre a constituição do sujeito na obra literária  Vintém de Cobre: meias 
confissões  de  Aninha,  da  poeta  goiana  Cora  Coralina.  Nesse  sentido, 
opera  o  recorte  de  algumas  seqüências  discursivas  de  referência,  que 
abrigam dizeres sobre trabalho e constituem, no âmbito dessa enunciação 
literária,  a  manifestação  do  discurso  memorialista  e  uma  dada 
subjetividade.  A partir  da análise do funcionamento de alguns discursos 
sobre trabalho, que atravessam a materialidade discursiva de  Vintém de 
Cobre,  este  estudo  assinala  que  essa  manifestação  discursiva 
memorialista  afirma  o  valor  do  trabalho,  inscrevendo-o, 
predominantemente, como forma de redenção humana e de ruptura com 
um passado de privações estabelecido no contexto goiano do século XX. 
Entretanto,  dada  a  heterogeneidade  do  interdiscurso,  que  incide  no  fio 
discursivo  de  Vintém  de  Cobre,  observa-se  que,  nessa  discursividade, 
emerge uma subjetividade marcada pela resistência a uma interpelação 
ideológica perfeita, o que se traduz numa ordem de unidade do discurso e 
do sujeito constituída na dispersão de vozes e posições socioideológicas. 
Sendo assim, este estudo pontua que, em Vintém de Cobre, configura-se 
uma subjetividade e um espaço discursivo heterogêneos, necessariamente 
marcados pela contradição. Afinal, assim como, em algumas seqüências 
discursivas, direciona sentidos para a condenação da estrutura social do 
passado  –  pautada  em  fortes  relações  de  poder  e  na  exploração  do 
trabalho humano – essa manifestação discursiva memorialista também se 
assenta  em  funcionamentos  discursivos  outros  que,  instituídos  sob 
relações de aliança com dizeres inscritos em outras formações discursivas, 
acabam  derivando  para  a  manutenção  da  ordem  socioeconômica  do 
passado.

PRÁTICAS DE SUBJETIVAÇÃO E CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA EM 
CORA CORALINA

Sueli Gomes de LIMA (UFU)

Tendo como base teórica os pressupostos da Análise do Discurso de linha 
francesa, nosso objetivo é verificar em que medida as condições sociais, 
históricas  e  ideológicas  possibilitam  a  materialização  do  discurso 
coralineano; um discurso ideologicamente marcado por um movimento de 
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ruptura, de resistência à coerção e à discriminação social. Pretendemos 
identificar marcas de alteridade que produzem os efeitos de subjetivação 
na  obra  poética  de  Cora  Coralina,  isto  é,  as  marcas  polifônicas  que 
instauram a alteridade do sujeito, inscrito na constituição estética, por meio 
da interpelação literária; bem como, mostrar de que forma os discursos do 
Outro (heterogeneidades e polifonias) são geradores de unidade discursiva 
“foco  de  sua  coerência”  (FOUCAULT,  1971)  em  Cora  Coralina.  Nossa 
hipótese,  para  a  pesquisa,  se  configura  no  fato  de  que  o  discurso 
coralineano  é,  constitutivamente,  um  discurso  que  resiste  à  exclusão 
social,  ao  anonimato,  à  falta  de  reconhecimento  das  diferentes  vozes 
sociais.  Desvelando  o  espaço  de  enunciação  dos  sujeitos  discursivos, 
vemos emergir os discursos interditos, controversos e contraventores que 
marcam  o  espaço  de  resistência  na  obra  poética  de  Cora  Coralina. 
Considerando  nossa  hipótese,  podemos  perseguir  os  seguintes 
questionamentos:  i)  por  que  um  discurso  (ou  discursos?)  interdito, 
controverso se configura de modo “escorregadio” escapando da interdição 
à discursivização? ii) qual efeito de sentido subjaz nessa “engenhosidade 
discursiva” – uma forma de resistência ao discurso socialmente instituído? 
ou uma outra face do poder, outro modo de legitiamação do poder?

AS CONSTRUÇÕES IDENTITÁRIAS DA MULHER NA PRODUÇÃO 
LITERÁRIA DE CORA CORALINA

Clécio Luis Gonçalves de Oliveira (UFU)

O  estudo  que  ora  apresentamos  tem  como  tema  as  construções 
identitárias da mulher na produção literária de Cora Coralina, e decorre de 
nosso  do  interesse  pela  investigação  das  construções  identitárias  da 
mulher na obra  Poemas dos becos de Goiás e estórias mais. De acordo 
com Hall (2000, p. 11), a identidade é formada na interação entre o eu e a 
sociedade (...) formada e modificada num diálogo contínuo com os mundos 
culturais exteriores e as identidades que esses mundos oferecem.  Dessa 
maneira,  a identidade é algo não fixo e sócio-historicamente produzido, 
considerando os meios socioculturais que são compostos pela sociedade e 
pela história. Assim, a identidade revela-se como um processo não fixo e 
ininterrupto  de  construção,  sendo  caracterizado  por  mutação. 
Considerando  os  eventos  históricos  como  acontecimentos  que  se 
constituem na linguagem, notamos que o discurso apresenta-se relevante 
para  se  compreender  as  mudanças  histórico-sociais  que  possibilitam a 
combinação  de  diferentes  discursos  em  certas  condições  sociais  
específicas (Fernandes, 2005, p.43). Nessa perspectiva, a análise da obra 
dessa  autora  mostra  como  a  identidade  da  mulher  resulta  de  uma 
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construção de subjetividade decorrente da cultura  que a envolve e tem 
lugar determinado na história.

ATRAVESSAMENTOS POLÊMICOS EM ESTUDOS LITERÁRIOS
Luís Fernando Bulhões Figueira (GPAD – UFU)

Orientador: Prof. Dr. João Bôsco Cabral dos Santos

O projeto  de  pesquisa  que  ora  apresentamos  encontra-se  em  fase  de 
desenvolvimento.  Trata-se  de  um  trabalho  cujo  objetivo  principal  é 
contribuir para a reflexão a respeito de questões que concernem o ensino 
de  literatura.  Em  função  de  tal  pretensão,  o  projeto  apresenta  como 
objetivos  específicos  descrever,  analisar  e  interpretar  dizeres  de 
professores  universitários  de  literatura.  Considerando  esses  sujeitos  a 
partir  de seu lugar social  – isto é,  formadores do graduando em Letras 
enquanto professor de literatura (que futuramente poderá vir a atuar nos 
outros níveis de ensino – médio e fundamental) – pretendemos, com essa 
investigação,  perscrutar:  pressupostos  filosófico-pedagógicos, 
posicionamentos  ideológicos  e  representações  imaginárias,  que  se 
configuram em meio aos sentidos que se constituem pela/ na materialidade 
correspondente aos dizeres dos professores-formadores. Admitimos, como 
hipótese de trabalho, que parte dos problemas e das dificuldades que se 
verificam na prática pedagógica com a literatura deve-se a concepções e 
pressupostos que o sujeito-professor toma para si (ainda quando de sua 
formação acadêmica na graduação em Letras) a partir  de sua inscrição 
no(s) discurso(s) de professores-formadores. Fundamentada no arcabouço 
teórico a que se convencionou denominar análise de discurso de vertente 
francesa, e construindo uma interface com as (pro)posições da teoria do 
discurso de Michel Foucault,  essa pesquisa busca, por meio da análise, 
identificar  elementos,  no  discurso do sujeito-professor-formador,  a  partir 
dos quais se possa instaurar uma discursividade que os problematize, de 
modo a permitir  a  formalização de (pro)posições  que  nos  orientem em 
meio à tarefa (e ao desafio) de construir reflexões e práticas (alternativas) 
com vistas à melhoria do ensino de literatura na escola.

AS ATIVIDADES DE LEITURA APRESENTADAS EM LIVROS 
DIDÁTICOS DE LÍNGUA MATERNA E LÍNGUA ESTRANGEIRA 
(INGLÊS): 
A INTERPRETAÇÃO COMO UM PROCESSO DISCURSIVO.

Ana Claudia Cunha SALUM  (ESEBA/UFU)
Vilma Aparecida GOMES (ESEBA/UFU)

Vilma Aparecida Botelho FREITAS (ESEBA/UFU)
Claudia GOULART (ESEBA/UFU)
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O  objetivo  deste  resumo  é  apresentar  um  projeto  de  pesquisa  em 
andamento  que  pretende  investigar  que  visão  de  leitura  sustenta  as 
atividades de compreensão e interpretação de textos em livros didáticos de 
Língua Materna e de Língua Estrangeira (inglês) direcionadas a alunos do 
8º  ano  do  Ensino  Fundamental.  Este  estudo  é  conseqüência  da 
observação  de  que  as  propostas  de  leitura  que  veiculam nos  referidos 
livros constituem em atividades mecânicas  e  resultam da prescrição de 
instruções,  de  forma  que  o  processo  de  leitura  caracteriza-se  pela 
regularidade.  Pretendemos  investigar,  na  análise,  1)  qual(is)  a(s) 
concepção(ões) de leitura encontrada(s) nas atividades de compreensão 
de textos no livro didático em questão?;  2)  qual(is)  a(s) imagem(ns)  de 
sujeito-professor  e  de  sujeito-aluno  que  jubjaz(em)  essa(s) 
concepção(ões)?;  3)  qual(is)  o(s)  deslocamento(s)  provocado(s)  após  a 
realização  dessas  atividades  de  leitura?. Os  recortes  que  estão  sendo 
analisados são provenientes de exercícios de leitura do livro do aluno e do 
professor e de depoimentos dos aprendizes acerca de suas práticas de 
interpretação  de  textos  em  Língua  Materna  e  em  Língua  Estrangeira 
(inglês).  A  análise  a  ser  apreendida  será  norteada  pelos  pressupostos 
teóricos da análise do discurso de linha francesa, os quais nos ajudarão a 
compreender  os  efeitos  de  sentido  que  são  sócio-historicamente 
produzidos  nas  práticas  de  leitura.  Além  disso,  recorreremos  às 
concepções de Lacan sobre a teoria psicanalítica da subjetividade, pela 
qual  o  sujeito  se  apresenta  como  heterogêneo,  cindido  e  descentrado. 
Trata-se, em suma, de verificar como um dado livro didático concebe o 
sujeito-aprendiz e o sujeito–professor e como ocorre o processo de ler em 
um registro simbólico (materno ou estrangeiro), por meio de atividades de 
compreensão textual.

UMA ANÁLISE DO ATRAVESSAMENTO DO DIZER POLÍTICO NO 
DISCURSO RELIGIOSO

Thyago Madeira França (UFU)

Este estudo tem por objetivo inicial analisar o discurso religioso católico em 
uma homilia contemporânea, ou seja, um sermão proferido pelo padre aos 
fiéis,  no  qual  o  mesmo  explana  sobre  as  leituras  do  Evangelho  lidas 
durante  a  celebração.  É  importante  citar  que  os  dizeres  do  padre  na 
homilia  possui  a  característica  de  nortear  a  interpretação  que  os  fiéis 
possam vir a ter acerca das leituras estabelecidas. Entretanto, observamos 
no  discurso  em  análise  a  presença  do  discurso  político  de  esquerda. 
Segundo Bakhtin (1988), a linguagem é orientada pelo processo social e, 
nesse sentido,  os  interlocutores numa interação verbal  são constituídos 
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pelo/no  diálogo,  não  enquanto  consonância  entre  falantes,  mas  sim 
enquanto embate, conflito e confronto de dizeres. Na homilia em análise, 
pode-se observar a relação dialógica entre duas formações discursivas, a 
religiosa católica e a política de esquerda, pois “no caso em que puder 
descrever, entre um certo número de enunciados, semelhantes sistema de 
dispersão e no caso em que entre os objetos, os tipos de enunciação, os 
conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade (...), 
diremos,  por  convenção,  que  se  trata  de  uma  formação  discursiva” 
(Foucault, 2002, p. 43-44). Voltemos a Bakhtin (op.cit., p. 149) quando nos 
afirma  que  "quanto  mais  dogmática  for  a  palavra,  menos  a  apreensão 
apreciativa admitirá a passagem do verdadeiro ao falso, do bem ao mal, e 
mais impessoais serão as formas de transmissão do discurso de outrem". 
Assim,  o  nosso  percurso  de  estudo  será  no  sentido  de  se  ressaltar  a 
relação dialógica entre o discurso político e o religioso na homilia, uma vez 
que  a  característica  de  ser  dogmático  pode  ser  também  do  discurso 
político,  assim  como  a  característica  de  ser  político  pode  emergir  do 
discurso  religioso,  causando,  neste  caso,  um  conflito  entre  formações 
discursivas.

O CONFORMISMO E O RECOLHIMENTO DA MULHER : UMA ANÁLISE 
DISCURSIVA NA MÚSICA “MULHERES DE ATENAS”

Juliana Silva NOGUEIRA (UFU)

Este  trabalho  tem  por  objetivo  apresentar  algumas  reflexões  analíticas 
sobre a temática das  mulheres enquanto vítimas. Para isso, utilizaremos 
como corpus de análise a canção “Mulheres de Atenas” de Chico Buarque, 
com o intuito de investigar estratégias ou investimentos discursivos, assim 
como  os  seus  efeitos  de  sentidos  gerados  na  canção  supracitada  que 
revela uma forte crítica à família patriarcal, ou melhor, é caracterizada por 
uma metáfora da exploração de que a mulher é vítima não só na Grécia 
antiga,  mas,  por  extensão  e  durante  os  séculos,  no  próprio  ocidente. 
Fundamentando-nos  inicialmente  na  concepção  de  signo  dialógico  em 
Bakhtin  (1988),  observamos  aqui  a  manifestação  textual  da  linguagem 
musical como signos que (re)significam, retratam a pluralidade de sentidos. 
Com base nas reflexões de Pêcheux (1995), trataremos da interpretação a 
partir  da  idéia  dessas  redes  de  sentido  e,  com  Foucault  (2002), 
pensaremos  que  um  dos  elementos  que  permitem  o 
reconhecimento/desconhecimento dos sentidos é o efeito-autoria, ou seja, 
a  instalação,  no  discurso,  da  evidência  de  um  sujeito  submetido  às 
múltiplas determinações que organizam o espaço social da produção dos 
sentidos.
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AS RELAÇÕES DE PODER: O DISCURSO INSTITUCIONAL X O 
DISCURSO DOCENTE.

Profa. Dra. Adriana dos Santos Prado Sadoyama (Uniaraxá)

A nova  proposta de ensino de língua materna privilegia a priori o ensino 
das  habilidades  de  leitura,  produção  de  texto  e  análise  lingüística, 
contrapondo-se a postura tradicional de ensino de língua que se pautava, 
em muitas escolas ainda pauta-se, no estudo quase exclusivo das normas 
gramáticas-  norma  culta-  fundamentando-se  na  idéia  de  que  o  aluno 
dominar as regras da gramática normativa será capaz de dominar a língua 
em suas diversas situações de uso. O escopo deste trabalho é questionar 
até onde o discente,  especificamente do curso de Letras,  prioriza estas 
concepções de novas políticas de formação de professores,  redefinição 
dos  materiais  didáticos  e  também  dos  muitos  conhecimentos  teórico-
metodológicos defendidos pelos PCNS. O levantamento de dados desta 
pesquisa foi realizado através de entrevistas pessoais com os docentes 
dos últimos períodos do curso de Letras do Uniaraxá. Através da análise 
dos  resultados  obtidos,  verificou-se  que  os  discentes  incluídos  nesta 
pesquisa, não possuem a priori a formação do perfil de um docente para a 
educação  infantil,  de  acordo  com  os  conceitos  de  Michel  Foucault  a 
relação  docente,  instituição  e  formação  de  professores,  com  tantas 
reformulações  pedagógicas  para  o  ensino  de  língua  materna, 
especificamente para as séries iniciais, os resultados, mesmo que parciais, 
nos mostram até  agora uma lacuna teórica-metodológica  no tratamento 
dispensado  aos  conteúdos  específicos  a  serem  trabalhados  nesta 
modalidade. Do mesmo modo, justificando-se a hipótese, que os cursos de 
Pedagogia e Magistério superior, não priorizam os estudos lingüísticos e 
formação  da  língua  Materna  tão  necessários  para  a  formação  deste 
docente. Diante desse impasse, justifica-se, então o uso da expressão a 
“metáfora  da  onda”,  para  exemplificar  a  atitude  negativa  de  alguns 
docentes em abarcar tantas concepções. Como a “Onda” este profissional 
se  vê  “Tragado”  e  “massacrado”  pelos  discursos  e  pelo  poder  das 
instituições que os formam. 

FORMAÇÃO CONTINUADA E A (DES)CONTINUIDADE NA 
CONSTITUIÇÃO SUBJETIVA DO PROFESSOR DE LÍNGUA 
ESTRANGEIRA

Carla Nunes Vieira Tavares (GPAD-UFU/MG)

No contexto de formação continuada de professores de inglês do ensino 
fundamental  e  médio,  encontramos  histórias  discrepantes:  alguns 
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professores que alcançam o sucesso esperado e re-significam sua prática, 
promovendo alterações em suas trajetórias como professores; outros que, 
mesmo após o término do curso, não se vêem interpelados pelo processo 
de  formação  continuada  e,  conseqüentemente,  não  experimentam 
deslocamentos  na  prática  em  sala  de  aula.  Comumente,  atribui-se  o 
sucesso  ao  aperfeiçoamento  da  competência  comunicativa  na  língua 
estrangeira,  à  exposição  às  teorias  de  ensino  e  aprendizagem,  à 
conscientização  de  fatores  considerados  positivos  para  o  melhor 
desempenho  do  professor,  ao  treinamento  em  técnicas  de  ensino  e 
estratégias de aprendizagem, e à postura reflexiva crítica que o professor 
participante dos cursos adota. 
Acreditamos,  entretanto,  que os cursos de formação continuada podem 
constituir espaços em que os professores de inglês do ensino regular estão 
sujeitos  a  instâncias  promotoras  de  processos  de  identificação  e 
subjetivação e que esses podem incidir como uma (des)continuidade na 
relação que os professores travam com a língua estrangeira, em especial, 
e, conseqüentemente, com eles mesmos. Essas instâncias não resultam 
necessariamente  do  processo  de  reflexão  ali  promovido,  visto  que  as 
identificações e subjetivações são da ordem do inconsciente. Mas algo no 
aprofundamento  do  contato  com  a  língua  que  ensinam  pode  provocar 
alterações  na  constituição  subjetiva  do  professor,  resultando  em 
deslocamentos  nas  posições  identitárias.  Possivelmente,  algo  desse 
contato com o inglês ressoe nos sujeitos professores,  convocando-os a 
assumirem outras  posições.  Cremos  que essas  alterações  poderão  ser 
perceptíveis nas histórias que os professores contam sobre sua relação 
com o inglês por meio da análise das representações sobre essa língua. 
Do mesmo modo,  visto que todo dizer é constituído por uma falha que 
pode  se  materializar  via  hesitações,  lapsos,  atos  falhos,  ambigüidades, 
equívocos,  pretendemos  também analisar  essas  brechas  no  dizer,  que 
apontarão para o discurso Outro que aí emerge e fala de uma dimensão 
das subjetividades que o sujeito desconhece.

O ETHOS E A IDENTIDADE DISCURSIVA NO ROMANCE THE 
PICTURE OF DORIAN GRAY DE OSCAR WILDE

Kelen Cristina Rodrigues (PG - UFU)

O  presente  trabalho  propõe  uma  reflexão  discursiva,  analisando  a 
constituição do ethos na materialidade lingüística do texto, acerca do único 
romance escrito por Oscar Wilde.  The picture of Dorian Gray  retrata de 
forma  contundente  a  aristocracia  londrina,  seus  valores,  assim  como, 
também, a decadência da moral humana lenta e gradualmente, através de 
uma busca incessante pelo prazer mundano e a supremacia do “belo” sob 
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todas as coisas. Tanto o enredo, como a abordagem temática, mostram 
que  a  construção  desse  discurso  prioriza  a  inquietude  do  ser  e  a 
contestação dos valores de uma sociedade moralista e puritana, fundando, 
assim, uma cena enunciativa contestadora, dada no plano de conteúdo por 
uma voz que não quer se calar, que quer escandalizar e que não partilha 
dos  valores  dominantes.  Assim,  os  enunciados  do  texto  wildiano  em 
questão, fornecem ao co-enunciador, índices de várias ordens, a partir dos 
quais é possível formar uma representação do sujeito enunciador.
Atento a isso, e de acordo com Maingueneau (2001), o processo de leitura 
de um texto faz emergir a representação de uma instância subjetiva que 
desempenha o papel de fiador do que é dito, isto é, a representação do 
corpo  do  enunciador,  que  ultrapassa  e  escapa  a  intenção  do  sujeito 
falante.  Ao  identificar  esse  ethos,  é  possível  correlacioná-lo, 
automaticamente, a um anti-ethos que se depreende, igualmente, com a 
análise discursiva da obra.
Sob  uma  nova  perspectiva  de  análise  discursiva,  o  acontecimento 
discursivo da obra possibilita definir suas condições de existência, a forma 
como o sujeito discursivo entra na ordem do discurso, para a partir dela 
dizer  algo,  assumir  uma  posição-sujeito,  subjetivar-se,  criar  uma 
singularidade, marcar uma diferença, ao mesmo tempo, com que lida com 
as  coerções,  rituais,  exercício  de  poder  e  saber  inerentes  a  qualquer 
discurso.
O escopo teórico usado para a análise da obra são os estudos franceses 
da  Análise  do  Discurso  com  a  reflexão  de  seus  autores  como  Michel 
Foucault e Dominique Maingueneau.  

MEMÓRIA DISCURSIVA E IDENTIDADE: UMA ANÁLISE DAS 
PROPAGANDAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Heloisa Mara Mendes (PG-UFU)

Neste trabalho pretendemos realizar, sob a perspectiva teórica da Análise 
do  Discurso  francesa,  uma  análise  das  propagandas  publicadas  pelo 
Ministério  da  Educação  na  revista  Nova  Escola durante  as  gestões 
presidenciais de Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio Lula da Silva. 
Analisaremos as propagandas considerando, fundamentalmente, a noção 
de  memória  discursiva  que,  diante  de  um  texto  que  surge  como 
acontecimento  a  ler,  restabelece  os  implícitos,  ou  melhor,  os  pré-
construídos,  elementos  citados  e  relatados,  os  já-ditos,  os  discursos 
transversos.  Nosso primeiro objetivo será o de,  com base na leitura da 
historiografia  da  educação  brasileira,  verificar  a  hipótese  da 
presença/apagamento de uma certa memória discursiva no discurso atual 
do  MEC,  aqui  analisado  com base  em sua  propaganda institucional.  A 
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partir  deste  objetivo  mais  geral,  buscaremos ainda  verificar:  a)  como o 
discurso sobre educação, presente nas propagandas veiculadas pelo MEC 
entre os anos de 1995 e 2006, que constituem nosso corpus, constitui uma 
certa identidade da educação no Brasil; b) verificar em que medida esse 
discurso  constitui  uma  certa  identidade  da  instância  enunciativa  que  o 
legitima. 

O RISO, SEUS PODERES E PERIGOS: UM ESTUDO DA 
DISCURSIVIZAÇÃO DO RISO E DA MATERIALIZAÇÃO DO PODER A 
PARTIR DA SÁTIRA.

Rosely Costa Silva Gomes ( UFU/UESB)

No presente estudo, que integra o projeto de pesquisa intitulado Discurso,  
história  e  memória  na  produção  cultural  contemporânea, objetivamos 
refletir  sobre  o  processo de discursivização do riso –  a  partir  da sátira 
gregoriana  –  e  de  sua  utilização  como  instrumento  de  luta  ideológica. 
Inscritos no campo teórico da Análise de Discurso ( linha francesa) e tendo 
o discurso literário como objeto de análise,  trabalhamos sob o seguinte 
questionamento: de que forma o riso, sob a forma de sátira, pode contribuir 
para a manutenção ou desconstrução de grupos de poder já instituídos e 
socialmente bem aceitos, como também para o estabelecimento de grupos 
de poder emergentes? Ou, ainda, parodiando Foucault (2002): O que há 
de tão perigoso e poderoso no fato de as pessoas rirem e de seu riso 
proliferar  indefinidamente?  Supomos que tais  materialidades discursivas 
funcionam como uma espécie recado, de ajuste de contas, uma espécie de 
trote  social:  um  sujeito  ao  sentir  o  seu  poder  abalado  por  um  outro, 
transforma-o em motivo de riso, numa tentativa de coibir a sua ação.  O 
objeto dessa pesquisa constitui-se de quatro poemas satíricos extraídos do 
livro Obra Poética, de Gregório de Matos. A seleção desse objeto justifica-
se por considerarmos que a ideologia se manifesta através das práticas de 
um sujeito e a sátira se constitui  como elemento material dessa prática, 
cujo efeito de sentido que nos interessa é o riso. 

A CONSTITUIÇÃO DA AUTORIA EM RESENHAS ACADÊMICAS: 
ESTILO E SINGULARIDADE.

Carla da Silva Lima(PG/UFU) 

O objetivo do trabalho é analisar os processos de constituição da autoria 
no  interior  dos  gêneros  discursivos,  a  partir  da  análise  de  resenhas 
acadêmicas.  O  corpus  constitui-se  de  resenhas  publicadas  em revistas 
acadêmicas da área de Lingüística (QUALIS A), selecionadas das revistas 

33



Delta  e  Cadernos  de  Estudos  Lingüísticos.  A  opção  por  esse  tipo  de 
revistas surgiu do nosso interesse pela “imagem de qualidade” construída 
e  veiculada  para  estes  periódicos,  apontados  como  referência  para  o 
debate científico na área da Lingüística. Partiremos, inicialmente, de dois 
conceitos – a noção de função-autor de Foucault (1969) e a de gênero de 
discurso  de Bakhtin (1953) – para,  fundamentados em Possenti  (2001), 
pensarmos a singularidade na autoria aliada à questão do estilo. O estilo 
individual, tal como proposto por Possenti (2001,2002), não é interpretado 
como uma escolha consciente, mas como um modo particular de assumir 
posição  acerca  de  um projeto  de  dizer  ancorado  na  situação  histórico-
enunciativa. Nesta pesquisa, assumimos a concepção de estilo enquanto 
escolha e enquanto marca de trabalho do sujeito na linguagem, conforme 
Possenti  (1993).   Fundamentados  em  Bakhtin  (1953),  estamos 
considerando  que os  discursos  sofrem coerções  genéricas  e  que  cada 
enunciado carrega em si o estilo de um gênero peculiar a uma dada esfera 
de atividade humana. Esta posição teórica nos levou a trabalhar com a 
hipótese de que o fato de todo texto estar sujeito às coerções de um certo 
gênero de discurso não implica que o sujeito renuncie à sua singularidade, 
visto que textos pertencentes a um mesmo gênero guardam em si marcas 
que refletem modos de constituição da subjetividade. Assim, interessa-nos 
considerar, no interior do gênero resenha, o espaço que se abre para um 
trabalho  de  autoria  e,  nesse  sentido,  propomo-nos  a  identificar  quais 
atitudes  evidenciam  a  intervenção  do  sujeito  no  seu  próprio  discurso. 
Segundo Possenti (2002), tal intervenção deve ser compreendida tanto no 
sentido  histórico,  quanto  no  sentido  de  singularidade,  uma vez  que  as 
atitudes refletem um gesto singular de inscrição de cada sujeito em seu 
discurso, configurando-se num modo particular  de  como dizer.  A fim de 
identificar quais as atitudes que particularizam o dizer do sujeito no interior 
das resenhas acadêmicas, recorremos à  categoria das heterogeneidades 
proposta por Authier-Revuz (1998,2004), com o propósito de analisar o seu 
funcionamento  nos  processos  de  constituição  da  autoria.  Iniciamos  o 
trabalho  de  análise  pela  heterogeneidade  mostrada  como  categoria, 
metodologicamente, selecionada na materialidade lingüística como ponto 
de  partida  para  a  análise.  Tais  formas  estão  sendo  tomadas  como 
elementos  que  possibilitam  uma  imersão  no  discurso,  capazes  de 
evidenciar  os  efeitos  de sentido produzidos  pela  inserção do sujeito  no 
próprio discurso. Nossa preocupação consiste em desenvolver uma análise 
que nos possibilite  compreender  que efeitos  de sentido  se produzem a 
partir  de escolhas,  aqui entendidas como constitutivas do estilo  e como 
indícios de autoria. 
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ANÁLISE DA HETEROGENEIDADE DISCURSIVA EM REPORTAGENS 
DA SUPERINTERESSANTE:
UMA ABORDAGEM DISCURSIVA NA CONSTRUÇÃO DO EFEITO DE 
NEUTRALIDADE.

Renata Ferreira dos Santos Rocha (PG – UFU)
 
O presente trabalho se inscreve no interior da Análise do Discurso e tem o 
intuito de analisar o efeito de neutralidade construído em reportagens de 
capa da revista Superinteressante do ano de 2001 em diante. Para tanto, 
lançaremos  mão  da  noção  de  dialogia  de  Bakhtin,  bem  como  das 
considerações  de  Authier-Revuz  e  de  Maingueneau  a  respeito  da 
heterogeneidade, a fim de mostrar que, apesar de o sujeito enunciador (a 
posição  ocupada  pelo  jornalista)  colocar  em  cena  diversas  vozes 
envolvidas nas polêmicas apresentadas nessas reportagens, dando voz a 
diferentes  posições  enunciativas,  sua  posição  não  é  neutra  frente  à 
polêmica.  Trata-se  apenas  da  construção  discursiva  de  um  efeito  de 
neutralidade.
Assim, inscritos no interior da AD, adotaremos pressupostos metodológicos 
para a análise do  corpus  (citado abaixo) da nossa pesquisa diretamente 
relacionados  com a  análise  deste.  Desta  forma,  o  nosso  trabalho  será 
desenvolvido pelas seguintes etapas metodológicas:
a)uma parte bibliográfica, que se fundamentará basicamente nos autores: 
Bahhtin  (1986),  com  a  noção  de  dialogia;  Authier-Revuz  (2004)  e 
Maingueneau  (1997),  com  suas  considerações  a  respeito  da 
heterogeneidade;
b)coleta  de  dados,  constituindo-se  para  tal  um  corpus formado  por 
reportagens  da Superinteressante:  oito  reportagens  de  capa do ano  de 
2001 em diante,  portanto, reportagens do século XXI. Os títulos dessas 
reportagens são:  Eutanásia (Ano 15, nº3, março/2001);  Afinal, o que está 
acontecendo com a medicina? (Ano 15, nº5, maio/2001);  Drogas (Edição 
172,  janeiro/2002);  Suicídio (Edição  184,  janeiro/2003);  Precisamos  de 
tanto remédio? (Edição 185, fevereiro/2003);  Medicina alternativa (Edição 
196, janeiro/2004); O fim do mundo começou (Edição 218, outubro/2005); 
Deus existe? (Edição 220, dezembro/2005).
c)depois de selecionadas as reportagens, verificaremos as suas condições 
de  constituição,  bem  como  as  condições  de  constituição  da  posição 
enunciativa da revista, considerando sua inscrição histórica;
d)em seguida descreveremos a temática das capas da revista;
e)a  partir  do  corpus,  será  empreendida  a  análise  fundamentada  no 
referencial teórico construído a partir da pesquisa bibliográfica;
f)de posse dos resultados, passaremos à discussão de suas implicações 
teóricas para a AD.
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Trata-se,  portanto  de  uma  pesquisa  qualitativa,  que  busca  tecer  uma 
análise  acerca  da  construção  da(s)  polêmica(s)  por  meio  da 
heterogeneidade.

A CONSTITUIÇÃO DE DISCURSOS SOBRE A LÍNGUA
Eliane Mara Silveira (UFU)

O  discurso  sobre  a  língua  reconhecido  como  teoria  lingüística  e  que 
freqüentemente é chamado de ciência é aquele legitimado pela Lingüística. 
Contudo há, ainda os discursos sobre a língua de cunho religioso, político 
ou  antropológico;  além  disso,  também  é  recorrente  entre  os  pacientes 
psiquiátricos, principalmente os psicóticos esquizofrênicos, a existência de 
hipóteses  sobre  o  funcionamento  da  língua  que  goza  de  suficiente 
importância a ponto dessas hipóteses serem desenvolvidas, registradas e 
publicadas  por  eles  ou  por  pesquisadores.   Em  tribos  indígenas, 
demonstram os antropólogos, mitos são construídos sobre a existência e 
funcionamento da língua. O senso-comum também supõe funcionamentos 
específicos da língua e por fim a literatura lingüística apresenta e defende 
uma grande diversidade de teorias lingüísticas. 
Proponho, portanto, que tais discursos possam ser abordados de maneira 
a  esclarecer  os  seus  processos  constitutivos  caracterizando  a 
especificidades  de  cada  um  e  assim  delineando  o  movimento  de 
constituição de alguns grupos de discursos sobre a língua apontando as 
suas diferenças e pontos de intersecção.

Resumo do Grupo de Pesquisa:

GRUPO DE ESTUDOS DE ANÁLISE DO DISCURSO DE ARARAQUARA

DIÁLOGOS ENTRE MICHEL PÊCHEUX E MICHEL FOUCAULT: 
PENSANDO A PRODUÇÃO DISCURSIVA DE IDENTIDADES

Líder: Maria do Rosário Gregolin (UNESP-Araraquara)

Os trabalhos do Grupo de Estudos de Análise do Discurso de Araraquara 
(GEADA) vêm-se desenvolvendo desde 1998 e congregam pesquisadores 
de várias instituições brasileiras. As investigações têm, em primeiro lugar, 
o objetivo de discutir as bases epistemológicas e teórico-metodológicas da 
Análise  do  Discurso,  acompanhando  a  sua  história  conceitual.  Essa 
reflexão  fundamenta  a  pesquisa  das  inter-relações  entre  o  discurso,  a 
história, a memória e a constituição de identidades. Com esses objetivos, 
analisam-se  textos  produzidos  em  diferentes  momentos  históricos  -  do 
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"descobrimento"  até  os  dias  atuais  -  a  fim  de  analisar  os  processos 
discursivos  que  constituem  dispositivos  identitários.  As  pesquisas  do 
GEADA  organizam-se  em  quatro  grandes  eixos  temáticos:  a)  História 
conceitual e epistemologia da AD: estudo das bases epistemológicas da 
AD,  focalizando  seu  contexto  histórico  de  surgimento  e  seus 
desenvolvimentos  a  partir  dos  anos  1960,  tendo  como  pressuposto  os 
diálogos  teórico-metodológicos  estabelecidos  entre  Michel  Pêcheux  e 
Michel Foucault, acentuando os delineamentos na França e a sua história 
no Brasil; b)  Discurso, História e identidades na mídia: analisam-se as 
inter-relacões entre o discurso, a historia e a memória na constituição de 
identidades na mídia, a partir da observação das práticas e dos processos 
discursivos subjacentes à produção de sentidos em diferentes mídias (a 
imprensa; a televisão; os meios eletrônicos etc.);.c)  Discurso, História e 
identidade nacional: analisam-se as práticas e os processos discursivos 
que constituem o imaginário  sobre a identidade brasileira,  em textos de 
diferentes momentos históricos, com ênfase nas relações inter-étnicas e de 
gênero;  d)  Discurso,  História,  Instituições:  práticas  identitárias: 
analisam-se práticas discursivas e dispositivos identitários que produzem 
saberes  no  interior  de  instituições,  com  ênfase  no  contexto  escolar, 
focalizando a leitura, a escrita e os imaginários subjacentes às concepções 
lingüísticas, tomando como objeto de análise diferentes gêneros e suportes 
textuais. Por estarem fortemente relacionados com o discurso e a história, 
nossos trabalhos  têm relevância  social,  na  medida em que auxiliam na 
tarefa de pensar  o  papel  do discurso na construção de identidades em 
fontes históricas, textos midiáticos e institucionais. Ao mesmo tempo, eles 
têm  relevância  teórica  pois  propõem  discutir  as  bases  teórico-
metodológicas da análise do discurso e seus dispositivos analíticos. Por 
isso,  as  investigações  do  grupo  têm  repercussão  na  produção  de 
conhecimentos da área de Lingüística e em sua aplicação na compreensão 
dos mecanismos discursivos de produção de sentidos na História.

Resumo dos Participantes do Grupo:

PRÁTICAS IDENTITÁRIAS NA MÍDIA IMPRESSA
Autores: Pedro Navarro (UEM)

Nossa  participação  neste  grupo  de  estudos  visa  apresentar,  em linhas 
gerais, parte de nossa pesquisa sobre a relação entre memória e produção 
de identidades no discurso da mídia impressa, a partir da análise de uma 
série  enunciativa  reunida  em torno  de  um  trajeto  temático  acerca  das 
mudanças  na  identidade  masculina  em  função  das  transformações  no 
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tradicional  papel  feminino.  Para  essa  análise,  conforme  propõe  Michel 
Foucault, em  A arqueologia do saber, os discursos não são vistos como 
um conjunto de signos, mas “como práticas que formam sistematicamente 
os objetos de que falam”. Em outras palavras, são as regras enunciativas 
que instituem essa imagem de identidade.  As analises realizadas até o 
momento  mostram  que  a  constituição  e  a  formulação  dessa  prática 
discursiva  identitária  retoma  e/ou  desloca  sentidos  oriundos  do  campo 
discursivo da estética, da chamada medicina alternativa e da economia.

DO SILÊNCIO ENCARNADO NO DISCURSO: SENTIDOS DA VOZ EM 
VOZES DA POLÍTICA

Carlos Piovezani Filho (UNESP/FCLAr)

No  discurso  político  encerra-se  freqüentemente  um  paradoxo:  a 
singularidade  pessoal  da  voz  que  o  manifesta  apresenta  um  coro 
institucional de vozes que o sustenta. A voz do orador político não se reduz 
somente a uma porção de substância fônica da expressão, de um suporte 
material,  enfim, de um  medium,  antes,  consiste,  ao mesmo tempo, num 
fragmento sonoro de subjetividade e num silêncio encarnado de interesses 
comuns.  Diferentemente  de  uma  simples  conversa  íntima  entre  duas 
pessoas particulares, o discurso político parece sempre instaurar o efeito 
de uma troca simbólica entre dois sujeitos coletivos. Em meio a um jogo de 
pronomes pessoais, talvez pudéssemos dizer que o discurso político é o 
reino de um “nós”, diante do necessário apagamento de um “eu” privado e 
da imperativa elisão de um “tu” exclusivo. Situado no interior do Projeto de 
Pesquisa  “Discurso,  História  e  Memória:  a  construção  de  identidades”, 
coordenado  pela  Professora  Dra.  Maria  do  Rosário  V.  Gregolin,  nosso 
trabalho  pretende  refletir  sobre  a  produção  de  identidades  no  discurso 
político contemporâneo, a partir da constatação de que, quando de uma 
elocução na tevê, o enunciador político expressa-se como corpo, rosto e 
voz  polifônica.  Considerando  certos  aspectos  antropológicos,  históricos, 
técnicos e lingüísticos da fala política de nossos dias, tomamos os Horários 
Gratuitos  de  Propaganda  Eleitoral  referentes  ao  Segundo  Turno  das 
eleições  presidenciais  de  2002  como  objeto  de  análise,  com  vistas  a 
indicar algumas incidências do corpo, do rosto e da voz na produção de 
efeitos de sentido e na constituição de identidades dos sujeitos políticos. E 
ainda  que  certamente  não  tenhamos  relegado  a  conjunção  entre  as 
linguagens  verbal,  imagética  e  gestual,  sublinhamos  que  a  ênfase  das 
reflexões e dos breves exercícios analíticos recairá sobre os fenômenos 
que  a  literatura  especializada  costuma  nomear  como  “paraverbais”,  ou 
seja, focalizaremos, não de modo exclusivo, mas, prioritariamente, a voz 
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ou, antes, seus elementos de melodia, dinâmica e qualidade e os efeitos 
que deles advêm: os sentidos da voz em vozes da política.

ENTRE O VERBO E A IMAGEM:
A ARTE MIDIÁTICA DE EXPOSIÇÃO DAS PERSONALIDADES 
POLÍTICAS 

Luzmara Curcino Ferreira (UNESP – FCLAr / bolsista FAPESP)

Neste trabalho, conforme a pesquisa que vimos desenvolvendo acerca das 
representações de práticas de leitura contemporâneas, pretendemos nos 
deter em um fenômeno discursivo específico que consiste na ampliação 
das  imagens  fotográficas  na  composição  dos  textos  editoriais  mais 
especificamente  dos  textos  sobre  a  rúbrica  Brasil,  que  se  ocupam das 
questões envolvendo a política nacional. Juntamente com essa técnica de 
ampliação  tem-se  normalmente  explorado  o  close  dos  rostos  de 
personalidades políticas.  Buscaremos, por meio do cotejamento de uma 
breve história  da imagem com a história  do rosto  (Courtine e Haroche, 
1994),  analisar  discursivamente  essas  técnicas  fotográficas,  que  visam 
mais particularmente captar a expressão dos rostos e os mais breves e 
sutis gestos corporais. Em conjunto com as legendas e outras seqüências 
verbais  que  compõem  o  texto  editorial,  nos  interessamos  pela  análise 
dessas  formas  de  manipulação  da  fotografia  na  medida  em  que  nos 
indiciam  não  apenas  uma  auto-representação  da  instituição  (que  torna 
evidente  o  que  não  se  pode  ver,  por  vezes,  nem  quando  se  está  na 
presença das personalidades fotografadas), bem como uma representação 
de práticas de leitura contemporâneas.

CORPO SUBJETIVADOS: A MEMÓRIA IDENTITÁRIA DA 
INTERICONICIDADE

Nilton MILANEZ – PG-UNESP

Este estudo se constituiu do imbricamento de três eixos: imagem, corpo e 
identidades. Por meio de uma seleção de recortes da mídia,  destacarei 
elementos semiológicos que constituem a memória de uma imagem dada, 
recuperando  seu  domínio  de  atualidade  em  meio  ao  conjunto  de 
representações discursivas e icônicas. Estabelecerei, portanto, a partir do 
conceito  de  memória  discursiva  de  J.-J.  Courtine,  a  noção  de 
intericonicidade,  ou  seja,  um  modelo  de  discurso  que  faz  referência 
exclusivamente à imagem. Nesse ínterim, o corpo se dará a ver por meio 
de  técnicas  modelares  de  comportamento  e  práticas  para  se  atingir  o 
domínio  de  si,  estabelecendo,  assim,  uma  unidade  do  corpo.  Dessa 
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maneira, a dimensão do corpo evidenciará seu prolongamento na historia 
do  presente,  entendida  por  Foucault  como  uma  interrogação  sobre  o 
acontecimento,  por  meio  do  qual  se  pode  falar  de  sentido  e  de 
singularidade, à medida que se coloca a questão do pertencimento a “nós”, 
levando-nos  a  esboçar  noções  sobre  a  constituição  de  identidades  do 
sujeito contemporâneo.

NARRATIVAS EM CORPUS: A IDENTIDADE DOS CORPOS INSCRITOS
Roselene de Fatima Coito (UNIOESTE)

O trabalho a ser apresentado refere-se à questão da identidade de etnias 
negra e indígena tratadas em corpus variados, ou seja, estarei abordando 
a identidade em textos folclórico, literário, histórico, jornalístico e de cultura 
brasileira, fruto de uma reflexão de dois anos de pesquisa sobre o assunto. 
Tendo em vista que falar em identidade suscita marcar o lugar de onde se 
fala, já que muitos teóricos de variadas linhas tratam sobre o conceito de 
formas diferentes, parto da reflexão de Michel Foucault quando o mesmo 
reflete sobre o conceito proposto a partir  de Nietzsche, o qual discute a 
questão  da  origem  sob  dois  enfoques:  o  corpo  como  superfície  dos 
acontecimentos e o corpo como o ponto de surgimento.  Desta reflexão 
desdobra-se o conceito para o cuidado de si e do conhece-te a ti revelando 
que a questão do saber está imbricada com a questão do poder, pois que o 
saber que se institui como voz oficial, portanto, autorizada, silencia o dizer 
que não se encontra na ordem do discurso vigente. Contudo, para Foucault 
estudar  o  desencadeamento  do  si é  questionar  o  que  é  esse  si e 
questionar a partir de qual fundamento o sujeito encontra sua identidade. 
Para tanto,  o filósofo francês pauta-se em Heidegger quando o mesmo 
trata da questão das técnicas. O termo técnica para Heidegger significa o 
desvelamento  do  mundo  que se  dá  por  meio  da  linguagem.  A palavra 
técnica vem do termo grego tecné, ou seja, deixar vir à tona e foi traduzido 
como verdade. Para os gregos, a produção de verdade significava estar 
disponível a, isto é, tudo tem sua utilidade. Contudo, na modernidade, o 
termo volta-se para a significação de estar à disposição de, o que configura 
o caráter  da palavra com o sentido de exploração.  Portanto,  produzir  a 
verdade é deixar de ser útil para tornar-se utilizável. Desta reflexão do útil e 
do utilizável,  ou seja,  estar  disponível  à  e  estar  à disposição de,  parte 
Foucault para o texto “Dois ensaios sobre o sujeito e o poder”, texto no 
qual o mesmo se defende dos teóricos que o acusavam de que sua teoria 
anulara o sujeito em favor do poder.  Ele rebate essa acusação quando 
demonstra em sua reflexão os caminhos da objetificação do sujeito como 
diferentes modos de subjetivação e nesses diferentes modos, que segundo 
ele, são os lugares em que o sujeito é apanhado nas variadas formas de 
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relação (produção, sentido e poder) nada acontece sem lutas e estas se 
dão sob três formas: oposição à dominação, denúncia de exploração e o 
não ignorar-se a si mesmo, mesmo que o Estado econômico e ideológico 
queira  determinar  a  individualidade.  Por  isso,  parto  de  todas  estas 
reflexões  de Foucault  sobre  as  formas  de  subjetivação  do sujeito  afro-
descendente  e  índio  em  uma  rede  de  discursos  –  folclórico,  literário, 
histórico,  jornalístico  e cultural  – para verificar este leque de formações 
discursivas,  que  na  pretensa  produção  da  verdade,  controla,  seleciona, 
organiza e redistribui o saber de forma que o poder não seja ameaçado. 

LIVROS DE COMPROMISSO: 
PRÁTICAS E PROCESSOS DISCURSIVOS IDENTITÁRIOS

Fábio César Montanheiro (UNESP/FCL/Araraquara)

Procuraremos apresentar neste trabalho aspectos ligados à identidade de 
diferentes  grupamentos  étnico-sociais  componentes  do  melting  pot que 
caracteriza a formação do povo brasileiro. Tomando como corpus Livros de 
Compromisso do século XVIII – estatutos de caráter jurídico-religioso que 
regulamentam  a  existência  de  associações  religiosas  compostas  por 
católicos  leigos,  as  irmandades  –,  procuraremos  verificar  como,  num 
determinado momento histórico, diferentes grupos étnicos se enunciavam 
e enunciavam ao  outro.  Considerando que a  filiação  a  essa ou àquela 
irmandade se dava mediante a existência de critérios de seleção pautados 
por quesitos que residiam na cor da pele e na condição social dos sujeitos, 
verificamos,  em  cada  Livro  de  Compromisso,  práticas  e  processos 
discursivos em que se colocavam em questão elementos de ordem étnica, 
social e, em muitos casos, também de gênero; quando cotejados, podemos 
entrever  como  os  fios  alusivos  a  diferentes  etnias  se  urdiam  em  um 
emaranhado  discursivo  em  que  se  colocava  a  questão  da  firmação 
identitária e afirmação étnico-social de cada um dos grupos laico-religiosos 
frente aos demais. 

A PRODUÇÃO DE DISCURSOS OU AS PROFECIAS NA NOVA 
CIÊNCIA: DISCURSOS, MEMÓRIAS E SABERES

Marcos Lúcio de Sousa Góis – (USP/Unesp/GEADA)

Maquiavel  no  livro  Discursos (1970)  afirmou:  “exemplos  antigos  e 
modernos provam igualmente que eventos importantes nunca ocorrem, em 
nenhuma  cidade  ou  país,  sem  terem  sido  anunciados  por  presságios, 
revelações, prodígios ou outros sinais celestes”. Por outro lado, uma das 
propostas  do  pensamento  Iluminista  era  desenvolver  uma  razão  cuja 
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função fosse iluminar o homem para que este se libertasse das trevas, das 
superstições,  dos  mitos,  das  profecias.  “Dá-me  provas”,  dizia  Francis 
Bacon. Foucault trabalhou essa questão no célebre texto  O que são as 
luzes? (2000);  são  suas  palavras:  "As  luzes  que  descobriram  as 
liberdades  inventaram  também  as  disciplinas”.  Boaventura  de  Sousa 
Santos (2000) afirma que é preciso que o saber científico ou humanístico 
dialogue com outros saberes, de natureza indígena, popular, urbana, leiga, 
tradicional,  camponesa,  etc.,  considerados  pela  ciência  moderna  como 
não-científicos,  para  assim  ser  construído  o  que  o  autor  chama  de 
“ecologia dos saberes”. Partindo dessas asserções, objetivamos investigar 
um tipo de discurso científico - o da divulgação científica na mídia impressa 
- e sua relação com o porvir. Pretendemos trabalhar com a hipótese de que 
a ciência atual retoma em seus discursos outros discursos, num processo 
interdiscursivo  em  que  as  premonições,  as  profecias,  as  clarividências 
ganham  novo  estatuto  e  se  materializam  por  meio  de  novas  práticas 
discursivas,  em que o  novum organum  é um outro tipo de saber:  o da 
ciência  moderna.  Para  tanto,  nosso  desejo  maior  é  fazer  leituras  de 
revistas de difusão científica e dirigidas a um público amplo e heterogêneo, 
cada qual com sua especificidade, tais como Revista Fapesp, Scientific 
American e  Superinteressante,  dentre  outras.  Queremos compreender 
as  técnicas  de  produção  de  verdade  nas  divulgações  científicas  das 
ciências ditas naturais e sua dimensão social. Para este trabalho e para 
iniciar, nos limitaremos à edição especial de julho de 2006 da revista Veja.

MARCAS DE ESPAÑA... QUANDO OS CORPOS SE TRANSFORMAM
Ucy SOTO (Unesp Araraquara)

Questões  referentes  ao  discurso,  à  memória  e  à  identidade  são 
apresentadas em duas campanhas produzidas na Espanha dos anos 2000: 
"España Marca" (campanha de Turespaña) e "Español para Extranjeros" 
(curta de José Luis García Sanchez, parte do longa !Haymotivo!). Desses 
dois enunciados, quando cotejados, emergem duas posições divergentes e 
em conflito que apresentam discursos sobre a identidade do outro. Quem é 
esse  outro que se contrapõe ao ‘yo’  espanhol? A presente comunicação 
propõe discutir esta questão examinando as inter-relações entre verbal e 
não-verbal  na  construção  de  imagens,  identidades  e  corpos,  desejados 
e/ou repudiados.

O SUJEITO POLÍTICO NAS SOMBRAS DA VERDADE
GRANGEIRO, Cláudia Rejanne Pinheiro

URCA/PG UNESP/FCLAR
Bolsista FUNCAP
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O presente trabalho é parte integrante na nossa tese de doutoramento, 
ainda em processo de escrita, intitulada “ O discurso político no (do) folheto 
de  cordel”.  Nosso  referencial  teórico  pauta-se,  principalmente,  na 
articulação  entre  as  questões  encetadas  por  Foucault  (1969),  cujas 
preocupações  apontavam  para  a  relação  entre  os  poderes/saberes, 
responsáveis,  principalmente  pela  produção  das  subjetividades 
contemporâneas, e os postulados do “grupo em torno de Michel Pêcheux”, 
considerando  as  identidades  sociais  não  como  elementos  estanques, 
dadas  a  priori,  mas  antes  de  tudo  como  “processos  identitários”, 
constituídos no e pelos discursos. O trabalho consta, pois, de uma análise 
dos mecanismos de constituição do discurso político, particularmente, dos 
efeitos de sentido de “verdade” nesse tipo de discurso, verificando como 
esse teatro de sombras de “verdade/mentira” produz a (s) identidade (s) do 
(s) Sujeito(s) político (s). Para tanto, procedemos à análise de um panfleto 
de propaganda política que circulou em Juazeiro do Norte-CE, por ocasião 
das eleições para prefeito desta cidade no ano 2000. 

UMA LEITURA SOBRE A POSSIBILIDADE (?) DE APROXIMAÇÃO 
ENTRE POLIFONIA E HETEROGENEIDADE

João Marcos Mateus Kogawa (Unesp – CAr)

Nosso trabalho visa a uma possível leitura sobre o conceito de polifonia 
bakhtiniano e o de heterogeneidade apontado por Pêcheux em seu texto 
“AD: três épocas”. Nesse ínterim, procuramos trabalhar com a idéia de que 
certas aproximações entre os dois conceitos devem ser repensadas sob a 
ótica de alguns pontos histórico-teóricos. Nesse sentido, tratar essas duas 
categorias  de  forma  homogênea  representa,  em  nossa  leitura,  certa 
descaracterização  conceitual.  Desse  modo,  consideramos  que,  mesmo 
com  determinados  pontos  comuns  (como  a  diversidade  de  lugares 
subjetivos  subjacente  tanto  à  idéia  de  polifonia  quanto  à  de 
heterogeneidade) polifonia e heterogeneidade não são correlativos lógico-
simétricos.  Assim,  não  podemos desconsiderar  que  Pêcheux  e  Bakhtin 
realizaram  diferentes  leituras  de  Saussure,  Marx  e  Freud  (GREGOLIN, 
2006). Nesse sentido, enquanto Pêcheux realizava uma leitura da tríplice 
aliança sob a égide do estruturalismo e da corrente althusseriana, Bakhtin 
era sufocado – na década de 20 – pela repressão stalinista. Esses fatores 
históricos, portanto, influenciam consideravelmente ambos os teóricos. Do 
lado  de  Pêcheux,  parece-nos  que  há  uma  profunda  preocupação  em 
manter ligação com a lingüística e, dessa forma, isso nos remete a uma 
idéia  de  vínculo  com  certa  “cientificidade”  anti-humanista.  Do  lado  de 
Bakhtin,  parece-nos  significativa  sua  filiação  a  certo  ponto  de  vista 
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filosófico humanista (o próprio Pêcheux, de acordo com Gregolin, faz essa 
restrição  ao  pensamento  bakhtiniano).  Acreditamos,  portanto,  que  seja 
necessário pensarmos esses dois conceitos para, a partir dessa reflexão, 
lançar olhos sobre o que Gregolin denomina “fetiche teórico”.  Sob essa 
perspectiva,  refletimos,  por  um lado,  sobre  um possível  contato  teórico 
entre Pêcheux e Bakhtin e, por outro lado, sobre a singularidade desses 
autores, sua assimetria.

DISCURSO, HISTÓRIA E SENTIDO: CONSTRUÇÕES IDENTITÁRIAS 
EM DIVERSOS GÊNEROS MIDIÁTICOS.

Regina BARACUHY – UFPB

Este  trabalho  visa  a  apresentar  e  discutir  questões  relativas  ao  nosso 
projeto  de  pesquisa desenvolvido  no  Programa  de  Pós-Graduação  em 
Lingüística (PROLING), no campus 1 da UFPB. Estamos discutindo como 
a  mídia  nordestina  e  em  particular,  a  paraibana,  está  construindo 
identidades  através  dos  diversos  gêneros  discursivos  que  circulam  em 
nossa sociedade materializados em textos. O aporte teórico que utilizamos 
para  fundamentar  a  análise  dos  textos  é  o  da  Análise  do  Discurso 
Francesa. Para justificar por que escolhemos trabalhar com a questão da 
identidade,  partimos  de  alguns  questionamentos  como:  Como  a  mídia 
ressignifica  “ser  nordestino”,  “ser  paraibano”?  Quais  os  mecanismos 
discursivos  observáveis  na  materialidade  textual  que  possibilitam essas 
construções  identitárias  em  diversos  gêneros  que  circulam  na  mídia? 
Quais os efeitos de sentido que essas construções identitárias produzem? 
Quais  as  relações  de  poder  que  se  estabelecem  no  embate  entre  a 
manutenção  e  a  transformação,  redefinição  de  identidades  no  contexto 
nordestino?  Percebemos  que  a  questão  da  identidade  continua  sendo 
amplamente  discutida  na  atualidade,  uma  vez  que  não  há  mais  uma 
identidade  fixa,  coesa,  em  torno  da  qual  possamos  nos  reconhecer 
enquanto  indivíduos  sociais,  até  porque  o  cenário  contemporâneo, 
midiático  e  globalizado, torna  as  mudanças  cada  vez  mais  rápidas  e 
constantes. Em decorrência disso, na modernidade, as identidades, outrora 
fixas, estáveis, unificadas, são móveis, cambiantes, estão “em processo de 
construção”.  É  com esse  conceito  de  identidade  enquanto  construção 
discursiva  que  nós  estamos  trabalhando  em  nosso  projeto. 
Especificamente,  nesta comunicação,  utilizaremos o gênero propaganda 
para discutir a construção de identidades na mídia nordestina. 

O ELEMENTO “INFANTIL” COMO TRAÇO CONSTITUTIVO DO 
DISCURSO NA PRODUÇÃO POÉTICA DE ARNALDO ANTUNES
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Antônio Fernandes Júnior (GEADA/PG/UNESP – Araraquara)

Dentre os trabalhos publicados sobre a produção poética de Antunes, 
encontram-se, com certa freqüência, alusões e/ou referências sobre uma 
dada forma de olhar o mundo do ponto de vista da criança, sejam elas em 
artigos, dissertações de mestrado ou teses de doutorado. Atuando em 
várias frentes, como o rock e a publicação de seus próprios livros, 
composições infantis para o selo Palavra Cantada, dentre outras atividades 
citadas, o referido poeta, desenvolve inúmeros e diferentes projetos sem 
perder de vista o seu grande foco: o trabalho na e pela linguagem. E 
nesse “movimento da linguagem que pulsa”, Antunes, em seus poemas, 
adota diferentes olhares para as coisas e para o mundo; ora recorrendo 
aos mais avançados aparatos tecnológicos, ora buscando a simplicidade 
no desenho e a lógica do pensamento infantil. Com esses elementos o 
poeta cria e re-cria seu universo poético. Não se pretende, nesse estudo, 
rotular a obra do poeta em questão de infantil, trata-se de localizar, em 
determinados momentos, a adoção de um “olhar infantil” em parte de sua 
poesia e/ou canções. 

O PROJETO TEÓRICO DE MICHEL PÊCHEUX: DE UMA TEORIA 
GERAL DAS IDEOLOGIAS À ANÁLISE AUTOMÁTICA DO DISCURSO 
(AAD-69)

Claudiana Nair Pothin Narzetti Costa (UNESP - Araraquara)

Nossa pesquisa trata da formação do projeto teórico de Michel Pêcheux, 
autor que dispensa maiores apresentações. Existe um certo consenso de 
que sua obra  Análise Automática  do Discurso,  publicada em 1969,  é o 
marco inaugural da Análise do Discurso (pelo menos a de linha francesa), 
disciplina que se institucionalizou em vários países como um dos campos 
de estudo da Lingüística. Ora, para Pêcheux, a constituição da AD não era 
inicialmente um projeto lingüístico nem representava um fim em si mesmo. 
Como epistemólogo, inscrito na tradição de Bachelard e Canguilhem e, ao 
mesmo tempo, como um militante marxista ligado ao grupo althusseriano, 
Pêcheux perseguia  duas metas principais:  a constituição de uma teoria 
geral da ideologia e a produção de meios que pudessem contribuir para a 
transformação  das  Ciências  Humanas  (que  para  ele  não  passavam de 
ideologias teóricas) em ciências de fato. Ao perseguir essas metas, é que 
ele chega à AD. Entender por que e como isso se deu é o problema que 
vamos tentar resolver. Dito de outro modo, como e por que ele vai de uma 
teoria  geral  da  ideologia  em  que  o  discurso  não  é  problematizado 
diretamente para uma concepção que vê no discurso a pedra de toque da 
problematização  da  ideologia  e  das  ciências.  Uma  investigação  dessa 
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natureza passa necessariamente pela reflexão sobre o modo como se deu 
a  articulação,  na  primeira  época  da  AD,  do  Materialismo  Histórico,  da 
Lingüística e da Psicanálise para sua constituição teórica. Várias razões 
justificam  uma  pesquisa  sobre  esse  momento  inaugural  da  análise  do 
discurso. Algumas são conjunturais, como por exemplo, o apagamento do 
nome de Pêcheux praticado hoje na França ou a crise de identidade pela 
qual  passa a  disciplina.  Porém a razão principal  é de natureza teórica: 
rediscutir algumas interpretações, ao nosso ver, equivocadas, que vigoram 
entre nós: a de que a AD de Pêcheux seria uma “salada de ingredientes 
heterogêneos” ou “uma disciplina de entremeio”; a de que ele a concebia 
como um domínio da lingüística; a de que o conceito de ideologia implícito 
na AAD-69 é aquele exposto por Althusser no ensaio sobre os Aparelhos 
ideológicos do Estado. Todas essas interpretações estão viciadas por dois 
fatores: pela superficialidade com que tratam o período de gestação da AD 
e pelo anacronismo, que leva à desconsideração do momento em que as 
formulações foram feitas.

POR QUE LER AS MÁQUINAS? JOGOS ENUNCIATIVOS, 
TECNOLOGIA E PODER.

Diego (Diego)

Esta pesquisa investiga, a partir da operação de ferramentas conceituais 
da Análise de Discurso, o debate acerca da politização da esfera midiática 
com  o  propósito  de  problematizar  as  práticas  discursivas  e  o  uso  das 
tecnologias hoje. Deleuze nos adverte que a tecnologia é social antes de 
ser  técnica.  É por  essa via  que campeamos como funcionam os jogos 
enunciativos em torno das tecnologias da comunicação. Considerando que 
as  práticas  discursivas  que  circundam  as  tecnologias  acontecem  num 
painel  histórico  constituído pela  internacionalização da economia e pela 
desterritorialização  de  símbolos  culturais;  entendemos  que  o  encontro 
entre  técnicas,  fazeres  sociais  e  relações  políticas  nada  guarda  de 
ingênuo.  Os  debates  acerca  da  inclusão  digital  se  inscrevem  nessa 
paisagem política.  Todavia,  o  debate envolve relações políticas,  valores 
culturais e é, assim, articulado a partir de diferentes posições discursivas. 
Nos últimos dez anos, com a difusão da internet no Brasil, o debate acalora 
polêmicas. Três esferas se destacam na produção de enunciados acerca 
da inclusão digital: o discurso político-eleitoral; o discurso do terceiro setor; 
o discurso de empresas de software privado. Com as diretrizes teóricas da 
Análise de Discurso de linha francesa, derivadas dos trabalhos de Michel 
Foucault e Michel Pêcheux,  o objetivo desta pesquisa é examinar de que 
modo  se  posicionam  os  jogos  enunciativos  que  procuram  agenciar 
diferentes sentidos para o mote da inclusão digital. É preciso averiguar de 
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que  modo  essas  esferas  inscrevem sentidos  acerca  da  inclusão  social 
através  das  tecnologias,  armando  assim  um  tabuleiro  de  estratégias 
semânticas,  atravessado  por  relações  políticas  e  disputas  simbólicas, 
constituindo de tal forma jogos enunciativos. É nessa via que a auscultação 
do conceito de jogos enunciativos é fundamental  ao prosseguimento da 
nossa pesquisa.  Por  meio  do qual  poderemos conseguir  um caminho - 
ainda que árduo - em busca de uma discussão fundamentada acerca da 
ocupação política das tecnologias hoje. Uma tentativa, talvez, de que este 
mote não reste tão refém de grupos econômicos transnacionais. 

A IDENTIDADE FEMININA EM CONSTRUÇÃO: O GRITO LATINO-
AMERICANO

Nildicéia Aparecida Rocha (PG-UNESP – Araraquara)

Este trabalho propõe perscrutar as condições de produção e os efeitos de 
sentido em textos literários latino-americanos, focalizando a construção da 
identidade feminina. Far-se-á um resgate histórico de um coro de vozes 
femininas, em textos de Sóror Juana Inés de la Cruz, Juana de Ibarburou, 
Alfonsina Storni e Clarice Lispector. São vozes produzidas em diferentes 
momentos históricos e que apontam para a construção de identidades 
femininas e lugares de produção de discursos da e sobre a mulher latino-
americana. Essa identidade é tematizada nessas vozes femininas a partir 
do “ser mulher no mundo”. Ao mesmo tempo expressam uma 
descontinuidade e, portanto, sinalizam e resgatam a construção de uma 
identidade que se faz num processo de (re)elaboração constante.

SUJEITO E IDENTIDADE NOS DISCURSOS VEICULADOS EM FILMES 
E NA MÍDIA TELEVISIVA

GASPAR, Nádea Regina (UFSCar)

Michel  Foucault  em  História  da  sexualidade 3:  o  cuidado  de  si (2000) 
caracteriza a cultura de si sugerindo que, a arte da existência se encontra 
dominada pelo princípio segundo o qual é preciso ter ‘cuidados consigo’. 
Considerando-se a dimensão do lazer, pode-se observar que na atualidade 
um dos modos como o homem ‘se cuida’ é assistindo a filmes e programas 
televisivos.  No  contexto,  a  mídia  age  formulando  discursivos  que 
engendram  a  constituição  de  subjetividades.  Este  trabalho  pretende 
explorar  estas  práticas  discursivas  observando  em  alguns  filmes, 
propagandas e  jingles  televisivos, de que modo a mídia vem atuando na 
constituição  e  formação de sujeitos  em temáticas como a violência (na 
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prisão, em crianças, etc.); a leitura (no ensino formal, informal, etc), dentre 
outras.

SEXO: DISCURSOS AUTORIZADOS VERSUS PORNOGRAFIA
Letícia Tavares Faria - ILES ULBRA – Itumbiara – GO

Considerando o discurso da racionalidade como norma para a produção 
dos vários discursos, dentro da perspectiva capitalista, o homem ocidental 
cria espaços para dizer tudo sobre seu sexo, o seu dizer transforma o sexo 
em produto que pode ser consumido ou não. E para esse produto parece 
haver  uma  espécie  de  incitação  na  produção  dos  discursos:  há  dois 
“sexos”,  o  que  não  pode  ser  dito  de  determinadas  formas,  em 
determinados locais,  e o que pode ser disfarçado para caber dentro da 
norma e virar produto vendável e socialmente aceito, que pode tomar lugar 
com a família na sala de jantar. As novelas de televisão, no Brasil,  são 
espaços em que esses discursos geram outros tantos debates nas mídias 
impressas ou online.  Seja pela presença do discurso sexual  mascarado 
com o riso e assim tornado palatável, seja pela abordagem “séria” do tema, 
como se fosse o espaço de discussão autorizado. Qualquer evento que 
contrarie esses dois lugares de produção do discurso sexual  é passado 
imediatamente à ordem do que não é aceitável e o sexo nessa perspectiva 
será chamado de pornografia, a esse novo discurso devem ser aplicadas 
sansões e sua representação simbólica deve ser expulsa para a margem 
dos  textos  sociais,  porque  só  pode  ser  vendida  em  outras  roupagens, 
mesmo que para as mesmas pessoas. Jornais e revistas, mês de agosto 
de 2006, reservaram amplo espaço para a declaração de cunho sexual, de 
uma  senhora  negra,  de  68  anos,  no  final  de  um  capítulo  de  novela. 
Analisamos  pela  perspectiva  foucaltiana,  saber-poder,  em  torno  dos 
discursos autorizados sobre o sexo, o que tornou a fala dessa mulher tão 
altamente  pornográfica  se  nem  mesmo  apareceu  na  materialidade 
lingüística palavras do campo semântico da pornografia.  

“QUEM ÉS TU, PARA QUERER MANCHAR MEU NOME?”: A 
PRODUÇÃO IDENTITÁRIA DAS MULHERES PROFISSIONAIS DO 
SEXO COMO TRABALHADORAS

Francisco Paulo da Silva (UERN)

O trabalho  objetiva  investigar  os  processos  de produção identitária  das 
mulheres profissionais do sexo (mps), utilizando como dispositivo teórico 
os diálogos da análise do discurso de orientação francesa com o campo 
dos estudos culturais no que diz respeito aos estudos das identidades.  Os 
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processos de objetivação e subjetivação,  estudados por Foucault,  serão 
acionados para explicar os processos de produção da identidade das mps, 
com ênfase no jogo das relações de poder em que estão imersas. O foco 
do  trabalho  será  dado  observando-se  a  luta  que  as  mps  travam  na 
atualidade pelo reconhecimento social  de sua atividade como trabalho e 
delas como trabalhadoras, por onde se percebe uma série de implicações 
morais  que  se  reflete  nas  decisões  políticas  e  que  contribuem  para  a 
exclusão social das profissionais do sexo. A hipótese que se apresenta é 
que as mps resistem às identidades que lhes são atribuídas socialmente, 
inscrevendo  historicamente  identidades  que  lhes  sejam próprias,  o  que 
ocorre por meio de diferentes mecanismos de subjetivação.

PRÁTICAS IDENTITÁRIAS E REPRESENTAÇÕES DO ADOLESCENTE 
HODIERNO NA MÍDIA TELEVISIVA 

Diogo Leandro de Moraes Modesto (IC -Unesp-Car)

Esta  comunicação  tem  o  objetivo  de  apresentar  as  bases  teóricas  e 
resultados da pesquisa “Práticas identitárias na mídia televisiva”. Inserida 
no campo da Análise do Discurso e tomando, principalmente, as propostas 
de Michel Foucault, a investigação parte da hipótese de que, na sociedade 
contemporânea,  as  práticas  discursivas  da  mídia  produzem 
representações  imaginárias  que  constituem  identidades.  Os  enunciados 
que circulam na mídia são,  portanto,  produtores de representações que 
produzem subjetividades e alteridades. Por isso, há uma relação estreita 
entre os discursos, as ideologias e as práticas identitárias. Tomando como 
objeto  de  análise  o  programa televisivo  “Malhação”,  exibido  atualmente 
pele Rede Globo, nossa análise visa compreender: a) as características da 
linguagem  sincrética  dessa  mídia;  b)  o  funcionamento  desse  gênero 
televisivo, que alia elementos narrativos com o merchandising e, portanto, 
hibridiza a ficção e o mercado consumidor; c) as estratégias discursivas 
(verbais  e  visuais)  que  produzem  certas  identidades  do  jovem  urbano 
brasileiro;  d)  a  relação  dialógica  entre  o  programa  televisivo  e  seu 
telespectador  alvo.  A  partir  dessa  análise,  nossa  pesquisa  objetiva 
compreender a mídia como produtora de subjetividades que expressam os 
grandes temas da sensibilidade contemporânea e, nesse sentido, contribui 
para a inclusão / exclusão dos sujeitos na sociedade e na História. 

Resumo do Grupo de Pesquisa:

TRAMA: CÍRCULO GOIANO DE ANÁLISE DO DISCURSO
Líder: Kátia Menezes de Sousa
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O grupo de pesquisa Trama: círculo goiano de Análise do Discurso iniciou 
seus trabalhos no ano de 2003, integrando professores da Faculdade de 
Letras e do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicados à Educação e alunos 
da Graduação e da Pós-Graduação da Universidade Federal  de Goiás, 
com o objetivo de discutir, compreender e aplicar os pressupostos teóricos 
e  metodológicos  da  Análise  do  Discurso  francesa  (AD).  A  partir  desse 
objetivo amplo, o grupo elegeu, como meta, a reflexão sobre a atuação e o 
papel do discurso em sua relação com a História e com a constituição da 
identidade dos diferentes sujeitos que produzem e que são produzidos pelo 
discurso. Hoje, o grupo reúne professores de outras instituições, como da 
Universidade Estadual de Goiás e da Secretaria Estadual de Educação. Os 
alunos,  em  sua  maioria,  estão  envolvidos  com  a  pesquisa  e  integram 
Programas  de  Pós-Graduação  (mestrado  e  doutorado),  de  Iniciação 
Científica  e de Licenciatura e projetos  de pesquisa de Bacharelado.  As 
pesquisas  já  desenvolvidas  e  outras  que  se  encontram em andamento 
retratam o caminho trilhado pelos  integrantes do grupo nas teorias que 
constituem a  AD.  Os  estudos  desenvolvidos  pelo  Grupo  trama  têm se 
apoiado, principalmente, nas contribuições teóricas de Pêcheux (condições 
de  produção,  interdiscurso,  efeitos  de  sentido),  de  Foucault  (formação 
discursiva,  acontecimento  discursivo,  enunciado,  práticas  discursivas, 
poder, sujeito, estética da existência) e de Bakhtin (dialogismo e polifonia). 
Há trabalhos que contemplam o discurso em diferentes domínios, tanto os 
institucionalizados  quanto  os  do  cotidiano.  Entre  esses  lugares  de 
produção  e  de  constituição  de  sentidos,  podemos  citar  pesquisas  que 
contemplam  o  discurso  jornalístico,  publicitário,  pedagógico,  jurídico, 
literário,  político etc.  Pretendemos, nesta sessão,  apresentar  alguns dos 
trabalhos desenvolvidos na UFG e contribuir, assim, para o mapeamento 
da História que a Análise do Discurso vem desenhando no Brasil.

Resumo dos Participantes do Grupo:

A CONSTITUIÇÃO DO TEXTO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
Josiane dos Santos Lima(UFG)

Orientadora: Kátia Menezes de Sousa (UFG)

A impessoalidade  e  a  objetividade  características  do  discurso  científico 
atribuem a esse discurso um caráter de inquestionabilidade e, portanto, de 
veracidade e um perfil institucional. E, pode-se dizer que a ciência ao longo 
de sua história foi assumindo a condição de porta voz da verdade que, 
supostamente, estaria contida nas coisas. Na prática de um divulgador de 
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ciência pode-se perceber um processo semelhante, na medida em que seu 
texto deve assumir a perspectiva do discurso científico. A pesquisa, então, 
pretende investigar e apontar a divulgação científica não apenas como um 
trabalho  de  reformulação  discursiva,  mas  como  a  formulação  ou 
constituição de novo discurso, que não é o simples jornalismo e nem o 
discurso propriamente da ciência, mas um discurso com características e 
finalidades  próprias,  com  seus  modos  de  constituição,  formulação  e 
circulação.

DISCURSO E SUBJETIVIDADE: ALGUNS PROCEDIMENTOS 
DISCIPLINARES NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO PROFESSOR 
DE PORTUGUÊS 

Fernanda Fernandes Pimenta de Almeida Lima (UEG)

Este trabalho pretende discutir dois aspectos essenciais na temática que 
se  apresenta:  a  situação  do  ensino  de  português  inserida  numa  visão 
histórico-discursiva  e  o  lugar  do  saber  linguistico-científico  na  situação 
pedagógica  de  língua  portuguesa.  Primeiramente  nos  reportamos  aos 
processos  de  produção  e  compreensão,  vistos  sob  a  perspectiva  do 
discurso,  que  pressupõem  a  existência  de  sujeitos-enunciadores  que 
assumem o  seu  dizer,  a  partir  de  suas experiências  pessoais  e  outras 
convenções  de  toda  ordem  sobre  o  ensino  de  português.  Nesta 
perspectiva,  os  sujeitos  (produtores  de  sentido)  assumem  posições 
dinâmicas dentro do discurso, marcadas pela relação dos enunciados que 
produzem com a história,  o que condiciona as práticas discursivas a se 
apresentarem  soberanas  e  a  autorizarem  enunciados  necessários  à 
formação do profissional em Letras. Assim,  temos um lugar de controle 
espacial  (universidade-escola)  que  se  constitui  em  vigilância  e  em 
regulação  do  que  se  postula  ou  se  deve  postular  sobre  o  ensino  de 
português  traduzindo-se  em  micro  poderes  sobre  esse  ensino.  Desse 
modo, os ditos sobre o ensino caem no lugar do não questionamento, são 
ditos  que  permanecem  encurralados  assim  como  os  sujeitos  que 
enunciam. Embora tenhamos diferenças que percorrem os discursos dos 
alunos de cursos de pós-graduação em Lingüística e Língua Portuguesa 
(nossos sujeitos investigados), esses sujeitos se constituem a partir de um 
poder que se reveste de múltiplas formas nos diferentes discursos que os 
identificam.  Em  seguida,  referimo-nos  ao  lugar  do  saber  lingüístico-
científico na situação pedagógica do ensino de português. 
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RELAÇÕES DE PODER: O REFERENDO 2005 E A CONSTITUIÇÃO DE 
SUJEITOS E DE UMA ÉTICA DE SI POR MEIO DAS PRÁTICAS 
DISCURSIVAS

Mirela Adriele (PPG – UFG)

Em 2005,  o Brasil  vivenciou mais uma demonstração da democracia,  o 
Referendo. Neste, os eleitores deveriam escolher entre o SIM e o NÃO, 
sendo  o  primeiro  a  favor  do  desarmamento  e  o  segundo  contra.  Este 
acontecimento  movimentou  todo  o  país,  e  inúmeras  campanhas  foram 
veiculadas na mídia,  seja por meio de propagandas,  artigos de opinião, 
editoriais  etc.  O  objetivo  dessa  pesquisa  é  investigar  como  se  deu  a 
constituição  de  sujeitos  e  de  uma  ética  de  si  nas  práticas  discursivas 
propagadas  nas  discussões  acerca  do  Referendo  2005,  mais 
especificamente nas campanhas desenvolvidas pela mídia televisiva, bem 
como as possíveis relações de poder que constituem tal discurso, ao estilo 
das campanhas eleitorais. Para isso, trabalharemos com a teoria de Michel 
Foucault,  na  qual  o  autor  aborda  os  conceitos  de  “relações  de  poder”, 
“técnicas de si” e “governamentalidade” para chegar à “ética e estética de 
si” na constituição histórica dos sujeitos.

A VONTADE DE VERDADE NA ORDEM DISCURSIVA DE “O 
EVANGELHO SEGUNDO JESUS CRISTO”

Wilton Divino da Silva Júnior (PPG-UFG)
Orientadora: Kátia Menezes de Sousa (UFG)

A partir  do  romance  O  Evangelho  segundo  Jesus  Cristo (doravante 
ESJC),  do  português  José  Saramago,  detemo-nos  sobre  a  ordem 
discursiva desse texto que reelabora verdades aceitas  há mais de dois 
séculos e veiculadas pelo discurso religioso cristão, a fim de investigar as 
contradições, evocadas pelo discurso literário, das verdades cristãs. Para 
isso lançamos mão do “Evangelho de São Lucas”, como texto bíblico, já 
que  a  obra  em análise  é  aberta  pelos  primeiros  versículos  do  mesmo 
evangelho, constituindo, portanto, a epígrafe do texto saramagueano; além 
dessa  relação  intertextual,  trazemos  também  alguns  versículos  das 
“Epístolas de São Paulo” que reafirmam a ressurreição como fundamento 
da vontade de verdade cristã e como ponto nevrálgico para a instituição de 
uma  nova  ordem  discursiva.  No  romance  em  questão,  a  personagem 
Jesus assume uma nova posição para enunciar, reescrever uma etapa da 
história  que  não  introduz  mudanças  no  percurso  histórico  dos 
acontecimentos,  mas na perspectiva ideológica que se assume sobre a 
formação discursiva da religião cristã. A obra retoma a questão de que o 
olhar do outro é que constrói verdades, pois ainda que Jesus renegue seu 
destino de fundador de uma prática religiosa, esta se instaura pelo poder 
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que  o  outro  exerce  nessa  construção.  O  ESJC  é  um  reescrever  que, 
trabalhando com o uso circunstancial  de uma verdade corroborada pelo 
olhar do outro e agora enunciada pela personagem central dos textos neo-
testamentários,  desmantela  e  desorganiza  um discurso  a  partir  de  seu 
fundador.  Confundem-se  escritor  e  narrador,  já  que  aquele,  leitor  dos 
textos  bíblicos,  se  dispersa  na  existência  do  narrador-personagem 
propondo  a  discursivização  do  religioso  numa  produção  literária  que 
integra a contemporaneidade e o já-dito  até então sobre isso.  Definir  a 
posição  desse  “escritor-narrador”,  “leitor-personagem”  é  perceber 
simultaneamente  as  funções  autor  e  leitor  na  obra  literária  e,  portanto, 
redimensionar o estudo da obra, pois os sentidos se deslocam na mesma 
medida  em que se  deslocam os  posicionamentos  de  quem enuncia.  E 
possível concluir que a obra constrói-se a partir  do seguinte princípio: a 
contradição é estabelecida no interior do discurso religioso cristão através 
da mudança de foco para outros aspectos constitutivos desse discurso – o 
social, o mítico, o cultural. Assim, é buscando os deslocamentos de sentido 
nos enunciados do romance para a veiculação de novos efeitos dentro de 
uma mesma formação discursiva, e buscando o processo constitutivo de 
novas  verdades  dentro  do  discurso  religioso  cristão  a  partir  dos 
procedimentos de objetivação inseridos no literário, que nos enveredamos 
em busca de uma compreensão possível do ESJC.

ANÁLISE DO DISCURSO ESPORTIVO EM ENTREVISTAS DE 
JOGADORES DE FUTEBOL: CONCLUSÕES E PROJEÇÕES

Elder Pereira Dias (Grupo Trama/UFG)

Este  trabalho  abrange  os  resultados  finais  da  dissertação  de  mestrado 
intitulada  “O  jogador  de  futebol  diante  do  microfone:  discurso  e 
interdiscurso  nas  entrevistas  esportivas”,  apresentada  ao  Programa  de 
Pós-Graduação em Letras e Lingüística em novembro de 2005. Dentro do 
campo  de  estudo,  o papel  dos  interdiscursos  no  discurso  do  jogador 
durante as entrevistas ganhou prioridade no recorte da presente pesquisa. 
Na interação com o repórter, o jogador deixa entrever a memória de outros 
(inter)discursos, que o constituem como sujeito. A força e os movimentos 
da  trama  discursiva  que  o  envolvem  remetem  o  jogador  a  uma 
subjetivação dentro das relações de poder que mantém, por exemplo, com 
os companheiros de equipe, com a comissão técnica, com os diretores do 
clube, com a torcida e com a própria imprensa. Por entre essas “relações 
de força de pequenos enfrentamentos”, como escreve Foucault, irrompem-
se em seu texto marcas de outros discursos, como o militar, o pedagógico, 
o operário, o familiar, o religioso e o artístico, os quais destacamos neste 
estudo.  A  partir  das  conclusões  que  obtivemos,  buscamos  apresentar 
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novas  possibilidades  para  a  continuidade  dessa  pesquisa  e  para  o 
desenvolvimento de outras sobre o discurso esportivo.

PIADAS DE JAPONÊS COMO MECANISMO DE DISCRIMINAÇÃO 
SOCIAL

Grazielle Dias Vieira (UFGDiego)

O  objetivo  dessa  pesquisa  é  analisar  textos  humorísticos  (piadas  de 
japonês)  à  luz  da  Análise  de  Discurso.  Mais  especificamente  a  de 
orientação francesa,  pois  acho que essa disciplina  pode me auxiliar  no 
desvendamento  da  ideologia  por  trás  dessa  discriminação  da  cultura 
oriental japonesa através de piadas, já que a linguagem é o lugar em que a 
ideologia se materializa, e já que as piadas são enunciadas do interior de 
uma  formação  discursiva,  e  está  é  governada  por  uma  formação 
ideológica.  Embasarei  em  autores  como  Foucault,  Pêcheux,  e  outros 
importantes  para  a  Análise  de  Discurso,  como  também  em  Bakhtin, 
Althusser e em Sírio Possenti, que tem alguns trabalhos sobre a relação 
entre o humor e o preconceito. 
Parto do pressuposto de que o oriental japonês é discriminado em nossa 
cultura  através  de  vários  processos,  assim  como  o  negro  ou  o  índio 
também o são, e do pressuposto de que o humor vive em grande parte dos 
preconceitos  e  das  discriminações,  pretendo  mostrar  como  o  asiático 
japonês é discriminado em nossa sociedade a partir da análise de piadas 
sobre  sua  origem  étnica.  Pretendo  fazer  isso  porque  acho  que  essas 
piadas agem como uma ferramenta de discriminação social utilizadas pelo 
“homem branco ocidental” e sua cultura para demonstrar “superioridade” 
com  relação  às  outras  culturas,  no  caso  de  meu  projeto,  a  cultura 
japonesa.
Procurarei estabelecer as relações entre esse discurso e suas condições 
de  produção,  entre  as  piadas  de  japonês  e  as  condições  sociais  e 
históricas  que  permitiram  que  elas  fossem  produzidas  e  gerassem 
determinados  efeitos  de  sentido  e  não  outros.  Quais  as  relações  das 
piadas, suas condições de produção, a memória discursiva e os Aparelhos 
Ideológicos do Estado? Por que em um discurso público temos a imagem 
de  um  japonês  símbolo  da  inteligência  e  saúde,  Cortez,  esperto,  em 
harmonia com os outros e com o cosmos (zen, tão, massagens), e em um 
discurso  subterrâneo  (Sírio  Possenti)  temos  uma  imagem  contraria: 
japonês burro, bobo, corno, pênis pequeno, enfim ridicularizado?
Falarei  um  pouco  sobre  o  que  é  um  texto  humorístico  e  o  que  o 
caracteriza. Além de procurar demonstrar as relações entre o humor e o 
preconceito, já que mas piadas encontramos um discurso de desigualdade, 
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pois  seus  estereótipos  são  sempre  negros,  índios,  loiras,  portugueses, 
loucos, anões, gordos, gays, deficientes, orientais, pobres...

GÊNEROS DO DISCURSO E A PRODUÇÃO TEXTUAL NO ENSINO 
MÉDIO

Rosângela Costa da SILVA (G/UFG-PROLICEN)
Orientadora: Kátia Menezes de Sousa (UFG)

Já  dizia  Bakhtin  nas  primeiras  décadas  do  século  XX que  os  gêneros 
discursivos são "tipos relativamente estáveis de enunciados" (BAKHTIN, 
2003,  p.  262),  e  que  o  entrelaçamento  dialógico  dos  enunciados 
constituirão  o  texto.  A  contribuição  de  Bakhtin  se  estende  até  os  dias 
atuais,  por considerar  aspectos da interação verbal e a diversidade dos 
gêneros discursivos nos diversos campos da atividade humana. Com base 
nesses pressupostos e tentando fazer um diálogo com outras concepções 
e estudos sobre a linguagem, estamos realizando uma pesquisa dentro de 
uma escola pública com alunos do ensino médio. Esta pesquisa pretende 
verificar a forma pela qual os gêneros discursivos podem contribuir para 
produção  textual.  Autores  como  Marcuschi  (2002),  Koch  (2002),  Fiorin 
(1999), Foucault (2004), Pêcheux (1997), Fávero (1998), Gregolin (2005) 
entre outros são essenciais para este trabalho. Com a realização desta 
pesquisa, espera-se contribuir para que o aluno desenvolva seu domínio 
ativo do discurso nas diversas situações comunicativas e, assim, se insira 
efetivamente no universo da escrita.

A PRÁTICA SOCIAL DA LEITURA: O LEITOR ESCOLAR NA TRAMA 
DISCURSIVA 

Maria de Fátima Cruvinel (Cepae/UFG; Grupo TRAMA)

A presente pesquisa tem como propósito maior investigar o processo de 
formação  de  leitores.  Para  tanto,  são  observadas  algumas  práticas  de 
leitura  de  gêneros  discursivos  diversos,  especialmente  as  relativas  ao 
universo do jovem leitor escolar, analisando as condições em que elas se 
realizam  e  os  determinantes  sociais  que  as  influenciam.  São  aspectos 
observados:  o movimento do leitor  diante do texto lido;  as contradições 
próprias  da  relação  entre  discurso  literário  e  discurso  pedagógico;  as 
concepções de leitura, texto, leitor e autor que sustentam as propostas de 
leitura;  o  diálogo  entre  práticas  de  leitura  e  outras  práticas  sociais;  as 
representações  e  os  modos  de  ler;  os  discursos  sobre  leitura  e  sua 
circulação  na  sociedade.  Pretende-se  avaliar  em  que  medida  o  jovem 
usuário  da  língua  aciona  seu  conhecimento  de  mundo  e  sua  memória 
discursiva,  ao  se  deparar  com  procedimentos  interdiscursivos  e 
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intertextuais, para realizar a interpretação dos enunciados que o cercam e 
construir sentidos. O interesse é, mediante o resgate e a análise de dados 
da produção e recepção dos diversos discursos, observar as “verdades” 
que  circulam na  sociedade,  constroem a  história  e,  conseqüentemente, 
constituem o sujeito-leitor. Parte da pesquisa se desenvolve paralelamente 
a um projeto de ensino de língua materna que determina como objeto de 
estudo os diversos discursos que circulam na sociedade, de forma que um 
dos  materiais  lingüísticos  mais  presentes  nas  aulas,  além  dos  textos 
literários, é o recolhido da mídia escrita, incluindo-se o discurso publicitário, 
o que facilita o contato do aluno leitor com diferentes gêneros, entre eles 
os  compostos  pela  linguagem  verbal  e  não-verbal.  Fundamentada  na 
compreensão discursiva de linguagem, esta pesquisa parte da concepção 
de leitura e interpretação como produção de sentidos pelo leitor, com base 
na  discussão  de  categorias  como  discurso,  texto,  ordem  e  gênero 
discursivos,  autoria.  Os  conceitos  de  dialogismo  e  gêneros  discursivos 
refletem a compreensão de linguagem como resultado da relação entre 
interlocutores que, em situação de interação e conflito, produzem sentidos. 
Também  constitui  apoio  teórico  deste  trabalho  a  compreensão  de 
linguagem como um murmúrio infinito de vozes da história, do que decorre 
a concepção de texto como um discurso que tem sua singularidade, mas 
que é parte integrante de um discurso maior e coletivo, a história da época 
em que é produzido. Assim, com base em uma compreensão de discurso 
como um conjunto de enunciados possíveis num determinado espaço e 
momento sócio-históricos, a prática social da leitura é abordada como um 
modo de interlocução que coloca no centro de sua elaboração o papel que 
os  interlocutores  desempenham na  constituição  dos  sentidos,  mediante 
algumas determinações e protocolos mutuamente aceitos. 

O KRÓ: CONFIGURAÇÕES DO LEITOR CALDENSE NA DÉCADA DE 
30

Kênia Rodrigues (UFG)

Os discursos são formas de narrar o mundo e também determinadores dos 
modos de como vivê-lo. Os discursos da mídia constituem partes de uma 
teia discursiva que produz os discursos possíveis e contribuem para uma 
construção de imagens sobre cada um e sobre o espaço social. O poder 
encontrado  no  discurso  jornalístico  ordena  e  disciplina  a  sociedade 
tornando os indivíduos dóceis ao controle político, introjetando-lhes o olhar 
da vigilância, aumentando sua utilidade econômica, diminuindo sua força 
política. Mas a mídia não é um poder absoluto que oprime com mão de 
ferro, mas parte de um poder descentralizado, chamado por Foucault de 
poder capilar, que entranha nos hábitos cotidianos e conduz à manutenção 
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ou transformação de costumes. Esse jogo faz com que a sociedade seja 
tanto determinada, quanto determinadora dos discursos que ela produz. A 
identidade do homem moderno é pautada pela docilidade e pela utilidade, 
moldada  pelas  tecnologias  que  o  torna  politicamente  dócil  e 
economicamente  útil  para  preencher  as  necessidades  da  sociedade.  A 
participação do outro na constituição do mesmo, do eu, na transformação 
perene das identidades é, segundo as teorias Bakhtinianas, constitutiva. O 
eu  só  existe  em  interação  com  o  outro.  O  ser  humano  não  existe 
isoladamente, sua experiência de vida se faz entrecruzada com o outro em 
diálogo constante. Pensar esse dialogismo constitutivo nos remete a um 
princípio,  o  de  que  nenhum  discurso  é  autônomo,  as  palavras  de  um 
falante serão sempre atravessadas pelas palavras do outro; a noção do eu, 
portanto, nunca é individual, mas social; ser significa ser para o outro e, por 
meio dele; é, portanto, significar para si mesmo. A constante transformação 
da identidade de um indivíduo faz-se baseada nos modelos acessíveis em 
um  jogo  de  afastamento,  aproximação  e  entrelaçamentos,  formando 
fronteiras  entre  o  velho  e  o  novo,  o  igual  e  o  diferente.  O indivíduo  é 
sempre uma fronteira, um interstício, um intervalo entre o antes e o depois, 
e os meios de comunicação são peças importantes na engrenagem dessa 
máquina de (trans)formação de identidades.  A mídia  é um condutor  de 
modelos,  autorizados  ou  de  resistência  e  seu  discurso  se  mostra, 
primeiramente, como discurso da formação e depois da informação, e seu 
modelos  resultam  em  imposições.  O  espaço  da  mídia  é  um  local  de 
escolha  entre  o  aceite  e  a  resistência.  É  sob  esses  olhares  que  se 
desenvolveram  os  trabalhos  de  análise  do  jornal  O  Kró,  publicado  na 
cidade de Caldas Novas, Goiás, entre os anos 1934 e 1939. A pretensão 
foi  observar  como  o  leitor  se  relacionava  com  o  periódico  e  como  os 
redatores formavam a imagem desse leitor para, então, observar o jogo 
discursivo  instalado  e  demonstrar  a  formação  do  leitor  do  gênero 
jornalístico caldasnovense atravessada pelo discurso do jornal O Kró. Para 
isso, buscou-se verificar as imagens feitas pelos leitores dos redatores, e 
vice-versa; identificar e analisar os gêneros jornalísticos encontrados em O 
Kró para avaliar o modo de recepção do jornal, via pesquisa bibliográfica, 
análise iconográfica e entrevistas.

DIFERENTES MODOS DE LER NO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO: 
ALGUMAS INSCRIÇÕES DO SABER.

Renata de Moraes Silva (UEG)

O estudo que ora se apresenta resulta de uma pesquisa realizada com 
alunos do 3° ano do Ensino Médio da rede estadual de ensino, na cidade 
de Araçu-GO, sobre as crenças que esses sujeitos têm acerca da leitura. 

57



Teoricamente,  para  essa  proposta,  serão  explicitados  dois  processos 
distintos de leitura, a saber: o cognitivo e o discursivo, sendo que, para a 
devida  apresentação,  daremos  ênfase  a  esse  último.  Nesse  sentido, 
através de um olhar sobre o processo discursivo da leitura e à luz dos 
pressupostos  da  Análise  do  Discurso  francesa,  observamos  que  a 
construção de sentidos pelos alunos no ato da leitura se constitui a partir 
dos  diferentes  lugares  em  que  esses  sujeitos  se  situam.  Assim, 
percebemos a leitura  como uma prática  social  que  não  se  dissocia  da 
historicidade que a concebe como uma parte fragmentada do ensino e da 
escola.  Refletir  sobre  a  prática  da  leitura,  adotando  um ponto  de  vista 
discursivo,  implica  considerar  que  toda  leitura  se  dá mediante  as  suas 
condições de produção determinadas historicamente. Isso submete autor e 
leitor a práticas discursivas instáveis, pois, no momento em que o autor 
escreve o texto, o leitor já está inscrito, assim como no momento em que 
realiza a leitura, o leitor estabelece uma relação com o autor e é dessa 
relação que surgem as possíveis tramas de sentido no ato de ler.

A MÍDIA E A IDENTIDADE INFANTIL
Maria Marta Martins Otim – BIPIC - Grupo Trama (G/UFG)

Orientadora: Kátia Menezes de Sousa (UFG)

Diante  da  grande  recorrência  da  imagem  da  criança  em  anúncios 
publicitários, vendendo os mais variados produtos, sentimo-nos instigados 
a  desvelar  os  efeitos  de  sentido  que  permeavam  tais  comerciais  e 
principalmente os mecanismos utilizados na construção dos sentidos ali 
produzidos. Ao percebermos a diversidade de enfoques possíveis para o 
nosso tema, vimo-nos diante da necessidade de fazer um recorte que nos 
ajudasse  a  delinear  melhor  os  resultados  da  nossa  pesquisa.  Dessa 
maneira,  optamos  por  investigar  a  inserção  da  criança  excluída  em 
comerciais  da  mídia  impressa.  Com  relação  à  coleta  de  material, 
elegemos,  como principal  fonte,  revistas  de grande  circulação  nacional, 
com ênfase especial à revista Seleções. Os anúncios selecionados foram 
analisados à luz dos dispositivos da Análise do Discurso de linha francesa, 
cujos principais nomes são Michel Pêcheaux e Michel Foucault, o que não 
significa  que,  de  acordo  com  as  necessidades  impostas  pela  própria 
pesquisa, não tenhamos recorrido a outras fontes essenciais ao êxito do 
nosso trabalho. O que pudemos perceber como principal resultado dessa 
fase investigativa é que a mídia se apropria da imagem da criança excluída 
para  difundir  sua  postura  politicamente  correta  perante  a  sociedade, 
postura esta que vem ganhando terreno em vários segmentos, atualmente. 
As discussões acerca desse assunto geraram um artigo acadêmico que se 
encontra no prelo para publicação. 
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Resumo do Grupo de Pesquisa:

GRUPO DE PESQUISA EM ANÁLISE DO DISCURSO DA UFSCAR

Diego
Líder: Vanice Maria Oliveira Sargentini (UFSCar)

.

Resumo dos Participantes do Grupo:

SAMBA, RAP E MALANDRAGEM: UMA RELAÇÃO ENTRE GÊNEROS 
E FORMAÇÃO DISCURSIVA NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO 
TRABALHADOR BRASILEIRO

Autores: Diego Turra (Diego)

Pautados nos pressupostos da Análise do Discurso derivada de Pêcheux e 
em conceitos propostos por Foucault  sobre saber e poder,  temos como 
objetivo  analisar  como são  construídas  as  identidades/subjetivações  do 
brasileiro  a  partir  do  conflito  entre  o  discurso  do  trabalho  e  o  da 
malandragem. Houve, no Brasil, durante as décadas de 20 e 30 do século 
XX,  a  construção  mais  evidente  da  figura  do  malandro,  sendo 
materializada pelo norte-americano com a imagem do Zé Carioca. A mise 
en scène do malandro nessa época pode ser explicada historicamente pelo 
início  do  desenvolvimentismo  no  Brasil,  iniciando  uma  substituição  na 
ideologia  do  trabalho  da  época.  Uma  ideologia  intimamente  ligada  ao 
escravismo que considerava o  trabalho uma função típica de escravos, 
passa a ser substituída por uma ideologia que via no trabalho o progresso, 
sendo, portanto algo digno, o que, conseqüentemente atribuía ao malandro 
um  lugar  de  marginalidade,  de  resistência  a  essa  nova  ideologia.  No 
primeiro  ano de nossa pesquisa dedicamo-nos a  reconhecer  e  analisar 
como são construídas as imagens do malandro e do trabalhador brasileiros 
por  meio  de  canções  brasileiras  compostas  no  período  de  1920  à 
atualidade.  Observamos,  com isso,  que  apesar  de  políticas  trabalhistas 
terem  sido  executadas  em  alguns  momentos  de  nossa  história, 
notadamente  na  Era  Vargas,  ainda  existem  vestígios  da  imagem  do 
malandro na memória discursiva que constitui  o trabalhador.  O segundo 
momento  de  nossa  pesquisa  procurou  analisar  o  deslizamento  da 
formação discursiva da malandragem que antes era veiculada pelo samba 
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e agora tem como suporte o rap. Nossa pesquisa tem nos conduzido a 
caminhos de que tal deslocamento se deve ao fato de o samba ter sido 
eleito  ritmo  nacional,  o  que  deslegitimaria  seu  caráter  de  resistência, 
fazendo com que tal discurso buscasse outro lugar do qual dispusesse de 
legitimidade para ser  veiculado.  Tendo encontrado este  lugar  no  rap,  o 
discurso  da  malandragem  trouxe  consigo  traços  do  samba,  que  foram 
incorporados  ao  novo  gênero.  Entretanto,  a  inclusão  destes  novos 
elementos  no  rap  fez  com que  este  ganhasse  bastante  visibilidade  na 
mídia a ponto de ser consumido pela classe média. No momento em que 
isso  é  notado  pelos  representantes  do  movimento  Hip  Hop,  uma nova 
temática surge nos raps, a da humildade e volta às origens, numa tentativa 
de  não  deslegitimar  este  novo  veículo  de  luta  dos  excluídos,  como 
aconteceu com o samba.

A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE NACIONAL NO MOVIMENTO “O 
MELHOR DO BRASIL É O BRASILEIRO”

Maristela Polonio (UFScar)

Não é recente a prática executada pelos Estados de controlar o conjunto 
das identificações que compõem a nação, o perfil nacional. A unidade do 
Estado depende de uma identificação nacional una. Estudar as formas de 
controle  da identificação nacional  é olhar  para as formas de poder  que 
incidem sobre o corpo social e que se constituem de técnicas sutis, como a 
propaganda.  No  atual  governo,  observamos  que  algumas  propagandas 
oficiais comportam discursos que tentam transformar certas imagens do 
brasileiro e da pátria —já consolidadas na memória, construindo, assim, 
uma nova identidade nacional. O movimento publicitário do governo federal 
intitulado “O melhor do Brasil é o brasileiro”, veiculado por mídias diversas, 
apresenta propagandas que apontam para um controle das subjetividades 
e das identidades dos brasileiros.  Nosso trabalho  objetiva  compreender 
como se  materializa  o  controle  da  identificação  nacional,  observando  o 
acontecimento  discursivo  em que  se constitui  tal  movimento  publicitário 
oficial. Estamos atentos a esse perfil de nação que está sendo edificado e 
a questões de igualdade x diferença e unidade x dispersão. Para nossa 
investigação, utilizamos os pressupostos teórico-metodológicos da Análise 
do Discurso derivada de Michel  Pêcheux e  os estudos sobre poder  de 
Michel Foucault no intuito de relacionar subjetividade, identidade, poder e 
discurso. Nossa pesquisa tem constatado que o movimento “O melhor do 
Brasil é o brasileiro” constrói uma representação una de nação, tornando-a 
semelhante à imagem que o país tenta exportar (país democrático, com 
inclusão  social  e  transparência).  Além  disso,  produz  um  lugar  de 
subjetivação que atualiza certos discursos sobre o brasileiro (forte, alegre, 
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cortês,  heterogêneo)  e  combate  uma memória  de  brasileiro  como povo 
corrupto e malandro. A publicidade oficial configura o que Foucault chama 
de “poder pastoral”: técnica que “faz dos indivíduos sujeitos”, preocupa-se 
com o “bem-estar” e cuida de cada indivíduo em particular. Com o discurso 
da “mudança”  e  da “melhora”,  o governo federal  se  dirige à  população 
assumindo  as  formas  discursivas  próprias  da  propaganda  e  acaba  por 
conduzir condutas através da materialidade discursiva.

DISCURSO, FUTEBOL E IDENTIDADE NACIONAL NA COPA DO 
MUNDO DE 1994

Marcelo Fila Pecenin – PG- UFSCar

Bellos (2003) afirma que o futebol é o maior símbolo da identidade nacional 
brasileira. Por isso mesmo, o "esporte bretão" foi e é tomado como objeto 
em diversos estudos inscritos nas áreas da Sociologia e da Antropologia. 
No entanto, o futebol ainda não foi devidamente estudado pelos lingüistas, 
de  modo  que,  produzidas  e  classificadas  no  âmbito  da  Lingüística, 
especificamente do estruturalismo, destacam-se apenas duas obras: o livro 
Futebol  –  Fenômeno  lingüístico,  de  Fernández  (1974),  e  Estruturas 
semânticas no léxico de futebol, um artigo publicado por Carvalho (1996). 
Tendo em vista essa conjuntura, Neste trabalho, propomos-nos a analisar 
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 na Folha de S. Paulo entre o início de junho e o fim de julho de 
1994, período em que foi realizada a 15ª edição da Copa do Mundo de 
seleções de futebol, nos Estados Unidos. 
Nessa competição, a identidade do futebol brasileiro, marcada até então 
pelos  memoráveis  dribles  e  pelos  outros  belos  lances  do  famigerado 
futebol-arte  praticado  pela  seleção brasileira,  foi  abalada  pela  disciplina 
física  e  por  esquemas  táticas  deveras  defensivos  estabelecidos  pelo 
treinador Carlos Alberto Parreira. 
Nosso  objetivo  com este  trabalho  é  mostrar  como a mídia,  no  caso,  a 
impressa escrita, funciona como um poder na regulação das identidades 
do futebol brasileiro e também da sociedade brasileira, uma vez que é pelo 
futebol,  entre  outros  elementos  culturais,  que  essa  sociedade  se 
reconhece.
Além das categorias-chave da AD francesa, tais como formação discursiva, 
processo discursivo e memória discursiva, lançaremos mão dos conceitos 
de poder,  subjetividade,  arquivo e acontecimento – todos discutidos por 
Foucault  –  e  também  do  conceito  de  trajeto  temático,  pensado  por 
Guilhaumou  e  Maldidier,  a  partir  do  qual  verificaremos,  nas  crônicas 
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analisadas, como a expressão "futebol brasileiro" foi preenchida de modo a 
atribuir uma subjetividade, uma maneira de ser, ao jeito brasileiro de jogar 
futebol.

MÍDIA, DISCURSO E PODER:
INCLUSÃO RACIAL SOB O ENFOQUE MIDIÁTICO

Amanda BRAGA (UFSCar)

A partir das orientações teórico-metodológicas da Análise do Discurso de 
linha  francesa,  nossa  pesquisa  problematiza  os  discursos  que  a  mídia 
impressa faz circular  acerca das políticas de igualdade racial  no Brasil. 
Criadas  com  fins  de  promover  uma  inclusão  social,  reconhecendo  as 
diferenças  étnico-raciais  da  população  e  procurando  inserir  socialmente 
aqueles que estivessem desintegrados, tais políticas apresentam-se, hoje, 
de  variadas  formas  e  em  variados  suportes.  Aqui,  teremos  a  mídia 
impressa como foco, buscando analisar como esta tem construído, mantido 
ou  modificado  esses  discursos,  atuando  como  uma  forma  de  gerar 
processos  de  identificação  dos  sujeitos.  E,  como  corpus  discursivo, 
recortaremos  publicações  da  revista  Raça  Brasil,  uma  importante 
publicação comercial segmentada na temática racial. Tal revista traz seu 
editorial orientado por um discurso de auto-afirmação étnica, colocando-se 
como forte instrumento de combate à exclusão social do negro. Assim, a 
revista  se  mostra  ao  público  como  respondendo  por  uma  ideologia 
massacrada e censurada pela “imprensa branca”, o que demarca o poder 
que a mídia exerce sobre a sociedade através do discurso de parceria, 
“criando” formas de inclusão social. Assim, analisaremos o discurso desse 
suporte  com fins  de  reconhecer  o  efeito  de  sentido  causado  por  suas 
publicações, buscando responder se esse suporte pode mesmo ser tido 
como um instrumento das políticas afirmativas,  assim como propõe seu 
editorial,  ou se suas atuações estão imersas em objetivos comerciais  e 
midiáticos, o que atenderia a solicitações mercadológicas e não teria fins 
de inclusão, especificamente. São esses  antagonismos de estratégias de 
que nos fala Foucault em sua teoria do poder que queremos detectar em 
nosso objeto.  Queremos analisar  de que forma o discurso das políticas 
afirmativas  estão  imersos  no  confronto  entre  relações  de  força  e 
movimentos  de  resistência,  principalmente  quando  essas  políticas  são 
veiculadas pela mídia, por percebermos que esta pode atuar como uma 
relação de força naquilo que, num primeiro momento, seria um lugar de 
resistência.  Enfim,  queremos  analisar  em  nosso  objeto  os  efeitos  de 
sentido inscritos nos discursos sobre inclusão racial e as relações de poder 
que lhes atravessam a partir do enfoque midiático.
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OS SUJEITOS-LEITORES DOS SEMANÁRIOS: HISTORICIDADES,  
MEMÓRIA E HETEROGENEIDADES

Aline Fernandes de Azevedo (ECA – USP)

Este artigo visa apresentar algumas considerações presentes na pesquisa 
“Recepção:  heterogeneidades  e  negociações  de  sentidos.  O  jornalismo 
político  e os sujeitos-leitores  das  revistas semanais”,  procurando refletir 
sobre o papel do discurso jornalístico na contemporaneidade através da 
análise  dos  discursos  de  seus  leitores.  Para  tanto,  utilizamos  alguns 
conceitos  centrais  em  Análise  do  Discurso,  tais  como  intradiscurso, 
memória e heterogeneidades discursivas, para delinear as regularidades 
presentes nos discursos dos sujeitos-leitores e, através delas, reconhecê-
los como sujeitos sócio-históricos, heterogêneos e capazes de negociar e 
(re)criar sentidos.

MASSIFICAÇÃO OU INDIVIDUALIZAÇÃO? COMO A MÍDIA ABORDA 
SEU PÚBLICO?

Paulo Henrique Barbosa (PG -UFSCar)

Este trabalho tem por objetivo pôr em discussão um tema bastante comum 
e aceito,  seja  no  meio  acadêmico,  seja  no  senso  comum,  que  é  o  da 
massificação  operada  pelos  meios  de  comunicação  de  massa. 
Buscaremos  alguns  produtos  midiáticos  de  suportes  variados  para 
discutirmos, à luz de conceitos da Análise do Discurso de linha francesa, 
até que ponto a abordagem da mídia para com seu público o objetiva como 
uma massa amorfa, e até que ponto essa objetivação se dá de maneira 
individualizante.  Tendo por  hipótese a  idéia  de  que a  mídia  visa  a  um 
público  o  mais  amplo  possível,  a  uma massa,  consideramos que  essa 
mídia põe em jogo estratégias discursivas que produzem individualidades. 
Pretendemos  demonstrar,  aplicando  conceitos  como  saber  e  poder, 
heterogeneidade, identidade, e subjetividade que a mídia trabalha nos dois 
âmbitos,  individual  e  coletivo,  ancorada  por  saberes  que  visam  a  um 
controle dos públicos-alvo.

Resumo do Grupo de Pesquisa:

GRUPO DE PESQUISAS SOBRE EDUCAÇÃO E ANÁLISE DO 
DISCURSO
(GPEAD – PPGEDU-UFRGS –CNPQ)

Lider : Regina Maria Varini Mutti (FACED/UFRGS)
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O GPEAD foi instituído no Programa de Pós-Graduação em Educação da 
UFRGS  desde  1999  e  desenvolve  um  trabalho  interinstitucional, 
congregando  pesquisadores  do  PPG-LET-UFRGS,  PPG-UCPEL  e 
Universidade  Estadual  do  Mato  Grosso  –Campus  de Sinop,  bem como 
discentes das referidas instituições. O referencial teórico que dá unidade 
ao grupo é a Análise do Discurso, centrada, sobretudo, nos estudos de 
Michel  Pêcheux,  seu  fundador,  de  Michel  Foucault  e  Jean  Jacques 
Courtine.  Buscando  sua  especificidade  na  relação  entre  Educação, 
Linguagem  e  Discurso,  o  grupo  propõe-se  a  problematizar  e  analisar 
discursos sobre políticas e tecnologias educacionais, discursos histórico-
institucionais, assim como práticas sociais/pedagógicas que circulam em 
diferentes espaços de produção de saberes educacionais

Resumo dos Participantes do Grupo:

UM CONTRAPONTO ENTRE DOIS PLANOS DE EDUCAÇÃO PARA O 
ENSINO MÉDIO NO BRASIL

Ana Zandwais (UFRGS)

Este  estudo,  desenvolvido  a  partir  do  Projeto  “Linguagem  e  Ensino”no 
Programa  de  Pós-Graduação  em Letras  da  UFRGS,  compondo  com  o 
PPG- FACED- UFRGS o Grupo de Pesquisas Sobre Educação e Análise 
do  Discurso  (  GPEAD),  consiste  de  uma  investigação  dos  princípios 
educacionais e lingüísticos que norteiam os Planos Nacionais de Educação 
para o Ensino Secundário e Médio durante os governos Vargas (PNE) e 
FHC (PCNs).Com base em uma análise preliminar das diretrizes do Plano 
Nacional de Educação (PNE) que configuram a reforma Capanema (1942), 
e, na seqüência, das diretrizes dos PCNs, buscamos demonstrar sob que 
perspectivas  as  duas  legislações  apresentam  ressonâncias 
interdiscursivas,  produzindo  efeitos  de  sentidos  comuns,  e  sob  que 
perspectivas  adquirem  identidades  próprias,  em  relação  às  metas  de 
definição  de  prioridades  educacionais  e  parâmetros  lingüísticos  para  o 
ensino  de  Língua  Portuguesa  no  país.  Os  resultados,  até  o  presente 
momento obtidos, demonstram que, de modo expressivo, a identidade do 
PNE e dos PCNs emerge no âmbito lingüístico, estando os alicerces do 
projeto  político-educacional  dos  PCNs  ancorados  em  fundamentos  já 
propostos durante o governo Vargas, através da reforma Capanema, 

INFORMÁTICA EDUCATIVA NA ESCOLA: ACONTECIMENTO E 
MEMÓRIA
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Regina Maria VARINI MUTTI (UFRGS)

Extraída de pesquisa em andamento, na qual se estuda a constituição da 
posição  do  sujeito-professor  no  discurso  da  informática  educativa,  esta 
análise  situa  os  conceitos  de  acontecimento,  memória  e  interpretação, 
apoiando-se  no  referencial  teórico  da  Análise  do  Discurso  fundada por 
M.Pêcheux. Os efeitos de sentidos apontam à constituição da memória, 
diante do acontecimento, como espaço de estabilização e desestabilização 
de  sentidos  pedagógicos;  os  “gestos  de  designação”  indicam  os 
“procedimentos  de montagem”  do  trajeto  da  memória,  caracterizando  a 
singularidade do lugar de dizer que ocupa o professor, ao historicizar o 
discurso pedagógico.Nos recortes discursivos apresentados, extraídos de 
depoimentos  de  professores,  estudam-se  designações  tais  como: 
“cidadania”,  “otimização”,“liberdade”,  referidas  a  “projetos”  de  uso  de 
software livre no laboratório de informática, tendo em vista os objetivos de 
letramento na área tecnológica e ferramenta de ensino e aprendizagem. 

ESCRITURAS SOBRE O CORPO NA ESCOLA
Aracy Ernst (UCPEL)

Este  trabalho  focaliza  a  constituição  da(s)  subjetividade(s)  a  partir  das 
formações imaginárias que se estabelecem nos discursos sobre o corpo, 
construídos  em diferentes  espaços  da  escola  e  por  diferentes  sujeitos, 
tecendo hipóteses sobre o tipo de relação estabelecida entre o “eu” e o “tu” 
e entre eles e o objeto discursivo. Nesse sentido, trata-se de pensar que as 
diferentes  práticas  discursivas  sobre  a  corporeidade,  engendradas  na 
escola, são determinadas não apenas pelos lugares sociais e ideológicos, 
mas pelo espaço físico em que ocorrem. Os sujeitos, ao se deslocarem 
espacialmente  e  ao  assumirem  determinadas  posições,  colocam-se 
discursivamente  de  diferentes  formas:  ora  adaptando-se  aos  preceitos 
institucionais, ora transgredindo-os, num movimento pendular determinado 
pelo  espaço  de enunciação.  Há espaços permitidos  e  proibidos  para  a 
escrita sobre o corpo. O que aparece no mural da escola, não é o que 
aparece nos banheiros. É nesse sentido que se acredita que a arquitetura 
também participa da constituição dos sentidos, não enquanto obra em si, 
mas enquanto codificação de espaços construída historicamente e que vai 
constituir  e  delimitar  a  natureza  das  práticas  discursivas.Decorrem  daí 
perguntas  fundamentais  que  norteiam  o  entendimento  do  que  aqui  se 
propõe:  que  formações  imaginárias  constituem  esses  discursos?  Que 
sujeito  é  esse  que  alterna,  em suas  produções  escritas,  posições,  ora 
burlando  o  instituído  mediante  o  uso  de  formas  agressivas  e/ou 
humorísticas  referentes  ao  corpo,  ora  enquadrando-se  às  regras 
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institucionais? Que formações imaginárias estão em jogo? Em que medida 
a forma como ele se apresenta e se representa naquilo que diz depende 
do ambiente? E subsidiária a essa questão, outra: qual é a natureza da 
relação de confronto ou de “conforto” estabelecida? A reflexão sobre essas 
questões  que  implicam  relações  diferenciadas  entre  sujeitos  –  ora 
anônimos,  ora  identificáveis  -  frente  ao  corpo,  relações  mediadas  pelo 
simbólico, em espaços públicos e privados estabelecidos pela arquitetura 
do espaço escolar é o que constitui o objeto deste trabalho.

O DISCURSO DOS OPERÁRIOS INDUSTRIAIS AUTOGESTIONÁRIOS: 
UMA REFLEXÃO NA PERSPECTIVA DA ANÁLISE DO DISCURSO

Darlene Arlete Webler (PPG-Letras / UFRGS)

A Análise do Discurso de linha francesa a partir de Michel Pêcheux tem 
seu foco voltado para as análises sobre as condições históricas e sociais 
de produção do discurso, entendendo a ideologia como constitutiva desse 
processo  e  determinante  dos  discursos,  dos  sujeitos  e  dos  sentidos. 
Pêcheux apresenta sua teoria na perspectiva do marxismo-althusseriano, o 
que significa uma opção alicerçada na teoria das ideologias com base na 
história  das  formações  sociais  e  nos  seus  modos  de  produção 
considerando como questão relevante as lutas de classe. É a luz desta 
teoria que pretendemos refletir sobre as noções de Formação Social (FS), 
Condições  de  produção (CP), Formação  Ideológica  (FI)  e  Formação 
Discursiva (FD) articulando-as, ainda que timidamente neste momento da 
elaboração  escrita,  com o discurso operário  novo e,  ao  mesmo tempo, 
possível  de ser  encontrado ao longo da história,  que é  o discurso dos 
operários em empreendimentos industriais autogestionários no Rio Grande 
do  Sul.  Tais  empreendimentos  se  apresentam  atualmente  como 
alternativas  de geração de trabalho  e  renda e de construção de novas 
relações sociais de produção. Inseridos num processo de reflorescimento 
das  organizações  associativas  dos  trabalhadores,  as  experiências  de 
empresas  de  autogestão  operária  vêem colocadas  diante  de  si  muitos 
desafios, como a superação de culturas e relações habituais de trabalho 
que  não  ocorre  automaticamente  quando  se  instala  um  novo  regime 
jurídico e social do empreendimento. É necessária uma construção coletiva 
para  que  ocorra  o  estabelecimento  de  interesses  comuns,  visto  que 
cooperativa  remete  à  idéia  de  natureza  das  relações  que  entre  si  os 
homens estabelecem com vistas a um objetivo comum. É a partir da forma 
de organização que se cria condições para novas relações de poder e para 
relações  sociais  de  produção.  Uma questão  central,  então,  é  a  gestão 
democrática  do  conhecimento.  Outra  questão  definidora  do  caráter  de 
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cooperativismo  autogestionário  é  o  estabelecimento  democrático  e 
transparente de critérios da distribuição dos resultados econômicos. 
Do ponto de vista da Análise do Discurso (AD), podemos pensar se se 
trata  de  uma  nova  Formação  Discursiva  que  se  produz  a  partir  de 
determinadas  condições  de  fracasso  administrativo  e  econômico  de 
instituições privadas e que visam a fins lucrativos (massas falidas), o que 
oportuniza  a  institucionalização  de  novas  instituições  permeadas  por 
saberes que atendem aos interesses das forças orgânicas que passam a 
administrá-las,  ou seja,  os operários,  os trabalhadores assalariados que 
antes  sobreviviam  à  custa  da  mais-valia  de  seus  empregadores.  A 
abordagem das noções de Formação Ideológica e Formação Discursiva, 
bem como – e anteriormente a estas – as concepções de Formação Social 
e Condições de Produção, é fundamental para que se possa investigar sob 
que  condições  ocorrem  as  relações  de  reprodução/transformação  no 
interior de uma Formação Discursiva.

Resumo do Grupo de Pesquisa:

DISCURSO, TRABALHO E PRÁTICAS SOCIAIS
Líderes:Belmira Magalhães (UFAL)

Maria do Socorro Cavalcante (UFAL)

Este grupo desenvolve pesquisa em Análise do Discurso nos Programas 
de Pós-graduação em Letras e Lingüística e em Educação da Universidade 
Federal de Alagoas (UFAL). O lugar teórico de que partimos procura dar 
ênfase à relação fundante do conflito de classe, como explicação da práxis 
discursiva.  Para  desenvolvimento  das  pesquisas  em  AD,  partimos  da 
compreensão que agrega os referenciais teóricos de Pêcheux, Bakhtin e 
Lukács, que possibilitam a compreensão do lugar histórico do sujeito que 
se  constitui  pela  sua  determinação  de  classe  e  pela  possibilidade  de 
imprimir sua marca no discurso, embora não tenha controle total sobre ele. 
Trabalhamos  com  a  perspectiva  de  um  sujeito  ideológico  duplamente 
marcado (ou atravessado) pelo consciente e pelo inconsciente.

Resumo dos Participantes do Grupo:

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: DISCURSO E PRÁTICA
Maria do Socorro Aguiar de Oliveira Cavalcante (UFAL)
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Este trabalho integra os grupos de pesquisa em Análise do Discurso do 
Programa de Pós-Graduação em Letras  e  Lingüística  da Faculdade  de 
Letras – FALE e do programa de Mestrado em Educação da UFAL. Tem 
por objetivo investigar as políticas públicas para a Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), no Estado de Alagoas, mediante análise dos discursos que 
as sustentam. Assim sendo, o referido trabalho pretende mapear e analisar 
os  processos  de  significação  correntes  nas  citadas  políticas  que  se 
apresentam  sempre  voltadas  para  a  formação  do  cidadão  e  para  sua 
inserção no mundo do trabalho. Mediante essa análise, pretende averiguar 
até  que  ponto  essa  modalidade  de  ensino  está  contribuindo  para  o 
desenvolvimento  da  autonomia  do  aluno  trabalhador  ou  apenas 
trabalhando no sentido de adaptá-lo às novas formas de exploração do 
capital. Para atingir os objetivos propostos, lançaremos mão do referencial 
teórico-metodológico da Análise do Discurso fundada por Michel Pêcheux, 
acrescendo uma interlocução com Bakhtin, Lukács e outros teóricos que 
desenvolvem reflexões acerca da ideologia nos processos de significação. 

SENTIDOS (RE)VELADORES
Ana Maria Gama Florencio (UFAL)

 Este trabalho analisa,  pela via da Análise do Discurso,  o interdiscurso 
circulante sobre uma escola pública de Ensino Fundamental que teve o 
prédio  onde  funcionava  doado  a  uma instituição  particular,  também de 
ensino.  O  corpus  se constitui  de uma matéria jornalística sobre o caso, 
privilegiando,  como  objeto  de  análise,  os  processos  discursivos  que 
constituem os  efeitos  de  sentido  para  “doação”,  as  relações  entre  os 
sujeitos  e  como  essas  relações  interferem  na  constituição  de  suas 
identidades.  Parte-se  de  uma  visão  de  discurso  como  lugar  onde  as 
significações  se  mostram,  um  lugar  de  atuação  dos  sujeitos,  em 
decorrência  de  envolvimentos  sociais,  históricos,  ideológicos  e  onde se 
podem ver as formações discursivas em que os sujeitos e os sentidos se 
constituem  e  pelas  quais  são  incluídos,  excluídos,  controlados.  O 
referencial  teórico  da Análise  do Discurso é  acionado pela  interlocução 
com Bakhtin, Althusser, Foucault, Pêcheux, Maingueneau, Orlandi, Zoppi-
Fontana e  outros,  acrescido  de autores  que  refletem sobre  o  papel  do 
Estado, tais como Hobbes, Rousseau, Locke. Esse estudo culmina com 
uma  constatação  de  que  há  um  constante  processo  em  movimento 
complexo e incompleto, envolvido num entrelaçamento com o outro, que 
impele  os  sujeitos  a  falarem  de  um  lugar  marcado  pela  ideologia  do 
capitalismo.
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“EU TRABALHEI PRA MORRER”: O ENTRELAÇAMENTO DOS 
SENTIDOS DE VELHICE E TRABALHO NO DISCURSO DOS IDOSOS

Helson Flávio da Silva Sobrinho (UFAL)

Os  estudos  sobre  velhice  têm  centrado  sua  atenção  nos  conflitos  de 
gerações,  silenciando  sobre  o  entrelaçamento  existente  entre  velhice  e 
trabalho. Ancorado na perspectiva teórica discursiva (AD) e fundamentado 
na  teoria  marxiana,  esta  pesquisa  tem  o  intuito  de  compreender  a 
articulação  dos  sentidos  de  velhice  e  de  trabalho  a  partir  da  fala  dos 
próprios idosos. Buscaremos nos trajetos de sentidos as contradições das 
relações  sociais  conflituosas  que  sustentam a  condição  em que  vivem 
estes  sujeitos,  bem  como,  a  constituição  do  próprio  discurso  sobre  a 
velhice que norteia o imaginário social. Através das análises, constatamos 
que a sociedade capitalista não só divide os sujeitos entre jovens e velhos, 
mas também entre úteis e inúteis, uma vez que o ser humano ao chegar na 
velhice  perde  seu  caráter  de  trabalhador  passando  a  ser  velho/coisa 
jogada fora, ou seja, uma mercadoria sem utilidade. Os idosos são tidos 
como  inadequados  às  exigências  de  um  mundo  que  estabelece  a 
produtividade como premissa maior e, em decorrência disso, se efetiva o 
atributo de inútil  que é fruto da lógica do capital  que tem o lucro como 
prioridade. Desse modo, analisar os sentidos de velhice e seu enlaço com 
o  trabalho  estranhado  é  também refletir  sobre  a  condição  dos  sujeitos 
históricos e sobre as formas societárias fundadas pela própria atividade 
humana. 

Resumo do Grupo de Pesquisa:

A ARGUMENTAÇÃO NO MOVIMENTO DAS LÍNGUAS NO ESPAÇO DE 
ENUNCIAÇÃO EM SÂO CARLOS: O POLÍTICO NO TEXTO JURÍDICO – 
DIFERENTES PESQUISAS NA LINHA DA SEMÂNTICA HISTÓRICA DA 
ENUNCIAÇÃO, SEMÂNTICA DO ACONTECIMENTO E ANÁLISE DO 
DISCURSO

Líder: Soeli Maria Schreiber da Silva (UFSCar)

O projeto de pesquisa desenvolve-se em dois subgrupos. O primeiro visa 
estudar a argumentação e a relação entre línguas no espaço enunciativo 
de  São  Carlos  (Relação  entre  línguas  no  jornal  escrito,  Relação  entre 
línguas  na  rádio,  Relação  entre  línguas  nas  embalagens  e  outdoors  e 
Relação entre o Portunhol e o Português) refletindo sobre o modo como as 
línguas são afetadas no seu funcionamento. O espaço de enunciação é 
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tenso e nele pode-se observar a divisão das línguas e de seus falantes e 
isso se dá numa orientação argumentativa. 
O segundo grupo subgrupo, visa a estudar a argumentação e o movimento 
de  línguas  no  espaço  de  enunciação  de  São  Carlos  sendo  objeto  de 
análise  os  processos  jurídicos,  tratando  do  político  no  texto  jurídico: 
alteração de prenome de transexual, calúnia, mandado de segurança, ação 
popular,  corrupção  e  injuria.  As  pesquisas  desenvolvem-se  na  área  de 
Semântica  Histórica  da  Enunciação,  Semântica  do  Acontecimento  e 
Análise do Discurso na Linha de linguagem e discurso.

A ARGUMENTAÇÃO NO ESPAÇO DE ENUNCIAÇÃO EM MOVIMENTO: 
A RELAÇÃO DO INGLÊS COM O PORTUGUÊS NAS VINHETAS DAS 
RÁDIOS DE SÃO CARLOS

Luciana Montanheiro (UFSCar)

Nesse  projeto  analisamos  a  presença  da  língua  inglesa  nas  rádios  da 
cidade de São Carlos, tomando-as como espaço de enunciação, idéia esta 
despertada devido à grande ocorrência do inglês nas vinhetas das rádios. 
Utilizando conceitos da Semântica Histórica da Enunciação, assim como 
da  Análise  do  Discurso,  estudaremos  a  presença  do  interdiscurso 
recortado  pela  memória,  analisaremos  as  orientações  argumentativas 
realizadas pelo locutor-radialista ao inserir  as vinhetas em inglês, língua 
franca, na rádio. Discutimos também  a questão do mercado de sucesso, 
uma  vez  que  encontramos  no  acontecimento  um  mundo 
globalizado/tecnológico, que devido às relações socioeconômicas, possui o 
inglês como língua franca, levando em conta os memoráveis e sua relação 
com o interdiscurso.

REFERÊNCIA E DESIGNAÇÃO DO LEXEMA FAVOR
Josy Anne Ferreira Ramos Mateus (UFSCar)

Nosso objetivo com este trabalho, pauta-se implicitamente na existência de 
correlações  entre  a  noção  de  sujeito,  enunciação,  locutor  e  sentido  na 
perspectiva  da  Semântica  Enunciativa  em  interface  com  a  Análise  de 
Discurso. Dessa maneira, propomos desvendar um possível sentido para o 
lexema  favor,  que  se  desestabiliza  ao  ser  proferido  por  um  locutor 
predicado  pelo  lugar  social  de  prefeito.  Pareceu-nos  pertinente  elencar 
como  corpus  o enunciado de determinados bilhetes, os quais se tornam 
peça  decisiva  em  uma  Ação  de  Devolução  do  Dinheiro  Público, 
especificamente por suas orientações argumentativas, que ao nosso ver, 
resultam  no  ‘apagamento’  no  sentido  dos  trabalhos  de  Pêcheux,  dos 
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memoráveis que o sintagma ‘favor’ designa. Assim, ao discutir a relação 
sujeito,  enunciado e  sentido,  notamos que o  lexema ‘favor’  incorpora a 
sinuosa  e  arbitrária  questão  de  sentido,  se  comparada  ao  seu  pré-
construído e sua memória discursiva. Uma outra questão que se coloca é a 
instabilidade do gênero discursivo bilhete que no decorrer de um processo 
jurídico é reconfigurado para um outro gênero discursivo ‘memoradium’, ou 
seja, do informal para o formal. Orlandi defende que o analista tem como 
instrumentos os movimentos (gestos) de interpretação do sujeito (posição) 
ao delimitar a história. O discurso é, neste caso, o efeito de sentido entre 
os locutores. A esses instrumentos lhes interessam a ordem da língua e da 
história em relação, constituintes, em materialidade, da ordem do discurso. 
Dessa maneira, refletimos acerca da materialidade lingüística contida nos 
bilhetes  que  produz  um  acontecimento  discursivo,  retomando  de  outra 
forma, quando os advogados de defesa de cada parte fundamentam-se 
nesse lexema há uma ‘nova’ configuração enunciativa e em virtude disso 
ocorre  um  deslocamento  ora  para  um  pedido  ora  para  uma  ordem, 
demonstrando uma vez mais a opacidade de sentido contida no sintagma 
‘favor’, seus possíveis memoráveis e orientações de sentido. É importante 
salientar  que  nos  filiamos  aos  estudos  enunciativos,  que  partem  da 
premissa de que o exercício da linguagem molda o sujeito, caracterizado, 
desse  modo,  por  exercer  a  atividade  da  linguagem  que  implica  em 
constituir-se enquanto quem fala. À guisa de conclusão é no exercício da 
linguagem que o sujeito se constitui tal como postula Guimarães (2006). 

DESIGNAÇÃO E ARGUMENTAÇÃO NO PROCESSO JURÍDICO 
Autor: Marcela Codognatto Canassa (UFSCar)

Sob a perspectiva teórico-metodológica da Semântica do Acontecimento 
nos centramos no conceito e funcionamento da designação na linguagem. 
Tomamos como objeto de análise um processo jurídico desenrolado na 
cidade  de São Carlos/SP iniciado em junho de 2004.  Trata-se  de uma 
Ação Popular, por meio da qual os requerentes solicitam a preservação da 
praça  pública  Coronel  Paulino  Carlos  de  Arruda  Botelho,  onde  os 
requeridos  estavam  construindo  pontos  comerciais  fixos  para  os 
ambulantes. Os requeridos neste processo são a Prefeitura Municipal de 
São Carlos, a Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL e a Construtora 
Martinez;  e  os  requerentes  são  quatro  pessoas  físicas  que  acreditam 
necessária a preservação da praça “como um legado às gerações futuras” 
(1903/04: 8), alegando que é a história da cidade que está em questão, 
sendo esta a justificativa da presente ação.
Analisamos  como  os  dizeres  são  mobilizados  na  construção  da 
argumentação jurídica, pensando como as designações das construções 
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na Praça e também as designações da própria Praça contribuem para a 
preservação de tal local como espaço de memória da fundação da cidade.
No decorrer das análises concluímos que as designações são constituintes 
da argumentação jurídica. As designações, pelo memorável que recortam, 
direcionaram a argumentação em favor  dos locutores requerentes tanto 
pela maneira negativa como designaram as construções na Praça como 
também  pelo  memorável  recuperado  com  as  designações  da  Praça 
Coronel Paulino Carlos de Arruda Botelho, o qual trouxe à tona a tradição e 
o  valor  histórico  e  cultural  da  Praça  para  a  cidade  de  São  Carlos, 
mantendo, assim, a Praça como um espaço de identidade local.

A ARGUMENTAÇÃO E A RETIFICAÇÃO DE PRENOME DE 
TRANSEXUAL NA JURISPRUDÊNCIA: UMA QUESTÃO DE 
IDENTIDADE

Fátima Catarina Fernandes (UFSCar)

Estudamos como se dá o processo de identificação do transexual em um 
texto jurídico, no espaço enunciativo de São Carlos, a partir da Semântica 
do  Acontecimento  (Guimarães,  2002),  e  Análise  do  Discurso  Francesa, 
especificamente na argumentação e na designação que se vale o locutor-
juiz  para  autorizar  a  mudança  do  prenome  de  um  transexual.  Nesse 
processo, analisamos a relação entre línguas. Por não existir lei específica 
sobre esse assunto em questão em nosso país, e o modo de nomear ser 
imposto por uma determinação jurídica, sendo que o nome é a forma de 
identificar-se  a  pessoa,  e  o  prenome  imutável,  cabe  apenas  duas 
possibilidades para se mudar ou retificar o prenome de uma pessoa. No 
Brasil, temos a jurisprudência. A mudança de um nome somente é possível 
quando a partir de uma instância jurídica e isso se dá porque o processo 
enunciativo  de  dar  nome  não  é  uma  relação  de  ato  de  fala  do  pai: 
“identificar  um indivíduo para o Estado e para a Sociedade recorta uma 
memorialidade no processo social de subjetivação do nome” (Schreiber da 
Silva,  2004:42).  Para  a  mudança  de  prenome  do  transexual,  exames 
médicos e psicológicos põem a contradição entre a identidade sexual e a 
pertinência de gênero e, conforme pode-se observar em nossa análise a 
partir  do  nosso  dispositivo  teórico,  os  processos  de  reescritura  e  a 
argumentação identificam o transexual na relação com o memorável que 
expõe o biológico,  o médico,o psicológico e o social,  considerando-se o 
agenciamento  enunciativo  determinante,  pela  sua  relevância,  para 
autorizar a alteração do prenome do transexual em diferentes países. No 
entanto, o locutor-juiz ancora-se no memorável científico, mas não é nesse 
único memorável, pois o que é decisivo é ter vínculo social; dessa forma, a 
mudança dá-se pela relação de determinação do social, que preponderou 
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nas relações argumentativas que orientam favoravelmente para a alteração 
do prenome.

ARGUMENTAÇÃO E DESIGNAÇÃO EM UM PROCESSO DE INJÚRIA
Marília Achete Junqueira Garcia (UFSCAR)

Esta  pesquisa  tem  como  fulcro  de  análise  a  argumentação em  um 
processo  de  injúria  e  fundamenta-se,  principalmente,  nas  teorias  da 
Semântica  Histórica  da  Enunciação  e  na  Semântica  do  Acontecimento, 
desenvolvidas por  Eduardo Guimarães.  A argumentação será  verificada 
considerando-se  que  ela  se  dá  na  língua  –  lugar  de  produção  e  de 
deslocamentos de sentidos e, também, lugar da divisão, do “político” – a 
partir da enunciação das várias posições de sujeitos e dos vários modos de 
enunciar  que  configuram  o  agenciamento  da  cena  enunciativa  e  que 
permeiam  um  espaço  de  enunciação,  no  caso,  o  processo.  E  a 
argumentação  no  processo  sofre  as  coerções  próprias  do  espaço  de 
enunciação e do próprio acontecimento que esta instaura, uma vez que ele 
(o acontecimento) reproduz sentidos ao recortar determinados memoráveis 
que  perpassam  as  designações  da  lei,  e  produz  novos  sentidos,  que 
refletem  na  temporalidade  específica  das  enunciações  dos  sujeitos  – 
litigantes, advogados, promotores, juízes, etc. – os quais dividem o espaço 
do dizer, do direito ao dizer e aos modos de dizer. Nesse movimento de 
divisão  hierarquizada  do  espaço  de  enunciação  em  que  o  sujeito  é 
caracterizado  pela  dispersão,  os  modos  de  argumentar  criam 
acontecimentos no processo e produzem sentidos.

PORTUNHOL: A ARGUMENTAÇÃO NO PROCESSO DE 
SUBJETIVAÇÃO E A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE

Autores: Diego (IC -UFSCar)

O  estudo  apresentado  utiliza  os  aparatos  teórico-metodológicos  da 
Semântica  Histórica  da  Enunciação  e  visa  analisar  o  processo  de 
subjetivação e de constituição da identidade nos enunciados de falantes de 
português, espanhol e portunhol em dois diferentes espaços enunciativos: 
São Carlos (SP) e regiões de fronteira Brasil/Paises cuja língua oficial é o 
espanhol, mais especificamente Santana do Livramento (Brasil) e Rivera 
(Uruguai).
Para este trabalho apresentamos o conceito de Cena Enunciativa como 
elemento  fundamental  na  distribuição  das  línguas  bem  como  nos 
processos de subjetivação. A análise da argumentação dá-se nas várias 
divisões do memorável o que nos traz a questão do político. O processo de 
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subjetivação/identificação  dá-se  na  relação  com  estes  diferentes 
memoráveis  os  quais  orientam  argumentativamente  para  as  mesmas 
conclusões  ou  por  meio  de  mesmos  memoráveis,  orientando  para 
diferentes conclusões. Assim temos o memorável da norma argumentando 
tanto  para  locutor-falante  de  espanhol quanto  para  locutor-falante  de 
portunhol; a conclusão falante de portunhol dando-se pelo  memorável da 
pronúncia, em determinada Cena Enunciativa, e pelo memorável da norma 
em outra.

“ARGUMENTAÇÃO E ENUNCIAÇÃO NO ACONTECIMENTO E NO 
ESPAÇO ENUNCIATIVO DE SÃO CARLOS: O TEXTO PUBLICITÁRIO 
NA RELAÇÃO ENTRE O PORTUGUÊS E OUTRAS LÍNGUAS”

André Stefferson Martins Stahlhauer (UFSCar)

Na pesquisa em questão percebemos como se configuram os sentidos no 
acontecimento e no espaço enunciativo de São Carlos a partir  do texto 
publicitário. Ou seja, a partir de embalagens, outdoors, fachadas e banners 
verificamos os sentidos que circulam no espaço enunciativo de São Carlos, 
enfatizando os efeitos de sentido da argumentação, verificando quais os 
direcionamentos  da  argumentação  que  conferem  a  esse  espaço  uma 
identidade.  Nossas  conclusões  foram  obtidas  pelas  análises  de 
embalagens, de outdoors, de fachadas e banners que veiculam sentidos 
no espaço enunciativo de São Carlos configurando-o enquanto um espaço 
que é determinado e identificado semanticamente como um espaço que 
contém línguas diferentes convivendo juntamente e que estas línguas é 
que  são,  juntamente  com  a  língua  Portuguesa,  a  língua  do  Estado 
brasileiro,  responsáveis  pela  configuração  deste  espaço.  Por  meio  do 
corpus analisado, verificamos a convivência do Português, do italiano, do 
latim, do inglês, do árabe e do japonês juntamente. Essas línguas são as 
responsáveis  pela  determinação e identificação desse espaço enquanto 
um espaço  em que  a  língua  portuguesa  é  excluída  e  incompleta  para 
significar,  ou seja, os sentidos constituem-se nessas línguas e tem-se a 
ilusão  de  que  elas  são  completas  para  significar,  numa relação  com a 
memória,  os  sentidos  produzidos  por  locutores  que  também  são 
determinados e identificados por essas línguas. Temos então, que o efeito 
de  sentido  da  argumentação  nesse  espaço  é  determinado  por  essas 
línguas  que  nele  convivem,  pois  a  língua  portuguesa  é  desprovida  de 
sentidos e formas materiais, no equívoco da completude de outras línguas, 
para  significar.  Para  tanto,  operamos  com  os  conceitos  da  Semântica 
Histórica da Enunciação e da Análise do Discurso e por isso não vemos a 
presença de línguas estrangeiras em São Carlos como uma relação natural 

74



entre sistemas e sim como processos Históricos, Políticos e Sociais que 
são constitutivos da língua, do sujeito e dos sentidos.

Resumo do Grupo de Pesquisa:

GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA EM ANÁLISE DO DISCURSO –
GEPAD -RS

Líderes: Ercília Ana Cazarin e Solange Mittmann

O GEPAD-RS constitui-se um grupo integrador que agrega pesquisadores 
de diferentes instituições, que têm como laço de união sua formação na 
UFRGS,  o  que  justifica  o  fato  de  o  mesmo  estar  vinculado  a  essa 
instituição.  No entanto,  está  aberto  para  acolher  pesquisadores  em AD 
oriundos de outras Instituições de Ensino Superior (IES). O grupo formou-
se, de forma não-institucionalizada, em 2000; foi registrado no CNPq em 
2002 e, em 2006, foi institucionalizado como grupo de pesquisa sediado na 
UFRGS. 
Atualmente, o projeto que agrega as pesquisas dos componentes do grupo 
é “Práticas em Análise do Discurso” que tem como foco a ampliação das 
perspectivas da Análise do Discurso com filiação em Pêcheux, o que se dá 
através de análise de diferentes práticas discursivas.
Se, por um lado, há questões próprias de cada projeto individual, por outro 
lado, o grupo também entende que algumas dessas questões fazem parte 
de uma problemática comum, a qual está relacionada à práxis social. E é 
justamente essa problemática que integra o grupo, sem desconsiderar a 
singularidade do projeto de cada pesquisador. Eis algumas questões que 
instigam a reflexão e constroem a identidade do GEPAD. 
- Como a Análise do Discurso pode contribuir para o aprofundamento de 

questões lingüístico-discursivas de diferentes práticas discursivas?
- Em quais aspectos discursos como o político, o religioso, o midiático, o 

literário, o pedagógico podem se aproximar?
- Como  se  atravessam,  nas  materialidades  lingüísticas  de  cada  um 

desses  discursos,  saberes,  vozes  que  são  próprias  de  outros 
domínios? Como, por exemplo, se dá o atravessamento do religioso no 
político e vice-versa? Ou do político no pedagógico e assim por diante?

Quais, efetivamente, as contribuições que a teoria do discurso pode trazer 
para as práticas clínicas e pedagógicas, por exemplo, através da análise 
de discursos que circulam sobre/nestes domínios?
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A  ESCRITA  DE  SI  NA  INTERNET:  NA  CONSTRUÇÃO  DA 
SINGULARIDADE DO EU, A DETERMINAÇÃO DO/PELO OUTRO

Evandra Grigoletto (UPF)

O  presente  trabalho  pretende  verificar  como  se  dá  a  construção  da 
singularidade do sujeito que escreve  sobre si na internet. Caracterizando a 
internet como um não-lugar (Cf. Augé, 1994) onde tudo, ou quase tudo, é 
permitido,  inclusive  escrever  sobre  si  mesmo  para  um  outro,  que  é 
desconhecido, analiso qual é o espaço de determinação desse outro, que é 
não-marcado, sobre a escrita de si. Será que, diante de uma escrita fluida, 
produzida num ambiente onde o dizer é supostamente livre, não vigiado 
pela  instituição  escolar  e  sem  um leitor  marcado,  temos,  ainda  assim, 
determinações que marcam essa escrita? Que determinações são essas? 
De que ordem? Em que medida a alteridade produz efeitos na construção 
da singularidade do sujeito dessa escrita? Com o objetivo de refletir sobre 
esses questionamentos, elejo apresentações de internautas no orkut, bem 
como alguns textos de blogs para análise numa perspectiva discursiva.
A escrita, no âmbito desse trabalho, será tomada como uma materialidade 
lingüístico-discursiva  lacunar,  porque  abriga,  em  sua  constituição,  a 
alteridade do sujeito, a qual está marcada pela dimensão inconsciente dos 
sujeitos  que  se inscrevem nesse processo.  A  escrita  articula-se,  então, 
entre o lingüístico, o histórico, o social e o ideológico, constituindo-se num 
espaço simbólico, lugar de interpretação, num trabalho de memória e de 
construção de singularidades.

Resumo dos Participantes do Grupo:

MÍDIA E DISCURSOS SOBRE O CORPO: SUBJETIVIDADE E EFEITOS 
DE SENTIDO

Solange Mittmann (UFRGS)

Na formação social contemporânea, sofremos injunções de uma formação 
ideológica  cujos  grandes  valores  regentes  são  os  do  espetáculo  e  do 
mercado,  os  quais  são  constantemente  reafirmados  através  de  uma 
dispersão de discursos por diferentes mídias. Neste contexto histórico são 
construídas formas particulares de subjetividade que, sob o olhar teórico, 
permitem-nos refletir sobre a intervenção do Outro/outro sobre o sujeito, ou 
ainda, a constituição do sujeito pelo Outro/outro. Discursos presentes em 
diferentes  espaços  midiáticos  sustentam,  através  de  repetições 
massificadoras, a necessidade de transformação do corpo humano para 
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sua  adequação  à  imagem  que  dele  se  espera.  Assim,  pela  mão  de 
técnicas  médicas,  farmacológicas,  entre  outras,  o  corpo  modela-se,  ou 
seja,  é  transformado  a  fim  de  seguir  modelos  previamente  impostos  e 
aceitos. Isso, a nosso ver, funciona como uma bela metáfora a respeito da 
constituição  especular  do  sujeito  contemporâneo  ligado  à  mídia.  Pelo 
Outro,  o  um  é  moldado,  atravessado,  fragmentado  e  costurado.  E, 
simultaneamente,  pelo  Outro,  esse  mesmo  processo  de  constituição 
heterogênea  é  denegado,  e  o  um  se  vê  numa  espécie  de  plenitude 
homogênea, a ilusão do sujeito. O projeto de pesquisa ora apresentado 
divide-se  em  duas  etapas.  Na  primeira  etapa,  efetuamos  a  análise  de 
materiais  discursivos,  dispersos  em diferentes  mídias  (internet,  revistas, 
jornais,  panfletos...),  que  abordam  a  necessidade  de  transformação  do 
corpo humano, por exemplo, através de cirurgias plásticas. São discursos 
de diferentes gêneros (propagandas, notícias, entrevistas, charges...) que 
funcionam  como  espaço  de  repetição  horizontal,  ou  seja,  no  nível 
intradiscursivo ou entre discursos de uma mesma edição ou volume, e de 
repetição vertical, em que se cruzam posições de uma mesma Formação 
Discursiva, de diferentes FDs de uma mesma Formação Ideológica ou de 
diferentes Formações Ideológicas. Nesse processo, encontramos relações 
interdiscursivas  de  injunção,  aliança,  oposição  e  contradição.  E  através 
dele,  sentidos  deslizam  em  processos  constantes  de  re-sedimentação: 
parecer  para  ser,  artificializar  para  ver-se  natural,  negar  o  risco 
reafirmando-o... Tal deslizamento não se dá senão pelo enfrentamento de 
forças ideológicas que se evidenciam quando localizamos, pela análise, a 
forma de atravessamento  e  sustentação  que o  interdiscurso  estabelece 
sobre o intradiscurso. A segunda etapa do projeto tem como foco a leitura 
feita,  por alunos de Letras,  desses materiais recolhidos e analisados.  A 
partir  de  um questionário,  buscamos  compreender  como  se  constitui  e 
como funciona a interpretação, ou seja, como se dá a relação do sujeito 
aluno leitor com processos de direcionamento de sentidos já constituídos 
ideologicamente,  que discursos são acionados através de uma memória 
discursiva  no  instante  da  interpretação,  ou  ainda,  como  a  dispersão 
discursiva midiática  sustenta  e atravessa a  produção de sentidos  pelos 
alunos, no que se refere ao tema abordado.

O IMAGINÁRIO DE TRABALHADOR NAS CARTILHAS DO ESTADO 
NOVO

Carme Regina Schons - UPF/UFRGS

Pressupondo-se que o trabalho transforma homens em sujeitos políticos, e 
a ideologia do mesmo se reflete nos seus discursos, nas suas práticas e 
ações,  vamos  tratar  da movimentação  do  sujeito  na  discursividade 
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Estado-Novista. Inicialmente, trazemos o conceito de ideologia. Tomamos 
como ponto  de partida,  no sentido de relacionar  conceito  materialista  à 
noção do sujeito  na Análise do discurso,  A ideologia alemã,  de Marx e 
Engels, logo a seguir,  os deslocamentos feitos por Althusser e Pêcheux 
para compreender o sujeito ideológico e afetado pelo inconsciente. Assim, 
trataremos tanto no plano teórico como em práticas de análise os modos 
de subjetivação do sujeito. Para tanto, como material de análise, trazemos 
um texto veiculado durante o Estado Novo em cartilhas educacionais, no 
qual se trabalha a identidade do trabalhador brasileiro.

Resumo do grupo de pesquisa

GRAD – GRUPO DE ESTUDO EM ANÁLISE DO DISCURSO
Líder: Maria Virgínia Borges Amaral (UFAL)

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  outra  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.  Sabe-se,  contudo,  que  hoje  a 
discussão em torno da AD é marcada por um processo de des-construção 
e reconstrução dos seus fundamentos originários. Em seu percurso, a AD 
tem  procurado,  através  do  empenho  teórico  de  alguns  pensadores, 
preservar-se do reducionismo operacional que alicerçava o pragmatismo 
nas  ciências  sociais.  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 interlocução 
de diversas áreas das Ciências Humanas e Sociais, interagindo com uma 
teoria crítica que procura problematizar e compreender as realizações da 
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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.  A  releitura  de  práticas  da  linguagem,  a  partir  da 
concepção marxista, leva-nos a reflexões sobre as noções que sustentam 
os saberes discursivos, tais como: formação social, formação ideológica e 
formação  discursiva.  Procura-se  nesse  espaço  de  investigação 
compreender  os  deslocamentos  que  esses  conceitos  sofreram  num 
processo  de  produção  da  teoria  do  discurso  dentro  de  uma  vertente 
marxista  e,  nessa  interlocução,  assevera-se  o  lugar  da  categoria  da 
totalidade como fundamental no processo de reprodução da realidade no 
pensamento  e  a  concreção  desse  processo  em  discurso.  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.  Com  esse 
conhecimento pode-se estabelecer uma reflexão sobre a contribuição dos 
pensadores  marxistas  acerca  da  linguagem  e,  assim,  analisam-se  os 
discursos e as práticas sociais da sociedade contemporânea. 

Resumo dos Participantes do Grupo:

OS SENTIDOS DA DOCÊNCIA: ANÁLISE DAS FORMAS DE 
DESIGNAÇÃO DO PROFESSOR.

Kátia Maria Silva de Melo (UFAL – PPGLL)

Neste  trabalho  objetivamos  analisar  os  sentidos  da  profissão  docente 
produzidos pelo discurso oficial, focalizando as formas de designação do 
professor  da  educação  básica,  nos  textos  da  reforma  educacional  da 
década de 1990. O discurso oficial circula num cenário em que se discute a 
ambigüidade do trabalho docente, tendo em vista que esse trabalho ocupa 
um espaço marcado por processos de profissionalização e proletarização. 
Abordaremos,  assim,  o  processo  de  referenciação  da  docência, 
estabelecido  por  práticas  discursivas  inscritas  num  momento  de 
reordenamento  social  das  profissões.  Adotamos  como  fundamento  da 
pesquisa os pressupostos teóricos da Análise do Discurso (AD) de origem 
francesa, filiada a Pêcheux, no âmbito da qual a questão da referência é 
discutida,  entendendo-se  a  determinação  recíproca  entre  discurso  e 
realidade.  O  corpus  da  pesquisa  será  constituído  por  pareceres  e 
resoluções  do Conselho  Nacional  de  Educação  (CNE)  que enfatizam a 
necessidade  de  formação  do  professor  reflexivo  e  pesquisador. 
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Defendemos  que  as  designações  inserem-se  num  processo  de 
referenciação que produz “novos” sentidos de profissão docente, na busca 
de construção do consenso em torno de um determinado projeto político-
educacional.

NAS ONDAS DO RÁDIO, O MOVIMENTO DOS SENTIDOS: 
O DISCURSO DO REPÓRTER CBN

Lídia Ramires (PPGLL/UFAL)

Na perspectiva da Análise do Discurso de linha francesa, será analisado o 
discurso  do  Repórter  CBN,  noticiário  veiculado  de  hora  em  hora  pela 
Central  Brasileira  de  Notícias  (CBN)  –  escolhida  como  veículo-avo  de 
estudo por se propor a trabalhar como central jornalística de abrangência 
nacional, com mais de 200 jornalistas em todo o Brasil e exterior. A CBN, 
rede integrante do Sistema Globo de Rádio, desde sua inauguração, em 
outubro  de  1991,  implantou  no  Brasil  um  projeto  all  news (somente 
notícias),  trabalhando,  como  se  autodefine  em  suas  chamadas 
institucionais:  a rádio que toca notícia.  O discurso do noticiário da CBN 
demonstra a busca pela credibilidade ao fato noticiado.  A apresentação 
das notícias em textos curtos, concisos busca reforçar a idéia de que o 
texto jornalístico é isento e neutro. A estratégia de inserir em seu noticiário 
trechos do discurso do outro,  utilizando o discurso indireto marcado por 
glosas  e  inserindo  declarações  diretas  por  meio  de  aspas,  revela  a 
tentativa de distanciamento do redator/locutor da notícia divulgada.

ENTRE A “DIVINIZAÇÃO” E A “DISSOLUÇÃO” DO SUJEITO
Maria Stela Torres Barros Lameiras (UFAL)

As encruzilhadas epistemológicas em torno do sujeito têm percorrido, ao 
longo dos anos, um extenso trajeto, que vai do conceito de “divinização” ao 
da  “dissolução”.  E  as  pistas  desse  trajeto  são,  quase  sempre, 
escorregadias ou pedregosas, nas quais a tensão se instala em um espaço 
de concepções oponentes, trazendo, por um lado, a autonomia de poder 
do  sujeito  e,  por  outro,  as  redes  de  dependência  que  condicionam 
(corroboram, limitam, ampliam) esse poder. Em nossa tese de doutorado 
(em fase de conclusão), na qual optamos pelos fundamentos da Análise do 
Discurso de tendências francesas (AD), fazemos a travessia de um sujeito 
que poderíamos nomear de “espacial”, a partir do lugar que ele ocupa no 
discurso,  mas  que  nós  preferimos  chamar  de  sujeito  do  discurso,  ao 
mesmo  tempo  em  que  concebemos  esse  discurso  como  discurso  do 
sujeito.  Não  se  trata,  portanto  “de solução”  para  o  sujeito  nem de sua 
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“dissolução”,  nem  tampouco  de  sua  “divinização”.  Trata-se,  sim,  de 
“inquietações em torno do sujeito”.

REPRESENTAÇÃO E IDENTIDADE
Edite Luzia de Almeida Vasconcelos (UFAL e CEFET-BA)

Neste estudo busca-se demonstrar como o sujeito articula o sentido, no 
discurso religioso, através da organização da representação das vozes do 
sujeito do discurso, colocando em funcionamento estratégias discursivas 
relativas às posições do sujeito.  Tais mecanismos discursivos operam o 
movimento da voz do sujeito discursivo na organização da representação, 
evidenciados ou não no texto/enunciado. Demonstra-se que o sujeito opera 
o movimento do sentido em direção ao locutor, na tentativa de ‘fechar’ o 
sentido  para  garantir  um  discurso  centrado  nesse  papel,  daí 
representando-se.  O  conceito  de  representação  foi  utilizado  para 
demonstrar que a identidade do sujeito do discurso constitui-se através do 
seu  modo  de  representação  no  discurso,  enquanto  que  o  de  externo 
buscou dar conta de uma exterioridade ligada a uma historicidade vista 
como  processo  sócio-histórico.  Neste  estudo  os  elementos  lingüísticos 
foram  tomados  como  pressupostos  para  desenvolver  uma  análise 
descritivo-interpretativa,  uma vez  que  se  adotou  a  Análise  do  Discurso 
como referencial teórico-metodológico. 

Resumo do Grupo de Pesquisa

GRUPO GTEDI

DISCURSO, SUBJETIVIDADE E MÍDIA
Líderes: Maria Silvia Olivi LOUZADA (UNIFRAN)

Marina MENDONÇA (UNIFRAN) 
Maria Regina M. OLIVEIRA (UNIFRAN)

O presente grupo tem como objetivo comum a análise de discursos e dos 
processos de subjetivação/identidade que se dão nas mídias.  Busca-se 
investigar, por exemplo, as formas de ressignificação do discurso científico 
no senso comum sobre a língua, as quais produzem representações do 
sujeito-lingüista  e  da língua como objeto  de  identificação nacional  e  de 
produção do  sucesso  profissional.  Outro  escopo da  pesquisa  se  dá na 
investigação  da  constituição  de  identidade/alteridade  de  periódicos 
impressos, bem como o jogo cenográfico que faz transparecer as faces 
dos  co-enunciadores  e  as  representações  desse  processo  enunciativo. 
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Reflete-se também sobre as práticas identitárias presentes na mídia digital, 
em  cibertextos  tais  como:  weblogs (políticos,  educativos,  jornalísticos, 
publicitários);  chats,  sites,  orkut, entre outros. O suporte teórico centra-se 
na  análise  de  discurso  francesa  de  Michel  Pêcheux,  na  filosofia 
foucaultiana e as práticas de subjetivação, na teoria dialógica bakhtiniana e 
autores que contribuem com reflexões pertinentes a essas teorias.

Resumo dos Participantes do Grupo:

A CONSTITUIÇÃO DE IDENTIDADE/ALTERIDADE EM PERIÓDICOS 
IMPRESSOS 

Maria Silvia Olivi Louzada – UNIFRAN

O  escopo  da  pesquisa  se  dá  na  investigação  da  constituição  de 
identidade/alteridade  de  periódicos  impressos,  bem  como  o  jogo 
cenográfico  que  faz  transparecer  as  faces  dos  co-enunciadores  e  as 
representações desse processo enunciativo.  Tomando a revista EXAME 
em  circulação  nos  anos  de  1990-2002  como  corpus  e  tendo  como 
construto teórico autores filiados à AD francesa que tratam do discurso e 
do  sujeito,  examinam-se  as  estratégias  discursivas  utilizadas  na 
constituição da identidade dessa assim chamada “grande revista masculina 
de negócios”,  buscando indícios  de que a  revista  EXAME constrói,  em 
verdade, um simulacro de polifonia que mascara um discurso monofônico 
—  o  seu  discurso  —  em  prol  da  valorização  da  competência,  da 
excelência, do pioneirismo e da modernização que são, no fim, os valores 
que ela própria incorpora na sua práxis. 

AS PRÁTICAS DISCURSIVAS SOBRE SEXO NOS CHATS 
Danielle Gonçalves MEDICI (PG - UNIFRAN)

Falar, discutir sobre a sexualidade há algumas décadas era um tabu. As 
práticas  discursivas  da  sexualidade  sempre  ocorriam  em  lugares  e 
ocasiões  discretas,  muito  íntimas  e  com  pessoas  que  faziam  parte  de 
nossa intimidade, e nos inspiravam confiança e cumplicidade. Freud (1974) 
afirma que o indivíduo busca o bem-estar máximo e a sociedade com seus 
meios de controle torna a realização dos instintos inalcançável. Foucault 
(1996) complementa tal  afirmação quando pensa nos procedimentos de 
exclusão dos discursos, pois para o estudioso os discursos só circulam na 
sociedade se entrarem em uma ordem determinada por ela, para tanto há 
vários  procedimentos  criados  para controlar  o  discurso.  Na  sociedade 
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contemporânea  emergem  vários  nichos  de  resistência,  em  que  fazem 
emergir práticas discursivas sobre a sexualidade de forma explícita e sem 
pudores,  subvertendo a ordem discursiva moral  imposta pela sociedade 
até  então.  Sendo  assim,  os  chats  seriam  apenas  uma  explicitação 
contemporânea e tecnológica da discursividade que sempre acompanhou 
a sexualidade, na tentativa de transpor a carência,  a falha, a fratura do 
indivíduo diante  do peso e  das  exigências  da civilização. Diante  desse 
fenômeno este trabalho tem por objetivo investigar e refletir como se dá as 
práticas  discursivas  sobre  sexo  nos  chats.  Para  uma  primeira  reflexão 
tomamos  como  corpus de  análise  o  chat Terra 
(http://chat.terra.com.br:9781/lauramuller.htm), especificamente um arquivo 
de entrevista com Laura Miller, jornalista TV Cultura e educadora sexual. 
Tomamos como arcabouço teórico a análise de discurso francesa fundada 
por Michel Pêcheux e Foucault no que tange a ordem do discurso e seus 
procedimentos de controle entre outros autores.

A CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE E AS PRÁTICAS DISCURSIVAS 
EM WEBFÓLIO EM EAD

Maria Ângela de Freitas Chiachiri - PG –UNIFRAN

O presente estudo procura tornar visíveis práticas discursivas que levam o 
sujeito a (re)constituir sua identidade, determinada pela especificidade do 
gênero  webfólio  e  pela  relação  institucional  escolar.  Utilizamos  como 
construto  teórico  a  perspectiva  da  Análise  do  Discurso  francesa,  mais 
especificamente,  o  olhar  de  Foulcault  (2000),  para  o  qual  a  formação 
discursiva estabelece o que pode e deve ser dito e o sujeito constitui-se 
por  meio  das  práticas  discursivas;  e  o  olhar  de  Bakhtin  (1999),  cuja 
concepção de gênero permitiu enxergar o webfólio como um gênero em 
transformação. A análise foca trechos de diálogos entre tutor e aluno em 
curso de formação de professores a distância, em mídia digital.

O CONFLITO IDEOLÓGICO PRESENTE EM DISCURSOS SOBRE A 
ESCOLA NACIONAL FLORESTAN FERNANDES

Aretha Amorim (UNIFRAN)
Marina Célia Mendonça (UNIFRAN)

O objetivo do presente trabalho é analisar o discurso recente acerca da 
Escola Nacional Florestan Fernandes – que segue proposta pedagógica do 
MST – em revistas e jornais. São focalizados o discurso da Pedagogia do 
Movimento  dos  Trabalhadores  Rurais  Sem  Terra  e  seu  simulacro  no 
tratamento  que  lhe  dá  a  mídia.  Tem-se,  por  um  lado,  enunciações 
progressistas,  as  quais  se  aproximam  da  ideologia  socialista  e,  como 
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conseqüência, valorizam as ações dos movimentos sociais; e, por outro, o 
discurso  neoliberal,  que  interpreta  as  atitudes  dos  movimentos  sociais 
segundo  uma  ótica  individualista  e  capitalista.  Este  trabalho  pretende 
analisar  essas  enunciações  segundo  a  dialogia  bakhtiniana  e  se 
beneficiará de estudos de Maingueneau acerca do discurso em situação 
polêmica.

O DISCURSO DO SENSO COMUM SOBRE LÍNGUA NAS MÍDIAS
Marina Célia MENDONÇA (UNIFRAN)

Recentemente, houve várias publicações de lingüistas brasileiros em que 
se criticaram os discursos do senso comum sobre língua, discursos que 
supostamente não consideram os estudos da Lingüística contemporânea. 
Por  outro  lado,  houve  manifestações  no  próprio  interior  da  Lingüística 
brasileira contra os pesquisadores da área, criticando-os por supostamente 
estarem  distantes  do  senso  comum.  Nessas  discussões, 
fundamentalmente políticas,  o senso comum sobre língua é dado como 
conhecido,  mas  os  enunciados  que  o  constituem  ainda  precisam  ser 
estudados.  Este  é  o  objetivo  desta  pesquisa:  definir  esses  enunciados 
presentes  na  mídia  contemporânea,  de  forma  a  contribuir  com  o 
conhecimento  sobre  o  discurso  do  senso  comum  sobre  língua.  Os 
discursos a serem analisados aparecem em várias mídias, tais como em 
programas de TV e em colunas impressas e on line.  Pesquisa anterior 
desenvolvida por mim já apontou para alguns resultados, entre eles: pode-
se dizer que muito do discurso do senso comum sobre língua presente na 
mídia se funda na rede discursiva de nossa tradição gramatical, seja no 
discurso de escritores, no de jornalistas, no de “professores da mídia” ou 
no  de  políticos  (temos,  nesses  discursos,  paráfrases  do  discurso  da 
tradição  gramatical)  ;  pode-se  dizer  que,  no  diálogo  com  o  discurso 
científico sobre língua, o senso comum produz simulacros (um exemplo é a 
concepção de norma culta como uma variedade lingüística homogênea e 
estática).  À  luz  dos  estudos  bakhtinianos  do  discurso,  tomo  essas 
paráfrases  e  simulacros  como  contrapalavras,  considerando  a 
compreensão  responsiva  conceito-chave  na  análise  discursiva  de  base 
bakhtiniana.

O METADISCURSO JORNALÍSTICO: NOTAS SOBRE A 
CONSTITUIÇÃO, PELO DISCURSO, DO SUJEITO JORNALISTA, DE 
SEU OFÍCIO E DOS LEITORES.

Marília Giselda Rodrigues (UNIFRAN)
Marilurdes Cruz Borges (UNIFRAN)
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Para Foucault, a subjetividade é constituída pela produção de saberes 
sobre indivíduos e realidades, a partir de mecanismos disciplinares e 
discursivos. O discurso, ao produzir saberes sobre o sujeito, o constitui. 
Buscamos, nos discursos da mídia, tornando como corpora de análise 
cartas do editor e reportagens que falam sobre o jornalista e/ou jornalismo, 
publicadas por veículos impressos das maiores empresas do país, indícios 
de como ela ajuda a constituir o sujeito jornalista e os leitores.

O ACONTECIMENTO E A PRODUÇÃO DE SENTIDOS – OS 
PROCESSOS DE IDENTIDADE/ALTERIDADE NA MÍDIA IMPRESSA.

Diego (UNIFRAN)

O presente estudo toma como objeto as análises e os textos produzidos na 
mídia a partir da polêmica surgida com a realização da palestra intitulada 
“Three  Stages in  the Program of  De-Hellenization”,  proferida  pelo  papa 
Bento  XVI  na  Universidade  de  Regensburg.  Esse  estudo  terá  como 
fundamento teórico a Análise do Discurso de linha francesa.

A REAL BELEZA: UM DISCURSO DISSIMULADO OU REAL? 
Diego Corrêa de Paula Nassif Nunes (UNIFRAN)

As propagandas retratam, principalmente, o público feminino contente com 
sua forma física, isto é, toda a publicidade tem características específicas 
para atender às necessidades e aos desejos do seu consumidor. Mas a 
Campanha  pela  Real  Beleza/  Dove  apresenta-se  como  inovadora.  Tal 
inovação marca as posições de sujeitos ocupadas, no caso pelo público 
feminino,  além  de  suscitar  algumas  evidências  sobre  a  forma  como  a 
pessoa que acessa o site recebe essa novidade. Este trabalho tem como 
objetivo investigar o discurso sobre a real beleza presente no site da Dove 
e em blogs pessoais que focam e comentam tal discurso. Pretende-se com 
esta investigação identificar  quais as representações de beleza que são 
construídas por este discurso e quais os efeitos de sentido gerados por ela. 
Elege-se como base teórica a Análise do Discurso Francesa (AD) e no 
diálogo com autores como Pêcheux, Foucault, Mangueneau, entre outros 
que possam contribuir para realização da análise.

MEMÓRIA DISCURSIVA E PRODUÇÃO DE SENTIDOS EM CHARGES 
Mônica Aparecida de Oliveira Cruz (UNIFRAN)

Evaldo Baviera (UNIFRAN)
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O presente estudo toma como objeto de estudo as charges veiculadas pela 
imprensa periódica para nelas investigar as relações discurso, sentido e 
mídia: a memória discursiva e suas relações com os discursos políticos; a 
constituição  da  identidade/alteridade;  a  heterogeneidade.  A  perspectiva 
teórica da Análise do Discurso de linha francesa constituirá o fundamento 
teórico sobre o qual se assentarão as análises empreendidas.

AS PRÁTICAS DISCURSIVAS E OS EFEITOS DE SENTIDO DA 
INFORMALIDADE E DA SUBJETIVIDADE EM BLOGS 
JORNALÍSTICOS.

Alaíse Maria Carrijo Ramos e Andrade (UNIFRAN)

Os blogs jornalísticos se multiplicam a cada dia e trazem para o processo 
comunicativo diferenças fundamentais. Eles funcionam, atualmente, como 
um democrático e veloz instrumento de mídia na disseminação de opiniões 
na  sociedade  brasileira.  Instrumento  este  que  desmitifica  a  função  do 
jornalista  ao  mudar  a  relação  entre  ele  e  o  leitor,  já  que  o  último  é 
convidado a participar do blog. Na blogosfera, a posição do jornalista é 
humilde e subjetiva, pois depende do retorno dos leitores. Informalidade e 
subjetividade  são  a  tônica  dos  blogs  jornalísticos.  Levando-a  em 
consideração,  esta pesquisa tem como objetivo analisar a partir  de que 
prática(s)  discursiva(s)  esta  tônica  -  informalidade  e  subjetividade  –  se 
materializa nos textos dos blogs e quais efeitos de sentido produzem. Esta 
análise terá como corpus os blogs dos jornalistas Josias de Souza (FSP) e 
Luis Weis (Observatório da Imprensa) e fundamentar-se-á na Análise de 
Discurso de linha francesa (AD).

ANÁLISE DE PROPAGANDA DE CURSO DE INGLÊS VIA INTERNET.
 Elidia Karolina de Oliveira Matos (UNIFRAN)

Face a mudança de suporte da propaganda e o lugar onde ela se encontra: 
o ciberespaço. Este trabalho tem como objetivo analisar propagandas de 
cursos de Inglês pela Internet, retirada do site:  www.englishtown.com.br. 
Pretende-se  identificar  quais  os  principais  recursos  utilizados  para  o 
discurso  digital,  o  dialogismo  presente  na  propaganda  e  as  vozes  que 
emanam deste discurso e seus efeitos de sentido. Para análise do corpus 
elegemos como base teórica a Análise de discurso francesa. Trabalha-se 
principalmente a polifonia e o dialogismo de Bakhtin, entre outros autores 
da análise de discurso.
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Resumo do Grupo de Pesquisa

LÍNGUA, DISCURSO E IDENTIDADE:
REPRESENTAÇÕES EM TORNO DA LÍNGUA INGLESA

Líder: Marisa Grigoletto (USP -SP)

Este grupo de pesquisa está inserido no projeto “A presença simbólica da 
língua inglesa no Brasil e na construção da identidade nacional”, sob minha 
coordenação,  que,  por  sua  vez,  faz  parte  do  Projeto  Integrado  CNPq 
“(Des)construindo identidades: formas de representação de si e do outro 
nos discursos sobre línguas (materna e estrangeira)”, coordenado por Drª 
Maria  José  Coracini.  O  projeto  investiga  a  discursividade  em torno  da 
língua  inglesa  no  Brasil,  a  partir  da  análise  de  alguns  recortes  dos 
discursos didático-pedagógico, político-educacional e midiático sobre essa 
língua,  e  tem  os  seguintes  objetivos:  1)  refletir  sobre  o  funcionamento 
desses discursos para a compreensão da presença simbólica da língua 
inglesa no Brasil como um discurso que habita o imaginário nacional; 2) 
compreender  como os  discursos  sobre  a  língua  inglesa  se  refletem na 
constituição da identidade do brasileiro exposto a essa língua estrangeira; 
3)  como  decorrência  dos  dois  objetivos  primeiros,  estudar  as 
representações da língua inglesa, de professor e de aluno dessa língua e 
de seu ensino e aprendizagem como língua estrangeira no Brasil atual e as 
formas  de  subjetivação  dos  indivíduos  reais.  Nesta  apresentação, 
destacaremos os seguintes aspectos: o discurso sobre a língua inglesa e 
seu ensino em textos político-educacionais do tipo normativo e os efeitos 
de  sentido  de  um  certo  silenciamento  constitutivo  sobre  conteúdos  e 
métodos;  formas  de  prevenção  de  heterogeneidade  no  discurso 
instrucional  para o  ensino  de língua inglesa,  cujo  efeito  de sentido  é a 
representação de homogeneização dos componentes  da aula  de  inglês 
(professor,  alunos,  material  didático);  as  representações  de  “bom 
professor” de inglês no discurso de professores e alunos e seus reflexos na 
constituição  da  identidade  desses  sujeitos;  o  discurso  sobre  o  erro  na 
enunciação de professores e alunos de língua inglesa e sua relação com 
uma concepção de língua e de lugar (imaginário) de sujeito professor e 
aluno;  e,  por  fim,  as  representações  da  língua  inglesa  no  discurso  da 
imprensa  escrita  brasileira  e  a  construção  de  posições  identitárias 
imaginárias  para  o  brasileiro,  colocado  entre  línguas  e  entre  tempos. 
Procuraremos concluir  a apresentação com a proposta  de que há uma 
especificidade na relação dos brasileiros com a língua inglesa – relação 
que  seria  outra,  caso  se  investigasse  outra  língua  estrangeira  ou  se 
tratasse  de  outra  nação  –  e  que  essa  especificidade  se  reflete  nos 
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processos  de  subjetivação  dos  indivíduos  diretamente  envolvidos  com 
essa língua. Assim, acreditamos que o projeto contribui para aprofundar o 
saber científico em torno da relação dos sujeitos com as línguas.

Resumo dos Participantes do Grupo:

EDUCAÇÃO E TRABALHO NA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL 
BRASILEIRA

Daniel Adelino Costa Oliveira da Cruz (FSA/UMESP/PPGr-USP)

Esta comunicação se constitui na apresentação de um aspecto de nossa 
pesquisa  em  nível  de  doutoramento  na  qual  procuramos  compreender 
qual/quais  posição/posições  os  documentos  legais  constroem  para  as 
línguas estrangeiras modernas (LEMs) no contexto do ensino fundamental 
e médio. Apresentaremos uma breve análise da Constituição Federal de 
1988 e da LDB 9.394 de 20 de dezembro  de 1996 com o objetivo de 
compreender como esses textos legais articulam ‘educação’ e ‘trabalho’. 
Visamos  à  compreensão  do  contexto  sócio-histórico-ideológico  que 
determina  as  condições  de  produção  a  partir  das  quais  a  legislação 
brasileira procura atribuir  sentido/s às LEMs. Não podemos, no entanto, 
esquecer que a base teórica que sustenta nosso trabalho entende que o 
sentido é uma construção por parte do sujeito também no ato da leitura. 
Para  o  encaminhamento  de  nossa  proposta,  analisaremos  formulações 
que relacionem educação e trabalho tomando por base teórica a análise de 
discurso pêcheutiana (PÊCHEUX, 1975) que entende que um enunciado 
pode se materializar em diferentes formulações.

CONCEPÇÕES DE “ERRO” NO DISCURSO DO PROFESSOR DE 
LÍNGUA ESTRANGEIRA: REFLEXÕES SOBRE O SUJEITO E 
SABERES SOBRE A LÍNGUA

Laura Fortes (USP)

Concebendo  o  funcionamento  da  linguagem  enquanto  processos  de 
significação  constituídos  pelos/nos  sujeitos  inseridos  em  determinadas 
condições histórico-sociais, a Análise de Discurso procura compreender os 
efeitos de sentido (re)produzidos por formações discursivas ancoradas no 
interdiscurso – espaço da(s) memória(s) discursiva(s). Nesta perspectiva, 
este  trabalho  propõe  delinear  e  compreender  alguns  dos  espaços  do 
interdiscurso mobilizados pelo discurso do professor sobre o (tratamento 
do) “erro” nas aulas de língua estrangeira (inglês). Partindo da análise de 

88



algumas  formulações,  delineiam-se  duas  das  formações  discursivas 
predominantes  neste  discurso:  a  “formação  discursiva  da  língua  como 
sistema”  e  a  “formação  discursiva  da  língua  como  instrumento  de 
comunicação”.  Ao  se  ancorarem  principalmente  nos  discursos  da 
Lingüística  Aplicada  e  da  Abordagem  Comunicativa  –  lugares  de 
constituição e legitimação dos saberes sobre a língua estrangeira –, essas 
formações  concebem  sujeitos  capazes  de  controlar  seu  processo  de 
aprendizagem.  No  decorrer  da  análise  do  funcionamento  desse 
(inter)discurso,  busca-se  problematizar  algumas  das  implicações 
ideológicas  trazidas  por  tal  concepção  de  sujeito  e  refletir  sobre  a 
constituição identitária do sujeito professor de língua inglesa.

PREVENÇÃO DE HETEROGENEIDADE NO DISCURSO PEDAGÓGICO 
INSTRUCIONAL DE LÍNGUA INGLESA.

Maria Dolores Wirts Braga (FFLCH-USP)

O presente trabalho se insere nos estudos para a dissertação do mestrado 
que  desenvolvo  e  tem  como  objetivo  analisar  discursos  emitidos  por 
autores  de  materiais  didáticos  em  palestras  e  manuais  de  materiais 
didáticos para o ensino de língua inglesa em escolas regulares da rede 
privada. Partindo  do  pressuposto  da  Análise  do  Discurso  de  que  a 
heterogeneidade (presença do outro, a alteridade) é constitutiva de todo 
discurso  e  considerando  que  a  homogeneidade (ilusão  de unicidade)  é 
vista por instituições, professores e autores como fator positivo e até como 
um objetivo a ser atingido em aula de língua inglesa, proponho pesquisar 
como  se  dá  a  tentativa  de  prevenção  de  heterogeneidade e  que 
conseqüências  resultariam  desse  procedimento.  Em  um  momento  que 
precede a aula de língua inglesa, o professor examinará o material  que 
será  utilizado.  Neste  momento,  ele  fará  algumas escolhas  sobre  o  que 
lecionará  e  como  o  fará,  podendo  recorrer  a  orientações  de  como 
proceder, e poderá afastar o foco de sua aula sobre seus alunos ao seguir 
caminhos já tomados por outros em outras situações. Assim, examino o 
modo de ocorrência do discurso didático-pedagógico emitido em instruções 
procedimentais em busca de tentativas de prevenção de heterogeneidade 
em momentos que antecedem à aula, durante sua preparação. O processo 
de prevenção de heterogeneidade que investigo em discursos instrucionais 
é um efeito observado em momentos do discurso em que o sujeito-autor 
entra  em  contato  com  suas  representações  sobre  língua,  aluno,  e 
professor,  vislumbra  em  seu  imaginário  um  possível  escape  de 
heterogeneidade,  e  oferece  formas  de  prevenção.  Essas  formas  que 
tentarão prevenir a heterogeneidade de se manifestar foram denominadas 
como  “escamoteação  de  heterogeneidade”  pela  autora  Maria  José 
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Coracini. Neste estudo, penso que a “escamoteação de heterogeneidade” 
(Coracini,  2003)  é  posta  em  funcionamento  a  partir  do  processo  de 
prevenção  de  heterogeneidade.  Nesse espaço  discursivo  pode-se 
perceber a ocorrência de um vínculo que o sujeito tenta estabelecer com o 
professor  para  garantir  a  homogeneidade,  reafirmar  construções 
identitárias e assegurar seu próprio poder de regime de verdade. Até o 
presente  momento  da  pesquisa,  foram  observadas  características 
discursivas e lingüístico-enunciativas que dão ao vínculo de cumplicidade 
certas especificidades.

REPRESENTAÇÕES SOBRE O “BOM PROFESSOR” DE LÍNGUA 
INGLESA E O “CONHECIMENTO DA LÍNGUA”

Nubia Nascimento (FFLCH-USP)

As concepções em torno do que é um “bom professor” são constituídas 
desde muito cedo, a partir  de experiências escolares e de sentidos que 
circulam socialmente. Essas concepções influenciam tanto a formação de 
professores  quanto  suas  ações  durante  toda  a  experiência  de  ensino, 
assim  como  influenciam  as  concepções  e  práticas  dos  professores-
formadores.  O objeto  de  ensino  inglês  como  língua  estrangeira  guarda 
especificidades, dentre as quais destacam-se o status dessa língua como 
uma  “língua  internacional”  e  a  existência  de  um  mercado  de  ensino 
imenso,  que  se  vem  expandindo  mundialmente  há  algumas  décadas. 
Desta  forma,  um  estudo  discursivo  das  representações  sobre  as 
características do “bom professor” de língua inglesa nas instituições que 
formam  e  treinam  professores  e  nas  quais  se  ensina  a  língua  faz-se 
extremamente  relevante.  Pretende-se  investigar  tais  representações  em 
três diferentes contextos: o do curso de línguas, o da escola da rede oficial 
de ensino e o do curso de formação de professores (através de entrevistas 
com alunos e professores e observação de sessões de treinamento de 
uma escola de línguas e de aulas de um curso de licenciatura em letras). 
Pergunta-se quais são, nessas representações, os saberes e habilidades 
necessários  a  esse  profissional,  bem  como  por  quais  meios  ele  pode 
atingir  tais  atributos.  Pretende-se  ainda,  neste  contexto,  analisar  as 
representações em torno  do papel  da formação universitária  em letras, 
diante da existência de um discurso segundo o qual ser falante da língua 
seria o mais importante ou bastaria para o exercício do ensino da língua. 
Espera-se que a investigação possa interferir de maneira proveitosa nos 
debates  sobre  o  tema  na  área  de  formação  do  professor,  auxiliando 
formadores  e  futuros  professores,  bem  como  estimular  a  reflexão  no 
mercado de ensino de língua inglesa. O estudo é feito sob a perspectiva da 
análise do discurso, cujas noções fundamentais provêm de reflexões de 
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teóricos como Foucault e Pêcheux. Na perspectiva da análise do discurso, 
a língua é um objeto opaco, pois o sujeito é atravessado pelo interdiscurso 
e pelo inconsciente. Os sentidos são construídos sob certas condições de 
produção, ou seja, em determinados momentos da história, por indivíduos 
que ocupam certas posições de sujeito e em relação com uma memória 
discursiva.  A  análise  do  corpus,  em  sua  fase  inicial,  aponta  como 
característica  preponderantemente  necessária  ao  professor  o 
“conhecimento da língua”. Adotando-se a noção de Auroux (1992) de saber 
epilingüístico  (não  representado)  e  saber  metalingüístico  (gramatical), 
observa-se  que  as  representações  dos  saberes  lingüísticos  que  se 
esperam  do  professor,  nas  enunciações  dos  sujeitos  entrevistados, 
revelam efeitos de sentidos polissêmicos e, por vezes, contraditórios, na 
esfera desses dois tipos de saberes. 

Resumo do Grupo de Pesquisa

ANÁLISE DO DISCURSO E SUAS INTERFACES
Líder: Maria Cristina Leandro Ferreira (UFRGS)

O grupo de pesquisa Análise do Discurso e suas Interfaces (INTERAD) 
teve início em 2001, reunindo pesquisadores docentes, alunos de iniciação 
científica, mestrandos e doutorandos, em atuação no Instituto de Letras e 
no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. O primeiro produto da pesquisa consistiu na elaboração do 
Glossário de termos do discurso, já na 3ª reimpressão, que teve por 
finalidade reunir e definir, na perspectiva da análise de discurso da linha 
pecheutiana,  as  principais  noções  que  circulam  no  campo  discursivo. 
Desde seu início,  já foram examinadas, no grupo, interfaces com várias 
áreas das ciências humanas que se sentem concernidas pelas questões 
da língua, da história e do sujeito, como as Ciências Sociais, a Educação, 
a Teoria Literária e, em especial, a Psicanálise. No presente, o grupo se 
divide em distintas  frentes  que vão das relações da AD com a  Arte e 
Psicanálise, tematizando o corpo como objeto simbólico de investigação, 
passando  pelos  movimentos  sociais,  centrando-se  na  discussão  da 
política de cotas para negros,  examinando o estatuto e particularidades 
dos estudos de tradução, em especial a tradução literária, detendo-se na 
relação com a história, e como se dão os atravessamentos da memória e 
acontecimento,  e  chegando  até  às  novas  tecnologias.  Assim  como 
Pêcheux  se  angustiava  em  seu  tempo  com  o  sujeito  centrado  e 
hegemônico que reinava absoluto nos estudos dos pesquisadores sociais 
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da época, também nós nos questionamos hoje sobre as inúmeras formas 
de  manifestação  de  singularidades  subjetivas,  transgressoras  e 
renovadoras de sentidos que desafiam toda interpretação que atribua ao 
sujeito uma condição de efeito exclusivo de determinações de diferentes 
ordens.  Para  examinar  essas  questões  mais  de  perto,  na  trama  do 
discurso, é que o grupo se movimenta , atuando numa zona de interface 
com outros  domínios  de  saber,  em que  as  fronteiras  sejam encaradas 
como limites, e não, limitações. Esse operar constante no espaço do outro, 
cuidando para assegurar sua própria singularidade, constitui um dos riscos 
e desafios de quem trabalha no sutil equilíbrio em torno do fio que delimita 
os campos de saber, paradoxalmente afastando-os e aproximando-os, mas 
deixando sempre no analista a estranha e inquietante sensação de andar 
no fio da navalha.

Resumo dos Participantes do Grupo:

“CORPO DOS SONHOS EM DOIS MESES”: UM OLHAR PARA A 
CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DO CORPO NA MÍDIA BRASILEIRA 
CONTEMPORÂNEA

Rubens Prawucki (UFRGS) 

Pensar  o  corpo  como  produzido  na  e  pela  cultura,  logo,  na  e  pela 
linguagem, constitui-se um desafio pois questiona o olhar naturalista sobre 
o qual muitas vezes o corpo é falado. Assim, a linguagem ocupa um papel 
central na construção do corpo pela mídia, pois segundo Goellner (2003), é 
a partir da linguagem que este corpo é nomeado, definido como normal ou 
anormal, instituindo o que é considerado um corpo belo, jovem e saudável, 
silenciando  e  excluindo  determinados  corpos  em  detrimento  de  outros. 
Desta forma,  a  mídia  assume  um  caráter  pedagógico  ao  lidar  com 
questões  relacionadas  ao  corpo,  uma vez  que  pretende  ensinar  certos 
jeitos de ser, de se comportar, de se vestir, de andar, constituindo-se aí, de 
acordo com Foucault (1988), uma tecnologia política do corpo, ou seja, um 
saber sobre o corpo voltado ao seu controle, ao seu gerenciamento. Este 
saber que é veiculado pela mídia como verdadeiro e inquestionável, não 
possibilita  que  o  sujeito  simbolize  o  seu  desejo,  a  sua  falta,  pois  a 
linguagem  neste  caso,  é  essencialmente  marcada  pelo  excesso  de 
imaginário  (através  de  imagens,  dicas,  instruções,  tratamentos, 
promessas) de um corpo ideal. É relevante mencionar que este imaginário 
de um corpo homogêneo também é atravessado pela lógica do consumo, 
pois para a mídia, falar em um corpo ideal exige falar em um sujeito que 
consome  por  exemplo,  diferentes  dietas,  tratamentos  com  diferentes 
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aparelhos. Assim, este corpo torna-se constantemente vigiado e torturado 
pelo  poder-saber  da  mídia,  fazendo  com  que  o  sujeito  tenha  como 
indicativo  de  (in)satisfação,  as  formas  e  as  medidas  do  seu  corpo. 
Considerando as reflexões acima, este trabalho tem por objetivo analisar a 
construção  discursiva  do  corpo  na  mídia  brasileira  a  partir  da  matéria 
intitulada “Corpo dos sonhos em dois meses” veiculada na revista mensal 
UMA, em setembro de 2006.  Para tanto, utilizo os pressupostos teórico-
metodológicos da vertente francesa de análise de discurso discutidos por 
Pêcheux  (1969,  1975,  1983),  para  quem  a  linguagem  é  marcada  pela 
indissociável  relação  entre  língua,  sujeito,  história/ideologia,  a  qual  é 
materializada  no  discurso.  Desta  forma,  os  sentidos  que  remetem  à 
urgência de um corpo afinado e com curvas novas trazidos pela revista 
analisada, são vistos como uma construção sócio-historicamente situada. 
Logo, tais sentidos não são concebidos como únicos e estáveis, mas como 
móveis e deslizantes, sujeitos sempre a questionamentos.

NO FIO DA NAVALHA – A ANÁLISE DOS DISCURSOS SOBRE A 
POLÍTICA DE COTAS NAS FRONTEIRAS DOS CAMPOS POLÍTICO, 
SOCIAL E JURÍDICO

Antônio Carlos Cardoso Alves (UFRGS)

O presente estudo tem por finalidade realizar uma reflexão a respeito dos 
discursos que surgiram com a efetivação da campanha para a adoção - 
dentro de um sistema de ações afirmativas para o negro - de uma política 
de cotas que permita o acesso dos afrodescendentes ao ensino superior. 
Tais discursos, em aliança ou em discordância, têm buscado, dentro das 
mais variadas Formações Discursivas (FD), sentidos que, ressignificados, 
reforcem  a  luta  pelo  controle  do  dizer.  Tal  cenário  revela,  pelos 
deslizamentos  de sentido,  sujeitos  que,  traspassados pelas  FD política, 
social e jurídica, afirmam seu dizer dentro de um contexto que, antes de 
tudo, está ancorado em discursos sobre o negro. Esta “dinâmica” requer 
uma análise discursiva que estenda seu olhar para as FD que estão na 
base da série de discursos que envolvem o tema, o que faz com que o 
trabalho de análise aconteça em uma área de risco.

ANÁLISE DO DISCURSO, PSICANÁLISE E ARTE: UM ENCONTRO 
FALTOSO

Luciene Jung de Campos (UFRGS)

Se Michel Pêcheux propõe trabalhar as três grandes regiões teóricas da 
virada do século: marxismo, psicanálise e lingüística, certamente tem uma 
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quarta região valiosíssima que se deve convocar, a Arte. Convulsionada, 
contorcia-se  nos  pincéis  de  Manet,  Cézanne  e  Monet  que  ardiam  por 
desenhar com a cor e não com o traço: é a rebeldia da cor, recusando-se 
ao  mero  preenchimento,  mas  afirmando-se  como  traço  e  forma,  sem 
submeter-se ao contorno. A imagem faz uma pressão e a potência da ação 
é dar conta do retorno do reprimido. A Arte toca os pontos do silêncio e do 
recalque, estranha o óbvio e questiona a sociedade contemporânea: põe 
em crise o sujeito e o seu objeto. Conforme sugere Marcel Duchamp, Arte 
é aquilo que o olho humano não quer ver.Enquanto espaço de resistência, 
o presente trabalho busca a aproximação de três campos do saber: Análise 
do  Discurso,  Psicanálise  e  Arte.  O  campo  da  AD  reivindica  a 
construção/produção de sentidos, inclui a ideologia, o sujeito, a língua e a 
história para o seu território. O campo da Psicanálise é o inconsciente, por 
sua vez estruturado na linguagem, constitui o sujeito desejante. O campo 
da Arte reinventa a vida e possibilita refletir sobre a ficção que nos constitui 
como  sujeitos  interpelados  pela  ideologia.Certamente,  o  encontro  entre 
essas três fronteiras é tenso e tem suas colisões.  Pode-se, no entanto, 
começar por um aspecto apaziguador, cordial, neste primeiro encontro, no 
sentido de reforçar a semelhança/afinidades entre os três “países”, sendo 
possível utilizar o mesmo “passaporte”, que é a falta. O sujeito psicanalítico 
se estrutura na falta e é a falta que permite o desdobramento do desejo e o 
deslizamento dos significados na língua e no discurso. A falta permite o 
acesso  ao  simbólico,  exigindo  uma  presença  na  ausência  que  a  Arte 
presenteia à História. A escuta psicanalítica, a escuta discursiva e a escuta 
artística  produzem  interrupções  que  possibilitam  novas  leituras,  novos 
sentidos.  Estas  produções  colocam  uma  interrogação  sobre  a  nossa 
desarmonia constitutiva, gerando quem sabe, uma nova convulsão, uma 
torção do olhar.

UM OLHAR DIFERENCIADO PARA A HISTÓRIA
Ana Cristina Opitz (PG –UGRGS)

O presente trabalho lança um outro olhar  sobre a história,  uma área já 
conhecida enquanto interface da Análise do Discurso de linha francesa, 
desde a trilogia fundadora,  com o Materialismo Histórico de Marx.  Para 
tanto, faz-se uso de conceitos fundadores em AD, quais sejam: Memória, 
Acontecimento e Ideologia. Esses conceitos são trabalhados nestas duas 
dimensões limítrofes: a discursiva e a histórica.
Esta interface com a História não é tão simples e óbvia quanto parece, é 
importante ressaltar alguns pontos. Dar estatuto de fato histórico depende 
do olhar  do sujeito  historiador,  assim como fato  discursivo  depende do 
gesto de interpretação do analista de discurso, nunca esquecendo que ele 
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mesmo não é a fonte de sentido ou o único responsável por suas escolhas; 
e  sim,  ele  é  um  sujeito  em  relação  a  uma  FD,  a  uma  FI,  a  CP's  e 
atravessado por um inconsciente psicanalítico. Além do mais, ser fato ou 
dado depende de o analista considerar a História em seus apontamentos 
ou não,  de analisar  o resultado ou o processo,  de interpretar  um dado 
como  estrutura  ou  acontecimento,  de  estabelecer  relações  com  outros 
discursos ou não.  Desses gestos,  se depreenderia  o assujeitamento do 
sujeito por uma ideologia e por sua condição descentrada no discurso, que 
remete  sempre  a  outro  sempre-já-lá  no  Interdiscurso  e  na  Memória 
Discursiva.  É  preciso  olhar  mais  detidamente  para  o  discurso  na  e  da 
história.
A  (in)consciência  do  analista  faz  com que ele  tenha  a  ilusão  de  estar 
fazendo escolhas, coletando material,  recortando seu arquivo, dando-lhe 
'rótulos'. Da mesma maneira, ao analisar esse arquivo, estar desde sempre 
assujeitado leva-o a fazer relações e a revelar o sentido que há por trás da 
opacidade da língua com o auxílio da História, ou melhor, da história que 
ele percebe através de textos e discursos, sejam eles públicos, verbais, 
interditados,  silenciados  ou  imagéticos.  Afinal,  tudo  não  se  diz,  então 
sempre sobra algo a ser dito de outra forma que não com palavras, resta, 
ao menos, mais um gesto de interpretação... Exemplificando este contato 
com a História, configurou-se a interface com a análise de um documento 
histórico, datado do início do século XVI, de autor desconhecido, à luz de 
uma teoria não-subjetiva nem historicista do sujeito.
E, para que a história se constitua como 'berço do sentido', exterioridade 
do discurso, propulsora da interpretação, há que se atentar, portanto, para 
as mudanças, para os novos sentidos dos acontecimentos, para os laços 
que a ligam a outras disciplinas, para suas interfaces...

Resumo do Grupo de Pesquisa

DISCURSO E INSTITUIÇÕES: REFLEXÕES PARA O PROFESSOR DE 
LÍNGUA (MATERNA E ESTRANGEIRA)

Cássia Cristina Furlan (UNICAMP)
Ana Paula Lemos Capellani (UNICAMP)

Davi Faria De Conti (UNICAMP)
Lauro José da Cunha (UNEMAT)

O  presente  grupo  de  pesquisa,  que  atua  sob  o  título  de  “Discurso  e 
Instituições: reflexões para o professor de língua (materna e estrangeira)”, 
é parte de um projeto maior denominado “Discurso e Instituições: histórias  
que fazem a História” desenvolvido na Universidade Estadual de Campinas 
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(UNICAMP)  sob  a  coordenação  da  professora  doutora  Carmen  Zink 
Bolognini e com a participação de alunos de graduação e pós-graduação.
Desde 2003 o grupo desenvolve pesquisas ancoradas no escopo teórico 
da Análise de Discurso de linha francesa (AD) com o objetivo de refletir 
sobre questões acerca de ensino-aprendizagem de línguas. Os trabalhos 
mais  recentemente  desenvolvidos  pelo  grupo  analisam  enunciados 
circulantes  em diferentes esferas  institucionais  de modo a identificar  os 
discursos ali situados e os efeitos de sentido produzidos. Lauro José da 
Cunha propõe,  a  partir  de  estudos  de  Foucault  e  Pêcheux  sobre  o 
discurso,  uma reflexão sobre novas demandas de leitura  na sociedade, 
tomando como referência, para esse empreendimento, a seleção e análise 
de alguns discursos institucionais em circulação na sociedade brasileira. 
Davi Faria de Conti  analisa as legendas do filme “Desmundo”,  de Alain 
Fresnot (Brasil, 2003) nas quais busca-se investigar os efeitos de sentido 
do próprio fato de haver legendas no filme, relacionando-o à política de 
línguas no Brasil; bem como o deslocamento do referencial das palavras 
“índio”,  “neygro”  e  “salvagem”.  Neste  trabalho,  não  se  entende  a 
legendagem  como  livre  de  traços  ideológicos,  tampouco  esses  últimos 
como  imanentes  a  um  gênero  textual  em  particular  e  não  à  própria 
condição  de  produção  de  sujeitos  e  discursos.  Nesse  sentido,  as 
particularidades  da  legendagem enquanto  gênero  textual  são  relevadas 
frente  à  formação  discursiva  do  sujeito-legendador,  que  permeia  os 
enunciados legendados. Ainda tratando de filmes, o projeto de Ana Paula 
Lemos Capellani trata da relação linguagem, tradução/dublagem e autoria, 
partindo  de  uma  visão  de  língua(gem)  como  lugar  de  equívocos, 
confrontos, deslocamentos e desvios por ser ‘estrutura e acontecimento’, e 
pensa o processo de tradução/criação de dublagens como um espaço para 
a  deriva  de  sentidos  e  analisa  a  posição  do  tradutor-autor,  enquanto 
criador de uma nova obra que não prescinde da obra e do autor originais, 
mas que deles se difere. No campo de ensino de português como língua 
estrangeira (PLE), ainda em andamento, há o trabalho de Cássia Cristina 
Furlan que  realiza  uma  análise  discursiva  de  livros  didáticos  de  PLE 
através da qual se quer investigar o lugar do Brasil e do brasileiro, de modo 
a  apurar  se  os  imaginários  dos  aprendizes  se  confirmam  ou  se 
desconstroem ao longo do processo de ensino-aprendizagem. 

Resumo dos Participantes do Grupo:

OS EFEITOS DE SENTIDO NAS LEGENDAS: 
UMA ANÁLISE DAS LEGENDAS DO FILME “DESMUNDO”

Davi Faria De Conti (Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP)
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Este trabalho aborda  a legendagem através da linha francesa da Análise 
de Discurso, possibilitando a interpretação do legendador como um sujeito 
interpelado por determinados discursos que permeiam seus enunciados. 
Sob esse ponto de vista,  não se concebe a legendagem como livre  de 
traços ideológicos, tampouco esses últimos como imanentes a um gênero 
textual em particular e não à própria condição de produção de sujeitos e 
discursos.  Nesse  sentido,  as  particularidades  da  legendagem  enquanto 
gênero  textual  são  relevadas  frente  à  formação  discursiva  do  sujeito-
legendador, que permeia os enunciados legendados. 

Como corpus  para  a  analise,  foram escolhidas  as  legendas  do 
filme “Desmundo”,  de  Alain  Fresnot  (Brasil,  2003).  São investigados  os 
efeitos de sentido do próprio fato de haver legendas no filme, relacionando-
o à política de línguas no Brasil; bem como o deslocamento do referencial 
das palavras “índio”, “neygro” e “salvagem”.

ALÉM DO SIGNO LINGÜÍSTICO: NOVAS DEMANDAS DE LEITURA NA 
SOCIEDADE

Lauro José da Cunha (UNEMAT)

A partir de estudos de Foucault e Pêcheux sobre o discurso, proponho uma 
reflexão sobre novas demandas de leitura na sociedade, tomando como 
referência,  para  esse  empreendimento,  a  seleção  e  análise  de  alguns 
discursos  institucionais  em  circulação  na  sociedade  brasileira.  Os 
discursos  são  feitos  de  signos,  nos  lembra  Foucault;  mas  o  que  os 
discursos fazem, segundo ele, é  mais do que utilizar esses signos para 
designar coisas. É esse mais que torna os signos irredutíveis à língua e ao 
ato da fala; é esse “mais” que é preciso fazer aparecer e que é preciso 
descrever.  Uma  mesma frase  pode  ter,  simultaneamente,  segundo  ele, 
duas significações diferentes; um sentido manifesto, aceito sem dificuldade 
por todos, pode encobrir um segundo sentido, que apenas uma decifração 
mais sutil ou a erosão do tempo acabarão por descobrir, prossegue ele. Foi 
a partir de Freud que se começou a suspeitar da existência de um fundo 
falso  (ou  fundo duplo) do discurso, que sob uma formulação visível pode 
reinar uma outra que a comande, desordene, perturbe, lhe imponha uma 
articulação que só a ela pertence. Abriu-se perspectiva para perceber que 
comunicar deixou de ser a somatória de palavras rumo à construção de 
uma frase com um sentido fixo,  literal.  Convém, segundo Pêcheux, não 
falar mais em transmissão de uma mensagem, mas em efeitos de sentido 
das materialidades discursivas que compõem o discurso nas condições de 
produção em que é concebido. 
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Resumo do Grupo de Pesquisa

QUESTÕES DE TEORIA E DE ANÁLISE EM ANÁLISE DO DISCURSO
(QTAAD)

Líder: Sírio Possenti

O  grupo  parte  de  dois  fatos:  a)  há  uma  significativa  mudança  nos 
corpora analisados  por  analistas  do  discurso.  Discursos  políticos 
continuam a despertar interesse (discurso do PT, do MST...), mas, ao lado 
deles, numerosos outros tornaram-se objeto de análises, seja em projetos, 
seja em dissertações ou teses: questões de gênero / identidade, questões 
religiosas,  de  divulgação  científica,  publicidade,  humor.  A  mídia  tem 
merecido atenção especial. Surgiram numerosas análises tanto de “órgãos 
de  comunicação”  (revistas,  jornais)  quanto  de  temas ou  de gêneros  (a 
questão X nos editoriais, nas cartas de leitor, etc.); b) existem demandas 
teóricas e metodológicas novas ou em “teste”. 
Deve-se reconhecer que tem havido explorações e refinamento de 
conceitos advindos de três autores fundamentais: Pêcheux, Foucault e 
Bakhtin. Há trabalhos teoricamente mais frágeis que praticamente somam 
conceitos dos três autores; outros fazem (ou tentam fazer) um trabalho de 
refinamento e de compatibilização; outros, finalmente, são mais “puros” e 
seguem basicamente um dos autores e desdobramentos de sua teoria.
Assim, ao lado de conceitos clássicos e de óbvia validade (interdiscurso, 
formação discursiva, memória, condições de produção...), outros surgiram - 
nem  tão  recentemente  –  e  se  tornaram  relevantes:  autoria  (derivado 
basicamente  das  reflexões  de  Foucault  e  da  consideração  de  corpora 
“escolares”);  prática  discursiva,  prática  intersemiótica,  semântica  global, 
discursos constituintes (estes propostas por Maingueneau).
O  grupo  QTAAD,  em  certo  sentido,  está  “testando”  esse  conjunto 
relativamente novo de conceitos. Do ponto de vista teórico, pode-se dizer 
que sustenta uma leitura discursiva dos textos de Maingueneau (opondo-
se a uma leitura pragmatizante), tentando preocupar-se com os problemas 
e com os avanços teóricos que eles significam, e sem preocupar-se (sem 
querer  saber)  com  as  eventuais  desavenças  ou  interesses  conflitantes 
entre grupos na “matriz” (embora conceitos como o de prática discursiva e 
de comunidade discursiva, na formulação de Maingueneau, de certa forma 
excluam essa possibilidade).
Os membros desse Grupo de Pesquisa analisam corpora diversos: textos 
humorísticos (piadas, tiras, provérbios invertidos), temas privilegiados em 
revistas  ou  jornais  (homossexualidade,  divulgação  científica,  questões 
ligadas  ao  feminino...),  movimentos  culturais  (rap,  semana  de  arte 
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moderna);  discursos  religiosos;  tratamento  editorial  de  textos,  incluindo 
questões  de  gênero  e  de  autoria;  estado  atual  dos  discursos  sobre  a 
política, entre outros.
Tais  temas  têm  sido  considerados  também  à  luz  de  suas  formas  de 
circulação e  de sua enunciação “concreta”  (p.  ex.:  Circulam ou não na 
mídia?  Quais  são  as  cenografias  que  adotam?  Quem  são  seus 
enunciadores privilegiados? Etc.)

Resumo dos Participantes do Grupo:

UMA ABORDAGEM DISCURSIVA SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE 
ETHOS E ESTILO

Fernanda Mussalim (UFU)

A  partir  da  análise  do  discurso  sobre  a  arte,  publicado  na  imprensa 
brasileira  pelos  primeiros  modernistas  por  ocasião  da  constituição  do 
Movimento Modernista brasileiro, pretendo analisar as relações existentes 
entre ethos e estilo, a fim de verificar em que medida a construção de uma 
nova posição enunciativa no interior de um certo campo discursivo implica, 
entre outras coisas, modos de enunciação específicos. Esses modos de 
enunciação, ao mesmo tempo em que são caracterizadores de um certo 
estilo e constituem um certo ethos discursivo, são efeitos das condições de 
constituição da posição enunciativa do grupo dos primeiros modernistas no 
campo da arte no Brasil. Uma abordagem da relação entre ethos e estilo, 
tal como proponho aqui, exige, portanto, que se assumam determinados 
pressupostos teóricos,  dentre eles,  o de que o estilo  não se define por 
critérios estritamente lingüísticos; diferentemente, deve ser tomado como 
uma questão de natureza essencialmente discursiva, já que decorre, em 
grande  parte,  de  formas  de  inscrição  dos  sujeitos  numa  rede 
interdiscursiva. 

AUTORIA E ALTERIDADE NO MERCADO EDITORIAL
Luciana Salgado (UNICAMP)

Observando  as  práticas  de  tratamento  de  textos  em vigor  no  mercado 
editorial,  parece  pertinente  diferenciar  autor  de  autoria.  Tal  distinção, 
crucial  para  o  entendimento  dessa  atividade  profissional  lingüística, 
possivelmente  é  útil  também  aos  estudos  sobre  leitura,  escrita, 
subjetivação e produção de livros. 
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Essa diferenciação não pretende destituir o autor de sua condição central, 
mas considerar marcas textuais da alteridade explicitada ainda em etapa 
autoral, que parece proveitoso abordar discursivamente. Desse modo, com 
base  nos  desdobramentos  da  Análise  do  Discurso  que  consideram as 
conjunturas de interlocução como instituídas por lugares sociais definidos 
historicamente, delineando cenografias, vêem-se nas práticas editoriais de 
textualização  indícios  da  heterogeneidade  constitutiva  dos  dizeres  e, 
assim, a dinâmica constante entre intradiscurso e interdiscurso.
Trata-se de entender a autoria como um funcionamento discursivo.
Para  estudá-lo,  contemplam-se  tanto  práticas  generalizadas  nas  casas 
editoras  quanto  as  dos  autores,  que  freqüentemente  contratam  o 
tratamento de seus textos antes mesmo de submetê-los a uma editora. 
Esse trabalho tem se difundido nos últimos anos e é cada vez mais atuante 
no mundo das publicações, mas sua configuração remonta aos copistas, 
na  medida  em  que  revela  o  quanto  o  original  de  um  autor,  no  longo 
processo que o transforma em publicação, movimenta-se, passando por 
diferentes olhares e cuidados. 
No Brasil, um recente marco legal – Lei 10.753 (de outubro de 2003), a 
primeira lei nacional  do livro – menciona ineditamente a  cadeia criativa, 
além de contemplar a cadeia produtiva (editores, livreiros, distribuidores, 
gráficas  e  fabricantes  de  papel),  os  mediadores  da  leitura  (escritores, 
educadores, bibliotecários e ONGs), e definir atribuições do Poder Público. 
Com isso, propõe um deslocamento interessante dos programas de leitura, 
dando  relevo  à  criação  e  à  produção  dos  livros,  e  não  apenas  às 
estratégias  de  distribuição  e  circulação,  como  há  muito  acontecia.  Os 
incentivos à leitura aparecem diretamente ligados ao modo como os livros 
são  produzidos,  e  essa  produção  envolve  coletivos  complexos,  etapas 
distintas de trabalho, uma grande diversidade de colaborações.
Penso, então,  na etapa editorial  de tratamento de textos como parte da 
cadeia criativa: do lugar de editor de textos, um outro vai tecendo, no fio do 
texto do autor, os sentidos da versão que irá a público. Não se trata de co-
autoria, nem de reescritura, mas de um descentramento do texto-primeiro 
que faculta ao autor o lugar de outro desse outro de si explicitado. Para 
quê?  Provavelmente  procurando  garantir  consistência  às  versões 
publicadas. Afinal, se, por um lado, um texto destinado à circulação, como 
todo texto, por definição, não se fecha nunca, renovando-se a cada leitura; 
por  outro,  parece  possível  garantir  que  certas  leituras  estejam  mais 
autorizadas, que certos caminhos pareçam mais convidativos, que certas 
memórias tendam a se atualizar amarrando o texto a uma dada rede de 
dizeres.
Assim  é  que  proponho  a  autoria  como  um  funcionamento.  Há  uma 
dinâmica de ritos genéticos que, lastreados pela função-autor – conforme a 
noção de Foucault –, forjam a textualidade, movimentando a construção do 
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dizer autoral, ou seja: embora esses editores não imponham ao autor um 
texto que não é seu, interferem profundamente em sua tessitura.

HETEROGENEIDADE ENUNCIATIVA NOS RACIONAIS MCS
Ana Raquel Motta (Unicamp/ Fapesp)

A presente pesquisa está na fase inicial de sua execução, uma vez que é 
um projeto de doutorado em seu primeiro ano de andamento. Meu principal 
objetivo  é  o  de  estudar  a heterogeneidade  enunciativa  nas  práticas 
discursivas do grupo de rap paulistano Racionais MCs. Trata-se de uma 
ampliação  e  aprofundamento  da  dissertação  de  mestrado  “A  favela  de 
influência”:  uma  análise  das  práticas  discursivas  dos  Racionais  MCs 
(MOTTA,2004),  em  que  analisei,  de  forma  intersemiótica,  as  letras, 
músicas,  vestuário,  capas  e  encartes  de  discos,  entrevistas,  shows  e 
videoclipes do grupo. Considerando os discursos constituindo-se através 
de uma dupla restrição, a do dizível na língua e a do dizível na cenografia 
discursiva,  não  cabe  pensar  o  texto  como  sendo  composto  de  uma 
estrutura profunda e uma superficial, a primeira mais ligada à história e a 
segunda à realização lingüística final – ou terminal - do discurso. Ao invés 
dessa  dicotomia,  podemos  analisar  a  semântica  global  dos  discursos 
(MAINGUENEAU, 1984), rejeitando a idéia de que eles tenham uma base 
e  uma  camada  que  se  mostra,  considerando-os  como  apoiados  sobre 
todas as suas práticas.  Para o corpus estudado, tal  análise resultou na 
explicitação de um sistema semântico global  cujas  principais  operações 
são a radicalização - que leva a enxergar o mundo com cores fortes e a 
uma postura pouco inclusiva e conciliatória - e a  autovalorização -  que 
marca positivamente todos os elementos a que o grupo esteja ligado. No 
doutorado, utilizando-me dos resultados já obtidos no mestrado, pretendo 
aprofundar  a questão da heterogeneidade enunciativa,  uma vez que as 
práticas de que participa o grupo são alvo de disputa entre grupos sociais, 
o  que  tem  como  um  dos  efeitos  um  trabalho  para  diferenciar-se 
(conseqüentemente, muitos traços de heterogeneidade enunciativa). Farei, 
com o embasamento teórico e metodológico de Dominique Maingueneau e 
de Jacqueline Authier-Revuz, levantamento e análise da heterogeneidade 
enunciativa,  a  fim  de  contribuir  para  o  enriquecimento  dessa  área  dos 
estudos discursivos e também de compreender melhor o fenômeno social 
do  rap  brasileiro.  Algumas  hipóteses  iniciais  são  quanto  à  relação  das 
práticas  discursivas do grupo com seu principal  discurso opositor,  o  do 
“sistema”.  O  interdiscurso  tenso  que  se  estabelece  entre  Racionais  e 
“sistema”  produz  pontos  de  heterogeneidade  enunciativa,  por  vezes 
mostrada. Além do discurso do “sistema”, outros discursos também cruzam 
as práticas dos Racionais MCs, por vezes constituindo alianças, por vezes 
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embate.  Como  exemplos,  temos  o  discurso  de  certos  movimentos  de 
esquerda,  o  das  igrejas  evangélicas  e  o  dos  traficantes  de  drogas. 
Considerar  o  interdiscurso  como  anterior  ao  discurso  e  considerar  a 
heterogeneidade como constitutiva do discurso são dois princípios teóricos 
que  estarão  sempre  presentes  nas  análises  e  escolhas  metodológicas 
durante  a  pesquisa.  Quanto  à  heterogeneidade  mostrada,  a  principal 
hipótese  desse  trabalho  é  que  ela  seja  uma  marca  relevante  do 
funcionamento das práticas discursivas que constituem o corpus.

RETORNAR À POLÍTICA: “VELHO” OBJETO E NOVOS CONCEITOS
Fabiana Miqueletti (Diego)

Não por acaso, o interesse em retornar ao mundo da política coincide com 
a discussão de sua irrelevância na atualidade. “Retornar” faz referência ao 
período  de  relativo  “esquecimento”  (ou  de  “perda  de  hegemonia”)  do 
discurso político no campo de investigação da Análise do Discurso (AD). 
Efeito  da  irrelevância  da  política?  A  força  da  conjuntura  –  “o 
desaparecimento de uma certa maneira de fazer política” – contribuiu para 
que  a  AD,  no  início  dos  anos  80,  renovasse  seus  objetos  e, 
consequentemente,  seus  conceitos  e  procedimentos  de  análise.  Outro 
efeito conjuntural dessa “deriva política”, de acordo com Eagleton (2005), 
são as humanidades se voltarem para as questões culturais em detrimento 
das  questões  políticas,  com  a  justificativa  de  que  a  cultura  seria  a 
continuação da política por outros meios. Se concordarmos com a tese de 
Eagleton, de que a cultura suplantou o político, podemos compreender as 
mudanças pelas quais passou a AD numa perspectiva muito mais ampla. 
Uma  nova  conjuntura  sócio-histórica  (re)modela  o  campo  político,  o 
discurso  e  a  prática,  e  os  objetos  de  estudo  das  ciências  humanas,  o 
campo  científico.  Na  AD,  ainda  se  fala  de  política,  mas  através  da 
investigação de outros corpora, de outros objetos. Efeito da apropriação do 
território da política? Mesmo os trabalhos que ainda analisam o discurso 
político sinalizam que há algo de novo no front. Ainda que “o discurso do 
aparelho”  continue a despertar  certo  interesse,  no que diz  respeito  aos 
procedimentos  metodológicos,  houve  a  preocupação  em integrar  novas 
categorias de análise. Mas a política, hoje, está outra vez  na moda - e, 
aqui,  temos  uma  segunda  justificativa  para  falar  em  “retornar”.  Os 
discursos  sobre  o  estado  atual  da  política  –  análises  dos  fatores  que 
explicariam o desaparecimento, o esquecimento, a colonização, a mutação 
sem precedentes  da política e suas conseqüências negativas – deixam, 
sob enfoques variados, a esfera acadêmica e passam circular no espaço 
das  mídias.  O  fenômeno  da  “despolitização  da  política”  está  em 
comentários  e  reflexões  de  jornalistas  e  intelectuais  nas  páginas  dos 
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jornais e das revistas da grande imprensa e nos blogs de análise política. 
Em tese, forja-se um debate público, entre diversos atores sociais, sobre o 
sentido atual da política e sobre a necessidade urgente de lhe restituir o 
sentido. É em torno deste debate, que acontece no entrecruzamento dos 
mundos do jornalismo, da política e das ciências humanas, sobre os efeitos 
da  despolitização  dos  discursos  e  das  práticas  políticas  que  o  nosso 
projeto de pesquisa articula seus eixos principais de investigação. Trata-se 
de  pôr  em  relevo  a  representação da  política,  como  conceito  e  como 
prática, produzida no interior de um discurso crítico, ‘insurgente’ contra o 
“jeito  de  fazer  política”  da  geração  atual.  Análises  da  conjuntura  que 
engendrou as formas da política atual –  os modos de se comportar e de  
dizer – realizadas no interior de disciplinas como a história, a sociologia, a 
filosofia, e a própria AD, expõem um confronto entre sistemas semânticos, 
o valorizado, fundador da  velha (e  autêntica) política, e o seu contrário, 
rejeitado pelo discurso crítico da política contemporânea.

ESBOÇO PARA UM TEORIA SEMÂNTICO-DISCURSIVA DO HUMOR
Gustavo Conde (Unicamp)

Em se tratando de textos concretos, há, no registro humorístico, uma certa 
regularidade no processo de organização do sentido. Há, sobretudo, uma 
contradição fundamental, caracterizada por uma zona de passagem de um 
sentido  a  outro,  aberta  e,  contudo,  direcionada.  Essa  zona  pode  ser 
basicamente manifestada:  por uma superposição semântica moldada na 
superfície ambígua de um significante ou enunciado, por uma assimetria 
pragmática  nos  contratos  perlocucionais  ou   por  um  determinado 
deslocamento nos vários níveis discursivos, entre o ethos e o discurso, a 
posição  e  o  contexto,  o  estilo  e  o  conteúdo  etc.  Toda  essa  faixa  de 
negociação sofre a influência da cena enunciativa e de suas debreagens 
modalizantes,  elevando  as  combinações  a  um  número  considerável. 
Some-se ainda a complexidade do caráter ficcional dos textos de humor, 
sua circulação controlada e seu percurso histórico em planos lingüístico-
culturais distintos. 
Todos  esse  elementos  que  condicionam  a  ocorrência  de  uma  simples 
piada desnudaram, para uma concepção de sentido baseada na história e 
nos  processos  discursivos,  a  necessidade  de  um  esboço  teórico  que 
formulasse algumas teses a respeito da possibilidade de analisar esses 
textos. O trabalho deste pesquisador é, portanto, considerar as teorias já 
propostas,  como as de Victor Raskin e Sigmund Freud, e elaborar uma 
outra, cujos pressupostos operacionais estejam em maior sintonia com a 
análise do discurso. 
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Isso permitiria, fundamentalmente, que as piadas pudessem ser analisadas 
em conjunto e dentro de uma conjuntura histórica, processo encoberto por 
teorias estritamente pragmáticas ou psicanalíticas. É um deslocamento de 
interesse e de fé, sem meias palavras. No bojo desta discussão, encontra-
se  a  escolha  de  um corpus  privilegiado  para  que  tais  teses  de  cunho 
discursivo-histórico  sejam  devidamente  verificadas.  E  neste  caso,  o 
conjunto de piadas que foi imposto à natureza desta pesquisa poderia ser 
nomeado  como  “as  piadas  de  português”.  Por  seu  peso  lingüístico, 
histórico, étnico e político, sobretudo.
Outro efeito “colateral” do trabalho é uma investigação sobre o que foi dito 
nas  teorias  do  humor  desde  Platão  até  Bergson  e,  conseqüentemente, 
sobre a história da representação do riso. No primeiro caso, não apenas 
como  referência  teórica,  mas  como  o  imaginário  sobre  o  tema  se 
estabeleceu ao longo da história; o texto teórico, neste caso, se transforma 
em corpus. No segundo, a questão é saber como o tema do riso foi tratado 
pelo  discurso  filosófico,  coadjuvando  em  meio  a  assuntos  como  a 
existência e o ser.
Concluindo:  o  que  certamente  define  boa  parte  do  trabalho  deste 
pesquisador  é  o  espírito  investigativo  e  inquieto  de  Dominique 
Maingueneau. Sua abordagem sobre o discurso literário abre um extenso 
campo de ação para a análise de textos humorísticos, sobretudo porque a 
pragmática que ele funda é de natureza discursiva. Ele “adapta” o princípio 
cooperacional de Grice para o mundo do discurso e da representação. Não 
há crenças ingênuas em intenção ontológica e a ação do enunciador se dá 
num jogo de simulações e antecipações, com o discurso sendo sempre o 
protagonista  teórico  das  operações  de  re-constituição  do  sujeito  e  do 
sentido. 

QUESTÕES DE AUTORIA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
Jauranice Rodrigues Cavalcanti(METROCAMP/Pesq UNICAMP)

Como se sabe, a Análise do Discurso (AD) privilegiou em suas primeiras 
fases  a  exploração  de  conceitos  como  os  de  formação  discursiva e 
memória discursiva, deixando de lado aqueles ligados, de forma direta ou 
não,  à  tão  temida  subjetividade.  O  quadro  de  imagens  proposto  por 
Pêcheux acaba por trazer uma série de incompreensões ficando a lacuna 
apontada  por  ele  próprio:  elaborar  uma  teoria  não-subjetivista  da 
subjetividade. No entanto,  a presença de discussões sobre identidade e 
autoria, por exemplo, no trabalho de alguns analistas, comprova que existe 
hoje uma tentativa de explorar conceitos que não podem ser discutidos 
sem  levar  em  conta  o  enunciador  dos  discursos,  considerado  seja  no 
interior  de  um  gênero,  de  um  discurso  ou  no  interior  de  uma  cena 
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enunciativa. No que se refere a estudos que trabalham com o conceito de 
autoria, esses se fundamentam, basicamente, em dois textos de Foucault: 
A ordem do discurso e  O que é o autor. No primeiro, o filósofo aponta o 
autor  como um dos mecanismos internos  de controle  dos discursos:  “o 
autor , não entendido, é claro, como o indivíduo falante que pronunciou ou 
escreveu  um  texto,  mas  o  autor  como  princípio  de  agrupamento  do 
discurso, como unidade e origem de suas significações, como foco de sua 
coerência” (p.26). Em O que é o autor, Foucault mostra como esse foco de 
coerência é engendrado, a saber, por uma série de operações exteriores 
que  projetam  o  autor  em  sua  própria  obra  como  o  responsável  pelo 
“princípio de uma unidade de escrita”. Nesse texto Foucault aponta Marx e 
Freud como autores “fundadores de discursividades”e sinaliza que haveria 
condições  de  observar  a  função-autor  em  domínios  como  a  pintura,  a 
música,  as  técnicas  (p.57).  Levando  em conta  essa  possibilidade,  esta 
pesquisa, em sua fase inicial, pretende estudar a autoria no gênero aula 
(de língua portuguesa). Para isso, faz-se necessário repensar o conceito 
de autoria proposto por Foucault. Um caminho que se mostra interessante 
é relacioná-lo aos gêneros de discurso, observando como eles definem o 
papel dos enunciadores, assim como o espaço possível para que esses 
sujeitos  se  “singularizem”  por  meio  de  um  trabalho  com  o  estilo (cf. 
Possenti, 2002). No caso do gênero aula trata-se de um gênero receptivo 
ou refratário à manifestação de um trabalho de autor? Nesse gênero está 
prevista uma postura de autoria  que “exige” o apagamento do “eu” e o 
preenchimento  de  lugares  pré-determinados?  Ao  professor  caberia 
trabalhar com certos conteúdos (sempre os mesmos) via livro didático? Em 
contrapartida, qual a concepção de aluno que determina o gênero aula de 
português? Aquele que deve responder a perguntas “sobre o texto” (que 
muitas  vezes  nem  precisam  ser  lidas  para  serem  respondidas)? 
Assumindo a idéia de que uma aula de cunho “autoral”  é marcada pelo 
trabalho de um sujeito,  pretendemos investigar que trabalho seria esse, 
isto é, refletir sobre possibilidades de emergência da autoria nesse gênero.

SEXUALIDADE HUMANA PARA CRIANÇAS: A CONSTRUÇÃO DE UM 
OBJETO DISCURSIVO

Marcela Franco Fossey (UNICAMP)

Tendo em vista a abundância e heterogeneidade dos discursos sobre o 
sexo que circulam atualmente em nossa sociedade – que englobam desde 
a  pornografia  até  a  medicina  –  neste  trabalho  proponho  a  análise  das 
formas  –  textuais  e  discursivas  –  de  circulação  de  uma  subcategoria 
específica: livros sobre sexualidade humana voltados para crianças. Trata-
se de um tipo de literatura abundante nas prateleiras das livrarias e que 
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tenta  dar  conta  de  uma  tarefa  bastante  complexa:  ensinar  sexo  às 
crianças.  Entre  tudo  que  está  envolvido  nas  práticas  sexuais  dos 
indivíduos,  o  que  especificamente  pode  –  e  deve  –  ser  ensinado  aos 
jovens  que,  teoricamente,  encontram-se  longe  dessas  práticas?  Qual  o 
momento  adequado para colocar  as crianças em contato  com o tema? 
Responder  a  essas  questões,  e  a  muitas  outras  que  entram  em cena 
diante desta temática, questões que certamente fundamentam a escrita de 
um livro desta categoria, é uma tarefa que envolve uma série de decisões 
que  são  tomadas  em outras  instâncias  que  não  a  “literária”:  instâncias 
educacionais,  jurídicas,  medicinais,  econômicas.  Desta  forma,  trabalhar 
com  este  objeto  de  pesquisa  torna  necessário  trabalhar  também  com 
aquilo que o valida, com aquilo que faz com que criança e sexualidade seja 
uma união possível,  ou ainda mais: necessária.  De fato, a validação do 
discurso que instaura a sexualidade como algo que jovens devem saber 
está  ancorada em práticas  discursivas  anteriores,  como leis  de  direitos 
humanos ou documentos reguladores que abordam a temática por meio de 
um  viés  educacional  ou  medicinal,  por  exemplo  e,  fundamentalmente, 
político,  como  pretendo  apontar  nesta  pesquisa.  Assim,  a  sexualidade 
humana  é  uma  temática  transversal,  pois  envolve  práticas  diversas  e 
mobiliza saberes igualmente variados. Se nos ativermos especificamente 
naquela região do discurso que trata da sexualidade no âmbito dos direitos 
humanos, observamos emergir deste emaranhado que envolve o tema da 
sexualidade e do sexo um objeto um pouco mais tangível,  mais sólido, 
menos opaco, com fronteiras mais definidas. Ao menos no que diz respeito 
à  sua  representação  discursiva.  A  sexualidade  passa  a  ser  um objeto 
específico dentro de um discurso definido, objeto que está essencialmente 
relacionado a outros temas, tais como doenças sexualmente transmissíveis 
(DSTs),  reprodução controlada, natalidade, gravidez precoce, aborto – o 
que  insere  o  sexo  na  lista  de  problemas  públicos  de  saúde,  gestão, 
economia, etc. Ainda nesta esfera das questões do Estado, o sexo também 
tem sido  descrito  como um direito  fundamental  do homem,  envolvendo 
outras problemáticas, como o preconceito e a violência sexual. O sexo é, 
desta perspectiva, algo a ser tratado no âmbito dos direitos fundamentais, 
sendo  dever  do  Estado  oferecer  condições  de  exercício  pleno da 
sexualidade  a  todos  os  indivíduos.  Diante  deste  cenário,  uma  das 
propostas desta pesquisa é apontar como uma certa ideologia relativa aos 
direitos  humanos  subjaz  o  discurso  dos  direitos  sexuais  e  adquire 
materialidade textual e discursiva em livros voltados para o público infantil. 
Para  tanto,  inicialmente  os  trabalhos  de  Maingueneau  (1984,  1998)  e 
Foucault  (1970,  1976)  oferecem  um  arcabouço  teórico  relevante  e 
funcional para esta proposta.
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NOME DE AUTOR, MEMÓRIA DISCURSIVA E HUMOR 
EM MULHERES ALTERADAS, SUPERADAS E CURVAS PERIGOSAS 

Maria da Conceição Fonseca-Silva (UESB)

Este projeto de pesquisa está ligado a um projeto temático sobre humor e 
mídia, coordenado pelo Prof. Dr. Sírio Possenti. Objetivamos tratar do que 
é repetido e atualizado em alguns textos humorísticos que circulam com o 
nome de autor Maitena. Freud argumenta que os textos de caráter chistoso 
circulam,  em  geral,  no  anonimato;  tematizam  instituições, 
pessoas/personalidades,  sexualidade,  povos,  raças,  homens,  mulheres, 
posições de poder, etc.; e são contados com objetivos de fazer o outro rir. 
Jolles defende que não há época nem lugar onde o chiste não se encontre 
na existência e na consciência, na vida e na literatura. Lipovetsky, por sua 
vez, defende que vivemos em uma sociedade em que funciona humor fun 
e descontraído que passa a dominar quando ninguém acredita mais na 
importância das coisas. Não é o humor fun, descomprometido, entretanto, 
que nos interessa. Ao contrário, por um lado, seguindo Freud, discutimos o 
humor  tragicômico  irreverente  que  visa  a  atingir  toda  a  pretensão  de 
verdade  totalizante;  e,  de  outro  lado,  seguindo  Possenti,  discutimos  o 
caráter histórico dos sentidos que os chistes mobilizam o que significa que 
em cada enunciação de um texto humorístico há uma retomada (repetição) 
e  uma  novidade  (ou  uma  atualidade).  Partindo  desses  pressupostos  e 
concordando que só rimos de um animal ou de um objeto qualquer quando 
estes evocam a condição humana, analisamos tiras que circulam tiras que 
circulam nos diversos jornais e revistas femininas, com o nome de autor 
Maitena,  tentando  mostrar:  a)  que  o  riso  ou  não provocado  por  esses 
textos  funciona  como  marca  de  transgressão  das  regras  que  regem  o 
funcionamento social e resultam das posições de sujeito em funcionamento 
na  memória  discursiva  que  indicam  as  transformações,  angústias, 
desesperos,  alterações  da  mulher  moderna,  provocadas  pelas  diversas 
práticas de subjetivação e de escravatura da vida cotidiana; b) que é nessa 
memória que está a repetição e a atualidade; c) que na memória discursiva 
sobre as mulheres, há uma regularização e uma desregularização sobre os 
sentidos dados. Nesse sentido, postulamos que em  mulheres alteradas, 
Alteradas  e Curvas  Perigosas é  uma  forma-sujeito ou  sujeito-forma 
dividida, clivada que está em construção

SER MULHER NA ATUALIDADE – DISCURSOS CONSTRUÍDOS A 
PARTIR DA REPRESENTAÇÃO DO FEMININO EM QUADROS 
HUMORÍSTICOS

Érika de Moraes (Unicamp)
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O trabalho visa a investigar os discursos sobre a mulher na atualidade, a 
partir  da  análise  de  quadros  humorísticos  impressos  que  trabalham  a 
representação feminina, especialmente os de Maitena, Miguel Paiva (autor 
da personagem “Radical Chic”) e Adão Iturrusgarai (autor da personagem 
“Aline”). Propõe-se uma reflexão sobre como os discursos estereotipados 
em relação à mulher emergem nesses textos e, de certa forma, revelam 
representações que extrapolam o nível do humor e se tornam constitutivas 
do sentido corrente dos discursos sobre ser mulher. O respaldo teórico é o 
da Análise do Discurso de linha francesa (AD) e o conceito de discurso 
utilizado é o de Maingueneau (1984), que o entende como uma dispersão 
de  textos  cujo  modo  de  inscrição  histórica  permite  defini-lo  como  um 
espaço  de  regularidades  enunciativas.  O  corpus  permite  a  análise  de 
aspectos verbais e não verbais do discurso, conforme propõe o conceito de 
Semântica Global (Maingueneau, 1984). A opção de priorizar o discurso 
humorístico se justifica pelo fato de que, como sabemos, uma sátira sobre 
um  fato  cotidiano,  para  ser  compreendida  e  provocar  riso,  exige  um 
conhecimento prévio mínimo do fato que a inspira, isto é, uma memória, 
que  representa  um  discurso  legitimado  por  uma  determinada  posição 
discursiva  e  se  caracteriza  como  um pré-construído.  A  idéia  de  que  o 
humor  está  sempre  vinculado  a  uma posição  é  reforçada  por  Bergson 
(1900: 2004), para quem nosso riso é sempre o riso de um grupo.

‘COMENTÁRIO’ NA ESCRITA JORNALÍSTICA: UMA OUTRA FORMA 
DE CITAÇÃO EM FUNCIONAMENTO?

Érica Fernanda Scadelai (Unicamp)

O modo  como  o  jornalista  incorpora  o  discurso  do  entrevistado  à  sua 
escrita  vem  sendo  objeto  de  diversas  pesquisas  em  AD.  Esse 
funcionamento do discurso citado na notícia jornalística é, também, alvo de 
interesse do presente projeto. Mais precisamente, venho investigando, em 
relação a tal funcionamento, a participação do (que chamo de) ‘comentário’ 
no processo de citação,  de maneira a responder à seguinte questão:  o 
‘comentário’  que  aparece  ligado  ao  processo  de  citação  nos  textos 
jornalísticos pode ser considerado uma forma de citação e vir a se juntar a 
formas de citação classicamente utilizadas no jornalismo impresso, como é 
o  caso  dos  discursos  direto  e  indireto?  Minha  hipótese  é  de  que  o 
‘comentário’  contém marcas discursivas e lingüísticas  importantes – por 
exemplo, o fato de aparecer, freqüentemente, ligado ao discurso citado e 
conter verbos que parecem caracterizar-se como verbos de citação (ainda 
que sejam de um tipo  diferente  dos  verbos  que acompanham discurso 
direto  e  discurso  indireto)  –,  a  ponto  de  poder  ser  considerado,  tanto 
quanto o discurso direto e o discurso indireto, um modo de apreensão do 
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discurso de outrem com influência  decisiva na atribuição de sentido  ao 
discurso apreendido e à escrita jornalística como um todo. O  corpus de 
investigação  é  formado,  inicialmente,  por  notícias  (lugar  privilegiado  do 
aparecimento do discurso citado) de dois dos maiores jornais brasileiros – 
Folha  de  S.Paulo e  O  Estado  de  S.Paulo.  Tais  notícias  vêm  sendo 
selecionadas  de  diversos  cadernos  (editorias)  –  política,  mundo, 
comportamento,  esportes,  cotidiano  –,  excetuando-se  os  cadernos  de 
classificados,  os  cadernos  especiais  e  os  suplementos.  Depois  de 
identificados,  os  enunciados  que  exemplificam  o  (que  chamo  de) 
‘comentário’  são  recortados,  bem  como  os  enunciados  imediatamente 
anteriores e posteriores a esses ditos ‘enunciados-alvos’. Os recortes vêm 
sendo comparados e agrupados conforme as características apresentadas, 
de maneira que pretendo investigar se há alguma regularidade nos tipos de 
‘comentário’ empregados e de que forma estão funcionando no processo 
de citação jornalístico. Além disso, pretendo investigar o modo como os 
‘comentários’  se  relacionam  com  o  que  é  atribuído  como  fala  do 
entrevistado  e  como  texto  do  jornalista.  Em  minha  análise,  utilizo  os 
conceitos  de  comentário (Foucault),  polifonia (Bakhtin),  e 
heterogeneidades  enunciativas (Authier-Revuz).  Também  me  apóio  em 
Authier-Revuz e Bakhtin para afirmar que o campo da citação deve ser 
mais bem explorado, e que há possibilidades não só de encontrar outras 
diversidades  de  discurso  direto  e  indireto,  como  também  espaço  para 
indagar sobre a existência de diferentes formas de citação, tão complexas 
quanto estas já bastante conhecidas. Por fim, utilizo, ainda, discussões e 
idéias de Maingueneau (autor que dedica boa parte de sua obra à análise 
de textos e questões de linguagem relacionados à mídia, à comunicação) 
acerca  do  funcionamento  do  discurso  citado  relativamente  ao  discurso 
citante.

Resumo do Grupo de Pesquisa

ESTUDOS APLICADOS EM LÍNGUA E LITERATURA

Líder: Prof. Dr. Paulo Rogério Stella (UMESP)

Este grupo tem como objetivo principal a integração de pesquisas nas 
áreas de língua e literatura na interface entre linguagem, 
ensino/aprendizagem de língua nacional e estrangeira do ponto de vista 
discursivo. Dessa perspectiva, o grupo reúne trabalhos que se relacionam 
às várias vertentes da análise do discurso, incluindo linguagem e 
educação, linguagem e memória, linguagem e identidade, linguagem e 
interdiscursividade. Os trabalhos apresentados se constituem não somente 
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de pesquisas aplicadas diretamente em sala de aula, mas também de 
pesquisas cujas reflexões podem contribuir de alguma maneira para o 
entendimento do funcionamento do espaço de aprendizado.

LÍNGUA PORTUGUESA E/OU LÍNGUA MATERNA – UMA ANÁLISE 
DISCURSIVA DE DOIS DOCUMENTOS POLÍTICO-EDUCACIONAIS

Autores: Daniel Adelino Costa Oliveira da Cruz (UMESP)

Neste trabalho analisamos dois documentos oficiais da esfera educacional: 
a resolução de 1998, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
o Ensino fundamental e o edital de convocação para inscrição no processo 
de avaliação e seleção de obras didáticas a serem incluídas no guia de 
livros  didáticos  para  os  anos  finais  do  ensino  fundamental  do  Plano 
Nacional  para  o  Livro  Didático  –  2008.  Como  referencial  teórico 
constituímos a Análise do Discurso Francesa para observarmos se esses 
documentos  oficiais  sob  análise  diferenciam  os  termos  em  questão  e 
compreendermos como o fazem. Finalmente, interpretamos o modo como 
esses documentos oficiais mobilizam esses termos nos contextos de uma 
política lingüística nacional. Acreditamos que o caso brasileiro possa ser 
tomado como amostra do cenário latino-americano, tornando a discussão 
em  epígrafe  ainda  mais  relevante  para  se  compreender  os  mitos  que 
fundam os discursos hegemônicos sobre a/s língua/s nacional/is na base 
de uma igualdade para a cidadania.

Resumo do grupo de pesquisa

Documentação, Discurso, Divulgação
Líder: José Horta Nunes (UNESP/SJRP)

A  Equipe  de  Pesquisa  "Documentação,  Discurso,  Divulgação"  reúne 
pesquisadores em Análise de Discurso, tendo em vista realizar trabalhos 
de documentação e de divulgação científica. Articulando os domínios da 
análise de discurso e da história das idéias lingüísticas, objetiva-se refletir 
sobre as práticas de documentação de saberes lingüísticos e de materiais 
de  análises  discursivas.  Os  trabalhos  seguem  em  duas  direções:  a) 
documentação  e  divulgação  de  dicionários  brasileiros  de  língua 
portuguesa;  b)  documentação  e  divulgação  de  materiais  de  análises 
discursivas que tomem por objeto a relação entre linguagem e cidade.
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Resumo dos Participantes do Grupo:

DISCURSO E DICIONÁRIOS: ARQUIVO, DOCUMENTAÇÃO E 
URBANIDADE.

Maria Teresa Martins (PG-Unesp)

O  objetivo  desta  apresentação  é  expor  algumas  questões  teóricas  e 
metodológicas,  bem  como  alguns  resultados,  concernentes  ao  trabalho 
que  desenvolvo  enquanto  participante  do  Projeto  Documentação 
Lingüística: Arquivo, Instrumentação, Divulgação (apoio FAPESP - proc. n. 
2006/00234-8). Os trabalhos do projeto filiam-se à Análise de Discurso e à 
História  das  Idéias  Lingüísticas.  Enquanto  participante,  minha  proposta 
consiste em: a. auxiliar na documentação de dicionários antigos do século 
XIX;  b.  elaborar  um arquivo baseado no levantamento  bibliográfico  dos 
dicionários infantis de língua portuguesa; c. analisar o discurso da/ sobre a 
cidade  em  dicionários  infantis,  bem  como  em  manifestações  da 
“narratividade  urbana”  (pichações  e  grafites).  Para  tanto,  desenvolverei 
reflexões sobre as noções de “arquivo”, de “memória”, de “documentação” 
e de “narratividade urbana”. 

UMA ANÁLISE DISCURSIVA: O ESPAÇO URBANO E OS 
DICIONÁRIOS

Dantielli Assumpção Garcia (PG/UNESP)

Este trabalho tem como objetivos apresentar:  (i) uma análise do espaço 
urbano  “posto  de  gasolina”  e  (ii)  uma  análise  contrastiva-discursiva  do 
Dicionário da Língua Portuguesa (1813), de António de Moraes e Silva, e 
do  Dicionário da Língua Brasileira (1832),  de Luis Maria da Silva Pinto. 
Esse trabalho está relacionado com o projeto, coordenado pelo Prof. Dr. 
José  Horta  Nunes,  Documentação  Lingüística:  Arquivo,  Instrumentação,  
Divulgação (apoio FAPESP – proc. n° 2006/00234-8). Nossa perspectiva 
teórica é da Análise de Discurso em articulação com a História das Idéias 
Lingüísticas. 
Em relação à análise do posto de gasolina, pretendemos perceber quais 
são as condições de produção de (re)organização do espaço urbano e de 
(re)significação  do  posto  de  gasolina.  Como material  de  análise  temos 
entrevistas (escritas) e imagens (fotos) desse espaço. Já em relação ao 
discurso  lexicográfico,  objetivamos  refletir  sobre:  (i)  a  designação  dos 
dicionários;  (ii)  a  autoria;  (iii)  os  modos  de  circulação  dessas  obras 
lexicográficas. Analisaremos, para isso, os prefácios, uma amostragem de 
verbetes das obras.
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Resumo do grupo de pesquisa

GEDUEM 2 - GRUPO DE ESTUDOS DISCURSIVOS DA UEM: 
DISCURSO, MEMÓRIA E IDENTIDADE

Líder: Ismara Eliane Vidal de Souza Tasso (UEM)

O GEDUEM 2 - Grupo de Estudos Discursivos da Universidade Estadual 
de  Maringá:  discurso,  memória  e  identidade tem  como  objeto  de 
investigação  o  discurso,  em  torno  do  qual  são  desenvolvidos  estudos 
acerca da articulação entre história, memória e identidade. Em vista desse 
foco  de  interesse,  as  pesquisas  realizadas  pelos  docentes  e  discentes 
filiados  ao  GEDUEM  2  buscam  compreender  o  modo  como  a  mídia 
impressa  e  televisiva  intervém  na  constituição  do  sujeito,  nos  saberes 
sobre si e sobre o outro. Fundamentados em postulados teóricos erigidos 
pela Análise do Discurso francesa e no diálogo estabelecido entre esse 
campo e as contribuições de Michel Foucault sobre a relação saber, poder 
e subjetividade, essas pesquisas analisam enunciados reunidos em torno 
dos  seguintes  trajetos  temáticos:  a  imagem  do  cidadão  brasileiro 
marginalizado; a nova imagem do homem contemporâneo e a presença da 
mulher na política e na economia,  com a finalidade de compreender os 
procedimentos  discursivos,  incluindo  as  estratégias  lingüísticas  e 
imagéticas, que permitem circunscrever a produção de identidades e os 
processos de subjetivação que emergem na prática discursiva midiática.

Resumo dos participantes do Grupo

Diego
Ismara Eliane Vidal de Souza Tasso (UEM)

As  máquinas  de  visão,  submetidas  a  constantes  aprimoramentos 
tecnológicos,  intentam  apresentar  a  realidade  de  forma  a  consolidá-la 
como  ilusão  do  novo,  como  aparente  democratização  do  acesso  às 
informações, como perversão das relações que os sujeitos mantêm com o 
próprio  corpo  e  como  consolidação  da  homogeneização  cultural.  Com 
efeito,  esses  fatores,  dentre  outros,  marcam as  práticas  discursivas  da 
mídia televisiva na contemporaneidade e têm, por isso, suscitado reflexões 
sobre  a  intervenção que  esse  dispositivo  maquínico vêm exercendo  na 
constituição dos sujeitos, já que essas práticas podem sensibilizar, chocar, 
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repugnar ou mesmo atrair os sujeitos possibilitando que eles desenvolvam 
formas de ver e de pensar o real.  Cria-se, dessa forma, o espaço para 
instaurar, promover e reiterar políticas, dentre as quais a de coesão social, 
cujo  pólo  opositor  é  a  diferença.  Considerando  que  nesse  campo  de 
atuação  circulam discursos  sobre  a  inclusão  social,  a  investigação  que 
devolvemos na Universidade Estadual de Maringá, vinculada ao Projeto de 
Pesquisa  Práticas  Identitárias  na  Pós-Modernidade:  discurso,  sentido  e 
mídia,  busca  compreender  como a  mídia  televisiva,  pela  arte  de  saber 
fazer,  de  fazer  e  de  articular,  ao  mesmo tempo,  aparatos  de  natureza 
instrumental e processual, nas dimensões verbal, visual e sonora, constrói 
a identidade e a representação do brasileiro marginalizado.

PRÁTICAS DISCURSIVAS POR UMA POLÍTICA DE INCLUSÃO
Fabio Alves da Silva (G-UEM)

Ismara Eliane Vidal de Souza Tasso (UEM)

A  sociedade  pós-moderna  está  empenhada  em  ofertar  e  assegurar  a 
educação inclusiva. Campanhas em vídeos são um dos recursos utilizados 
por instituições governamentais  e não-governamentais para implementar 
políticas públicas de inclusão e difundir informações sobre tal processo no 
intuito de promover mudanças culturais e sociais a curto, médio e longo 
prazo. Considerando o poder que a mídia televisiva exerce na constituição 
de identidades, o Projeto  Práticas Identitárias: Discurso, sentido e mídia, 
desenvolvido pela Universidade Estadual  de Maringá, tem como um de 
seus  trajetos  temáticos  investigados  a  produção  identitária  e  de 
representação do sujeito marginalizado. Assim, como parte desse projeto, 
o trabalho que ora desenvolvemos consiste em buscar compreender, sob 
os pressupostos da Análise do Discurso de linha francesa, como o sujeito 
portador  de  necessidades  educacionais  especiais  se  encontra 
representado  em discursos  circunscritos  em propagandas  institucionais, 
uma  vez  que  essas  produções  videográficas  objetivam  implementar 
valores e princípios de igualdade pelo viés da solidariedade. Dessa forma, 
buscamos, por  meio da articulação entre as dimensões verbal,  visual  e 
sonora, as regularidades enunciativas que objetivam dar novos moldes à 
imagem do brasileiro portador de necessidades especiais. 

SABER, PODER E SUBJETIVIDADE: ELEMENTOS PARA 
COMPREENSÃO DA IDENTIDADE MASCULINA E FEMININA NA MÍDIA

Pedro Navarro (UEM)
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As análises que realizamos no interior do Geduem 2 incidem sobre textos 
da  mídia  impressa  reunidos  em  torno  de  dois  trajetos  temáticos  que 
focalizam  os  novos  papéis  assumidos  pelo  homem  e  pela  mulher  na 
contemporaneidade.  Um  trajeto  congrega  uma  série  enunciativa  que 
circunscreve  sentidos  acerca  da  nova  imagem  do  homem  frente  às 
conquistas femininas e o outro agrega enunciados que produzem saberes 
sobre a presença da mulher  na política e na economia do país.  Essas 
análises  têm  apontando  que  essas  práticas  discursivas  identitárias 
emergem em meio a um campo associado que retoma e/ou desloca traços 
do arquivo que, ao longo dos tempos, foi se constituindo sobre o que é ser 
homem e mulher na sociedade atual.  Nesse sistema de enunciabilidade 
está contido aquilo  que se pode dizer desses sujeitos,  dizer  que incide 
diretamente não apenas sobre as atitudes, mas também sobre o corpo. 
Michel Foucault considera que o poder dissemina-se na microfísica da vida 
cotidiana. Ele se exerce na ordem dos discursos que organizam a vida em 
sociedade, no caso específico aqui tratado, o poder forma um saber sobre 
a  identidade  desses  sujeitos.  A questão  dos  micropoderes  nos  permite 
olhar para o corpo como uma superfície pré-discursiva, sobre a qual  se 
instalariam  saberes,  disciplinas  e  técnicas  do  eu  que  possibilitam  o 
surgimento de práticas identitárias, tais como as que evidenciaremos na 
exposição deste estudo. Partindo do princípio de que as identidades são 
um  processo  e  um  efeito  de  discurso,  pois  é  no  interior  de  práticas 
discursivas e pelo emprego de estratégias específicas que elas emergem, 
buscaremos, então, especificar que tipo de efeito de sentido é produzido 
sobre a identidade do homem e da mulher no discurso da mídia. 

“AS COMEMORAÇÕES DO 7 DE SETEMBRO DE 1995.”-ANÁLISE DO 
DISCURSO DE UM VETERANO DE GUERRA.

Carmen Lucia Rigoni

Em  várias  partes  do  mundo  foram  feitas  celebrações  por  ocasião  do 
Cinqüentenário do fim da 2ª  guerra mundial.  Este trabalho propõe uma 
discussão e reflexão sobre o artigo publicado pelo ex-combatente brasileiro 
Leonel Junqueira, no jornal A Polêmica da cidade de São Lourenço(MG) 
relatando os festejos ocorridos na cidade no dia 7 de setembro de 1995.No 
artigo  fica  expresso,  o  desapontamento do autor  com o desenrolar  dos 
acontecimentos que o desfile apresentou.Na sua apreensão faltaram os 
valores,  o reconhecimento aos soldados brasileiros que combateram na 
Itália,  muitos  sacrificando  a  própria  vida.Busca  o  autor  conclamar  a 
sociedade  e  os  educadores  para  uma  valorização  dos  cidadãos.Foi 
importante para esta análise a contextualização da política brasileira antes 
da guerra, a entrada do Brasil no conflito mundial e a própria formação da 
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Força Expedicionária  Brasileira  com seus 25 mil  homens.Na análise  do 
documento, buscou-se focar a pesquisa nas questões que estão implícitas 
neste discurso, como a identidade nacional, brasilidade e autoritarismo.A 
análise  do  conteúdo  ideológico  ajuda  a  compreender  o  discurso  dos 
veteranos,  neste  aspecto  trabalhamos  com  o  conceito  de  ideologia  de 
Pierre  Bourdieu.Na  contextualização  da  ideologia  vigente  no  Estado 
Novo(1937-1945), foram imprescindíveis, os textos de Luiz Lafetá,Mônica 
Pimenta  e  Ângela  Maria  de  Castro  Gomes.Na  analise  do  discurso 
recorremos a Pêcheux ,D. Mainguenau e E. Orlandi.A análise do discurso 
revelou a presença marcante da elite intelectual da época e do idealismo 
voltado para a prática da verdade, um retorno ao passado e das raízes da 
brasilidade, a ordem era ajustar, reajustar e integrar.O exército brasileiro 
não fugiu desta inserção ideológica.

O DISCURSO FOTOGRÁFICO EM PERSPECTIVA: UM OLHAR SOBRE 
A INCLUSÃO SOCIAL

Raquel Fregadolli Cerqueira Reis (G-UEM)
Ismara Eliane Vidal de Souza Tasso (UEM)

Reconhecida como o invento que rompeu com as formas consagradas de 
representação,  a  fotografia  desempenha  importante  papel  na  pós-
modernidade como testemunho visual de domínio particular e de domínio 
público. De forma sintética e cujos efeitos de sentidos se produzem a partir 
de seu enquadramento, a imagem fotográfica constitui-se na possibilidade 
de  presentificar  a  realidade  ausente  e  de perpetuá-la  no  futuro.  Nessa 
perspectiva, história e memória são elementos composicionais das práticas 
discursivas dessa modalidade artística e documental. Suas condições de 
produção estão comumente relacionadas com o suporte em que circulam e 
com as funções por elas exercidas: apresentar, ilustrar, informar. Dados os 
mecanismos e estratégias que a imagem fotográfica possui a mídia a ela 
recorre  como dispositivo  que  ora  se  apresenta  como de  resistência  às 
políticas públicas de inclusão ora como de implementação de formas de 
moldar, afetar e guiar a conduta das pessoas. Assim, considerando que a 
mídia intervém na produção identitária e de representação dos sujeitos, a 
investigação,  vinculada  ao  Projeto  Práticas  Identitárias  na  Pós-
Modernidade:  discurso,  sentido  e  mídia,  em  desenvolvimento  na 
Universidade Estadual de Maringá, tem o objetivo de compreender como 
os  enunciados  circunscritos  nessa  materialidade  imagético-discursiva 
constroem a imagem do brasileiro marginalizado.
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VINHETAS TELEVISIVAS: DISCURSO, IDENTIDADE E 
REPRESENTAÇÃO

Érica Danielle Silva (UEM)
Ismara Eliane Vidal de Souza Tasso (UEM)

A  televisão  exerce  na  contemporaneidade  um  papel  essencial  na 
circulação  de  sentidos,  cujos  valores  simbólicos  intervêm  cultural  e 
socialmente  na  constituição  dos  sujeitos.  Utiliza-se,  para  esse  fim,  de 
inúmeros  mecanismos  e  estratégias  que  envolvem  aspectos  verbais, 
visuais e sonoros. Dentre as tipologias desse gênero midiático, a vinheta 
constitui importante produto cultural pela regularidade com que é exibida 
como também por  compor  o  espaço  de intervalos  entre  programações. 
Além  dessas  formas  de  organização  e  sistematização,  as  vinhetas 
televisivas comportam uma materialidade discursiva que possibilita refletir 
sobre os modos como os sujeitos se encontram nela representados, fator 
que  despertou  nosso  interesse  em  buscar  compreender  a  atuação  de 
dispositivos lingüístico-discursivos na constituição do sujeito marginalizado, 
um  dos  trajetos  temáticos  do  Projeto  “Práticas  Identitárias  na  Pós-
Modernidade:  discurso,  sentido  e  mídia”,  em  desenvolvimento  na 
Universidade Estadual de Maringá (UEM). Assim, o objetivo deste trabalho 
é o de apresentar os estudos, vinculados a esse projeto, sobre o processo 
de constituição identitária e de representação do brasileiro marginalizado 
em vinhetas eletrônicas. Sob tal perspectiva, propomo-nos demonstrar que 
o discurso sobre o processo de inclusão, contemplados nessas produções 
de natureza efêmera, estabelece relações com a história e com a memória, 
uma  vez  que  os  efeitos  de  sentidos  sobre  a  cidadania  estão 
fundamentados em princípios de igualdade e solidariedade.

Resumo do grupo de pesquisa

A LINGUAGEM CINEMA-(FOTO)-(IMAGEM)-(MOVIMENTO)-GRÁFICA: 
FOCO DA CÂMERA APOIADA NO TRIPÉ DISCURSO, IDEOLOGIA E 
ARTE

Líder: Rosa Brasil

O gênero cinematográfico,  com sua linguagem idiossincrática, que inclui 
imagem/foto, movimento, língua, som, arte, constitui um corpus privilegiado 
para  análise  de  processos/mecanismos  discursivos  elaborados  com  o 
intuito  de,  por  meio  da  associação  desses  elementos  significativos, 
aglutinados a fatores pragmáticos que os torna concretos, vivos – como a 
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contextualização sócio-histórica, contextualização situacional, movimentos 
corporais,  intencionalidade,  intertextualidade,  ente  outros  –  compor  um 
todo  temático,  direcionado  à  elaboração  de  sentido,  com  o  intuito  de 
provocar convencimento, ação sobre os outros. Este grupo de estudos em 
Análise  do  Discurso  intenciona  focalizar  o  filme  enquanto  texto  fílmico, 
enquanto discurso,  pertencente  a um gênero discursivo específico,  com 
composições  superestruturais  e  macroestruturais  particulares.  Cada 
elemento do grupo, portanto, seguirá uma vertente da vasta possibilidade 
de  abordagem  de  temas  relacionados  à  construção  textual/discursiva 
pautada na concepção enunciativa, sociointeracionista de linguagem, de 
Mikhail Bakhtin e autores contemporâneos que aprofundam e acrescentam 
reflexões pertinentes na perspectiva enunciativa e na acepção da Análise 
do Discurso de linha francesa.  São temas tratados no grupo:  a relação 
produção  de  sentido  e  intencionalidade  ideológica;  a  retextualização  e 
consegüente ressignificação de textos a partir de uma obra original literária 
– o romance – para o gênero cinematográfico;  o  status do texto fílmico 
enquanto  gênero  secundário,  que  justapõe  uma  vasta  gama  de  textos 
primários,  estabilizador da voz da classe desprivilegiada em um processo 
de  carnavalização; a imagem enquanto meta-discurso, processo artístico, 
no  filme,  entre  outros.  O  grupo,  nessa  linha  teórica,  propõe  uma 
abordagem  discursiva  que  caminhe  por  outras  instâncias,  segmentos, 
composições do mundo contemporâneo. Objetiva, assim, incentivar leituras 
dos signos (sociais), e das possíveis intenções ideológicas, de um gênero 
de  forte  poder  de  penetração/persuasão  de  massas:  o  gênero 
cinematográfico.

Resumo dos Participantes do Grupo

ESTRATÉGIAS DO GÊNERO CINEMATOGRÁFICO QUE PROVOCAM O 
PRAZER E O AUMENTO DE AUDIÊNCIA POR MEIO DO PROCESSO 
DE COLETIVIZAÇÃO DO AUDITÓRIO

Rosa Maria de Souza Brasil (UFPA)

O gênero cinematográfico é, antes de mais nada, um gênero discursivo, 
que aglutina significações e sentido (Bakhtin, 1929/1979; 1997; Cereja, In 
Brait,  2005)  a  partir  de  mecanismos  concretos  de  inter(ação),  de 
persuasão/de  convencimento,  no  texto  fílmico,  produzidos  a  partir  da 
percepção (hipotética) do outro (Bakhtin (1929/1979; 1997; Authier, 1982; 
Mangueneau,  1976;  Pêcheux,  1969;  Verón,  1980;  Barthes,  1974;  Koch, 
1997). Parte-se do princípio de que a composição do sentido do filme dá-
se no jogo de internegociações (hipotéticas) entre o produtor/autor do texto 
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fílmico (self)e o auditório (selves) universal (Perelman e Olbrechts-Tyteca, 
1999; Clark e Holquist; 2004). Os filmes valem-se, assim, de instrumentos 
discursivos  com  o  intuito  de  despertar  nesse  auditório  uma  ação/um 
comportamento.  Esses  recursos  não  têm  como  objetivo  principal  a 
transmissão  de  informações  e,  sim,  o  estímulo  ou  o  exercício  da 
sociabilidade e da comunicação, essencialmente fáticos, portanto. O riso, o 
murmúrio, o gemido, passam a funcionar, no cinema, como um elo entre os 
componentes do auditório,  como uma voz que precisa ser ratificada, ou 
mesmo ouvida. Por isso deixam de ser particulares, inaudíveis, e passam a 
configurar  uma  voz  coletiva,  suscitados  pelos  mecanismos  fáticos 
intencionalmente  elaborados  na  composição  fílmica.  Intenciona-se, 
abordando essa temática, garantir  o  status de texto ao filme, construído 
como materialidade de todo um processo discursivo macro, que envolve 
contextualização sócio-histórica, manipulação ideológica, consideração da 
formação da expressividade (de cunho individual  e social),  dos valores, 
comportamentos  e  posicionamentos  do  auditório,  entre  outros.  O  texto 
fílmico,  assim,  utiliza  mecanismos  fáticos,  além  de  ideológicos,  para 
garantir a resposta ativa de uma voz social, coletiva, grupal, tão almejada 
na sociedade dos homens individuais e solitários do século XXI.

GRANDE SERTÃO:VEREDAS – DA OBRA LITERÁRIA AO FILME: 
GÊNEROS DIFERENTES,
 IDEOLOGIAS DIFERENTES, DISCURSOS DIFERENTES.

Max Clark de Castro Cunha

O diálogo entre textos,  no processo interdiscursivo (Bakhtin (1929/1979; 
1997;  Authier,  1982;  Mangueneau,  1976;  Pêcheux,  1969;  Verón,  1980; 
Barthes, 1974; Koch, 1997) é o foco deste trabalho, no qual pretende-se 
identificar as "vozes" que "falam" no filme Grande Sertão:Veredas (1965), 
adaptado do romance de João Guimarães Rosa pelos irmãos Geraldo e 
Renato  Santos  Pereira.  Intenciona-se  refletir  sobre  a  (re)apresentação 
desta obra nesses dois gêneros (romance e filme), na acepção de gêneros 
discursivos  de  Bakhtin  (1929/1979;  1997;  Brait,  2005;  Machado,  1995; 
Meurer,  2002;  Motta-Roth,  2002;  Rojo,  2000;  Nagai  et  al,  2004)  assim 
como a voz da ideologia hegemônica e da ideologia do cotidiano (Bakhtin, 
1929/1979; Miotello, In Nagai et al, 2004), representadas pelos governistas 
e pelos jagunços, respectivamente, tanto no "texto de origem" (romance), 
quanto  no "texto cinematográfico".  As alterações de gênero,  no que se 
refere  a  mecanismos  de  composição  superestrutural,  ao  suporte  etc. 
provocam alterações significativas no sentido, assim como, por se tratar de 
retextualização,  também  já  se  subentende  um  outro  discurso  a  ser 
elaborado, uma vez que são constituídos por signos, sociais, ideológicos, 
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históricos (únicos, não-reiteráveis).  No caso da obra em questão, vários 
aspectos  ideológicos  são  radicalmente  alterados  na  transposição  do 
romance em filme. Há, ainda, que se considerar o fato de o texto de origem 
ser  literário,  e sua retextualização não,  fato que suscita  uma discussão 
sobre a elaboração do "filme-arte", assim como a viabilidade deste de se 
aproximar da obra, enquanto obra literária. 

O TEXTO FÍLMICO COMO PROPOSTA DA AÇÃO DE DESCORTINAR O 
VÉU DA IDEOLOGIA HEGEMÔNICA QUE RATIFICA IDEAIS 
NEOLIBERAIS

Carla Munike Figueiredo Santana 

Em uma perspectiva semiótica, de cunho enunciativo,  este trabalho tem 
como objeto de pesquisa a relação sujeito, sociedade, história e ideologia 
em textos fílmicos. O gênero cinematográfico foi selecionado por constituir-
se um gênero que "estabiliza" vozes, posicionamentos político-sociais, a 
partir de elementos como imagem, movimento, cor, som, linguagem, que, 
no mundo pós-moderno, atrai, motiva, coletiviza, fato que o torna, em certo 
grau, mais "democrático", uma vez que mesmo sem um nível sofisticado 
de letramento, o indivíduo-social – seu interlocutor – pode "lê-lo", e atribuir-
lhe  sentido.  Trata-se,  assim,  de  um  forte  propagador  ideológico,  até 
mesmo por meio de enredos simples, ou personagens "simples". A fim de 
realizar  a  associação  pretendida,  serão  analisados  os  filmes  “Garota 
interrompida”  e  “Bicho  de  sete  cabeças”,  uma  vez  que  apresentam 
protagonistas em busca de valores "perdidos" na sociedade neoliberal na 
qual se vêem inseridos. Esses filmes, utilizados como exemplificação de 
um processo de "contra-assujeitamento" de seres humanos que procuram 
lutar  –  fazer  valer  a  voz  da  ideologia  do  cotidiano  (Bakhtin,1929/1979; 
1997; Miotello, In Nagai et al, 2004; Miotello, In Brait, 2005; Nagai, In Nagai 
et al, 2004; ) – funcionam como um grito de desespero e de esperança em 
uma  sociedade  opressora,  gerida  por  um  sistema  social,  político  – 
amparada pela superestrutura ideológica – que precisa ser questionado, 
uma vez que vem deixando um rastro de desgraças por onde pisam seus 
pés carregados de individualismo, materialismo e sede de poder. “Garota 
interrompida”  e  "Bicho  de sete  cabeças”  fazem parte,  portanto  de uma 
gama de filmes que podem ser utilizados como instrumento de educação, 
formal  ou  informal,  que visa ao descortinamento  do véu ideológico que 
cobre  e  cega  os  olhos  da  classe  oprimida,  desprivilegiada 
economicamente, excluída socialmente.

CINEMA E POLÍTICA: ARTICULAÇÕES INTERDISCURSIVAS
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Ana Paula da Silva - UFPA

Situando-se  no quadro  teórico  enunciativo  de Bakhtin  e  na  perspectiva 
teórica  sobre  cinema  e  política  de  Furhammar  e  Isoksson,  o  presente 
estudo tem como objetivo a análise do discurso cinematográfico, articulado 
ao discurso político. Para tanto, põe-se como foco o veículo modalizador 
da mensagem,  o  texto  fílmico,  que  constitui  uma chave de negociação 
entre  os  sujeitos  na  situação  de auditório (Bakhtin,  1929/1979;  1997; 
Perelman e Olbrechts-Tyteca, 1999; Clark e Holquist, 2004) e de locutor 
(autor/produtor cinematográfico), sendo este último já um respondente no 
sentido  de  constituir  um  ser  individual  e  social,  formado  a  partir  da 
percepção e seleção expressiva do discurso dos outros (selves). Tratando-
se especificamente do discurso político relativo ao Nazismo, intenciona-se 
analisar  a voz que está implícita  ao sentido intencionado desses filmes 
sobre  essa  temática,  considerando-se  a  influência  do  contexto  sócio-
político  e  da intenção ideológica  na construção  desses  discursos.  Para 
tanto, serão analisados signos icônicos e simbólicos apresentados na tela, 
tanto relativos a imagens (enquanto recortes no enredo) quanto associados 
às  personagens,  a  características  do  espaço,  do  tempo,  enfim,  de 
elementos  composicionais,  materiais,  na  sua  acepção  de  signo,  social, 
essencialmente ideológico. Assim, com esse propósito, parte-se em busca 
das vozes políticas ressoantes nos filmes sobre o Nazismo, realizando-se 
leituras  destas  a  fim de lhes  atribuir  sentido,  e  perceber-lhes  possíveis 
intencionalidades, não só relativas ao Nazismo – no sentido de Movimento 
chauvinista  de  direita,  alemão,  nos  moldes  do  fascismo,  imperialista, 
belicista, e cuja doutrina consiste numa mistura de dogmas e preconceitos 
a respeito da pretensa superioridade da raça ariana, sistematizados por 
Adolf  Hitler  (1889-1945)  em seu  livro  Minha  Luta,  tal  qual  encontra-se 
dicionarizado  –  no  momento  histórico  da  Alemanha  de  Hitler,  mas  no 
momento histórico do mundo pós-moderno, do século XXI.

O GÊNERO CINEMATOGRÁFICO COMO MEIO DE SECUNDARIZAÇÃO 
DA IDEOLOGIA DO COTIDIANO NA SOCIEDADE PÓS-MODERNA

José Sena da Silva Filho

O  "texto  fílmico",  enquanto  tipo  relativamente  estável  de  enunciado, 
compõe o que Bakhtin (Bakhtin,1929/1979; 1997) denomina gêneros do 
discurso, fenômeno estudado por Brait (2005), Roxane (2000); Bunsen, In 
Nagai  et  al;  Machado,  In  Brait,  2005;  Bentes  (In  Dionisio  et  al,  2005); 
Marcuschi et al, 2006, e Bronckart (1999) – entre outros – o qual esclarece 
que qualquer espécie de texto, concebido como produto concreto da ação 
da linguagem pode ser designada em termos de gênero, sendo os critérios 
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para a definição destes, inúmeros, como, por exemplo, a atividade humana 
implicada, o efeito comunicativo visado, o tamanho do texto, o conteúdo. O 
gênero cinematográfico, em foco neste trabalho, foi selecionado devido às 
suas  variadas  possibilidades  de  expressão  –  linguagem  oral,  gestual, 
visual – e seus ricos mecanismos extratextuais, discursivos, envolvidos na 
produção  de  sentido.  Além  disso,  constitui-se  uma  "arena"  onde  se 
digladiam  as  vozes  da  ideologia  do  cotidiano  em contraposição  às  da 
ideologia hegemônica (Bakhtin,1929/1979; 1997; Miotello, In Nagai et al, 
2004; Miotello, In Brait, 2005; Nagai, In Nagai et al, 2004; ). Nesse aspecto, 
intenciona-se  atrelar  ao  texto  fílmico a  característica  de instrumento  de 
carnavalização  (Bakhtin,1929/1979;  1997;  Stam,  1996)  no  contexto 
histórico  atual,  funcionando  como  forma  de  secundarização,  de 
estabilidade, de discursos do gênero primário, característicos da ideologia 
do cotidiano.  Para tanto,  serão selecionados vários filmes em que esse 
fenômeno  –  lingüístico/ideológico  –  pode  ser  percebido,  analisando-se 
aspectos micro-discursivos que compõem o macro discurso do filme.

A IMAGEM MUDA NO CINEMA: UM DISCURSO DE VÁRIAS VOZES 
Mara Rodrigues Tavares - UFPA

Imagens  específicas  no  gênero  cinematográfico  constituem  um 
metadiscurso em  relação  ao  sentido  de  um  filme,  enquanto  "discurso-
diretor",  o  que  suscita  um estudo  da  semântica  da  imagem,  de  cunho 
particularmente polissêmico (Barthes, 1964; Sullerot, 1064,; Bardin 1975: 
99;  Moles;  1978).  Nesse  sentido,  a  imagem  tem  o  caráter  de  uma 
mensagem aberta (Marin; 1971; Brög, 1978; Sauerbier; 1978), na qual as 
"frases" são consideradas muito além de sua materialização lingüística, na 
sua condição de discurso, atreladas a contextualizações de vários níveis e 
naturezas, assim como a outros fatores pragmáticos. Há de se destacar, 
inclusive,  que  a  imagem  pode  funcionar  como  contexto  da  imagem 
(Levaco,  1971).  Eco  (1976)  e  Calabrese  (1980)  também postulam uma 
"gramática textual da semiótica da imagem", para a qual cada texto icônico 
é um ato de produção de código, regido pela negociação discursiva entre 
sujeitos. Koch (1971; 1973), seguindo esta linha teórica, define planos de 
articulação da imagem que vão de unidades menores de significação até o 
plano do texto, entretanto salienta que o sentido só é definível por meio da 
composição/  associação  desses  elementos  micro,  que  resultarão  no 
discurso, macro. Assim, a partir da observação de "recorte(s)" em filmes, 
representados por imagem(ns) – "discurso mudo" – intenciona-se refletir 
sobre  o  sentido  destas,  enquanto  metadiscursos no  gênero 
cinematográfico,  uma  vez  que  possuem  "autoria",  intencionalidade;  que 
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foram construídas para um auditório específico; que são constituídas por 
signos, sociais, ideológicos, históricos (únicos, não-reiteráveis).

Resumo do Grupo de Pesquisa

GRUPO DE ESTUDOS DOS GÊNEROS
Líder: Valdemir Miotello

O Grupo de Estudos dos Gêneros Discursivos é um grupo à sombra de 
várias árvores. Semanalmente nos sentamos concomitantemente sob os 
galhos de um abacateiro - o abakhtin - na praça do Centro de Ciências 
Humanas  da  Universidade  Federal  de  São  Carlos  e  sob  os  múltiplos 
galhos  das  históricas  árvores  da  "Arcádia"  do  Instituto  de  Estudos  da 
Linguagem  da  Universidade  Estadual  de  Campinas  para  discussões 
teóricas e cotidianas. A informalidade da luz natural dos dias questiona a 
sombra do formalismo acadêmico das paredes institucionais. 
Escolhemos olhar o mundo com as lentes da Lingüística e da Filosofia de 
Linguagem  do  Círculo  de  Mikhail  Bakhtin  para  dialogar  com  a 
materialidade socio-histórica. Procuramos contar uma história também por 
baixo, pelas atividades cotidianas e não somente pela óptica oficial.
Ademais,  nossas  poucas  pretensões  passam  pelo  fortalecimento  do 
conceito de alteridade como base para a constituição das reflexões sobre a 
linguagem, sujeito e história. Em outras palavras, a filosofia da linguagem 
que estudamos e (des)construímos contribui para a busca de uma ciência 
lingüística  mais  humana -  uma humanística  -  que  seja  uma teoria  que 
trabalhe o humano do homem através de seus modos de produzir texto.
De 2003 para cá publicizamos nossas reflexões em dois livros. O "Quimera 
&  a  peculiar  atividade  de  formalizar  a  mistura  do  nosso  café  com  o 
revigorante chá de Bakhtin" (2004) nos propiciou, depois de um longo e 
profícuo primeiro contato do grupo com a filosofia de linguagem do Círculo 
de  Bakhtin,  quimerizarmo-nos  aos  seus  múltiplos  conceitos.  No  livro 
"Triboluminescência:  Gegelianos  e  Bakhtin  ainda  à  sombra"  (2005) 
tentamos a explosão quimérica que objetivávamos no primeiro. Aprofundar 
conceitos como 'memória de futuro' e, ao mesmo tempo, publicar um livro-
blog  ('heterogênero'),  revelou  a  tentativa  de  expor  concretamente  as 
reflexões  realizadas  sobre  gêneros  do  discurso  em Bakhtin,  ou  seja,  a 
tentativa de compreensão dos mesmos como processo dialógico.
Atualmente,  os  muitos  e  múltiplos  integrantes do GEGE questionam os 
mitos do cotidiano nas variadas esferas em que cada um trabalha.  Um 
resumo  de  cada  um  desses  trabalhos,  que  também  poderão  ser 
vislumbrados no terceiro livro do grupo (no prelo), é o que pretendemos 
apresentar na nossa comunicação. Eis os temas e seus autores:
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- “INTEGRAÇÃO” e “PROGRESSO” EM DOCUMENTOS DE 
CONSTITUIÇÃO DA ALCA

Luciana Nogueira (PG - UNICAMP) 

Integro  o  Grupo  de  Estudos  dos  Gêneros  Discursivos  (GEGE)  da 
UNICAMP e me interesso mais especificamente pela noção de ideologia 
trabalhada  por  Bakhtin.  Meu  trabalho  consiste  em  fazer  um  estudo 
semântico da designação das palavras integração e progresso a partir de 
suas  enunciações  nos  documentos  de  constituição  da  ALCA.  Trabalho 
numa  perspectiva  semântico-enunciativa  que  leva  em  conta  a  relação 
língua, história e sujeito e, nesta medida, estabeleço uma relação com a 
teoria da Análise do Discurso. Saber os sentidos dessas palavras nestes 
textos é um modo de procurar compreender o que a designação dessas 
palavras traz a propósito das relações políticas estabelecidas na ALCA. A 
partir  da  análise  dos  enunciados,  penso  também  na  relação  de  litígio 
enunciativo/discursivo  estabelecido  entre  a  ALCA,  o  MERCOSUL  e  a 
ALBA. 

DISCURSOS; REPRESENTAÇÕES SOCIAIS; CONSTITUIÇÃO DO 
SUJEITO NA INTERAÇÃO PELA LEITURA

Carlos Alberto Turati (Prof. da Rede Estadual de Ensino de São Paulo)

Tomando como pressupostos que a linguagem é uma atividade constitutiva 
na qual, mais que apenas a comunicação, realiza-se a própria formação do 
sujeito e que a leitura, sendo um ato específico de trato com a linguagem, 
é instância fundamental na constituição do mesmo, na formação do seu 
pensamento  e  no  seu  desenvolvimento,  tal  pesquisa  procura  investigar 
discursos  e  representações  sociais  que  se  presentificam  no  ambiente 
escolar e analisar como têm condicionado práticas de leitura e constituído 
um  sujeito  leitor.  Essa  pesquisa  tem  por  base  teórica  o  conceito  de 
representação  social  desenvolvido  por  Serge  Moscovici  e 
fundamentalmente o pensamento de Bakhtin que, a partir dos  princípios 
de  alteridade  e  dialogia,  permite  melhor  compreender  o  processo  de 
constituição da subjetividade.  

A PARADA DO ORGULHO GLBT DE SÃO PAULO
Moacir Lopes de Camargos (PG - UNICAMP)

Atualmente, em quase todas as capitais brasileiras e também em muitas 
cidades do interior se realizam as Paradas, mas a de São Paulo tem a 
maior repercussão na mídia. A primeira Parada de São Paulo aconteceu 
em 1997. Desde então, essa celebração reúne, a cada ano, um número 
cada vez maior de participantes e sua repercussão pelo país e pelo mundo 
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é bastante conhecida.  Foi  observando a atmosfera de festa,  carnaval  e 
alegria que proporciona a Parada que elaborei  um projeto de pesquisa, 
uma vez que surgiram questionamentos sobre o modo de construção da 
imagem da homossexualidade pela imprensa escrita  e também como o 
homossexual  se  insere  nessa  celebração  buscando  construir  sua 
identidade.  Dessa  maneira,  tomando  como  referencial  teórico  Bakhtin 
(1987, 1993), Caillois (1996), Silva (2000), Hall (2003) dentre outros, esta 
pesquisa  trará  contribuições  para  questionamentos  no  campo  da 
homossexualidade a partir de teorias lingüísticas, antropológicas e sócio-
culturais.  Ou  seja,  esta  investigação  não  se  restringe  a  uma  única 
disciplina para abordar seu tema.

O SUJEITO NA ESCOLA: REPRESENTAÇÕES E PERSPECTIVAS
Aline Maria Pacífico Manfrin (Mestre em Lingüística - UNICAMP)

Procuro direcionar as leituras e discussões feitas no GEGE para pensar 
uma  relação  mais  humana  e  dialógica  entre  educação,  aprendizagem, 
sujeito e sociedade. Acredito que, apesar de existirem propostas de um 
ensino que seja mais próximo da realidade dos alunos de escola pública, a 
concepção dessas propostas ainda são prescritivas e não consideram a 
singularidade  dos  sujeitos.  Uma  proposta  coerente  para  uma  efetiva 
participação  do  sujeito  em seu  processo  de  aprendizagem  partiria  das 
reflexões feitas por Geraldi (2004), sobre a possibilidade de uma inversão 
na flecha do papel do professor e do aluno e na própria concepção do 
trabalho com a herança cultural.  Nesse contexto, o conceito de gêneros 
discursivos discutido por Bakhtin é fundamental para pensar na educação 
a partir do vivido.

DISCURSOS DO LULA. A PRODUTIVIDADE DO CONCEITO DE 
GÊNEROS DO DISCURSO EM QUESTÃO

André Luiz Covre (PG - UNICAMP)

O objeto da minha pesquisa circunscreve os discursos do Lula proferidos 
após  alguns  momentos  específicos  (após  o  resultado  das  eleições  em 
2002,  após  a  posse  em  janeiro  de  2003,  e  após  alguns  fatos 
especificamente relacionados ao tema Brasil-América Latina). Defendo que 
a  produtividade  do  conceito  de  gêneros  do  discurso  depende  de  sua 
articulação com a filosofia de linguagem do circulo de Bakhtin, o que nos 
leva  necessariamente  a  conceitos  como:  excedente  de  visão, 
memória/memória  do  futuro,  tema/significação,  ideologia/ideologia  do 
cotidiano, acabamento provisório, enunciado, entre outros.
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O DISCURSO POLÍTICO: POÉTICA E EGOCENTRISMO EM 
PROPAGANDAS POLÍTICAS

Ricardo Gessner (Licenciatura em Letras - UFSCar)

Em virtude de campanhas eleitorais,  os candidatos adotam técnicas de 
persuasão  discursiva  para  seduzir  o  eleitorado  e  conquistar  votos.  De 
acordo com o filósofo da linguagem Mikhail Bakhtin, “cada grupo social tem 
seu repertório  de formas de discurso na comunicação sócio-ideológica”. 
Alguns candidatos se valem de discursos excêntricos, com palavras pouco 
usadas ou até mesmo termos técnicos; ou apelam para sua imagem e/ou 
feitos  durante  a  vida,  governo,  etc.  Conseqüentemente,  muitas  vezes o 
gênero discursivo fica “incompleto” ou “incompreendido”, e mesmo assim, 
sem propostas, o candidato se elege.

RASTROS VIRTUAIS DE UMA MORTE (A)ENUNCIADA
Monica Vasconcellos Cruvinel (PG - UNICAMP)

O objetivo  do  trabalho  é  fazer  uma  análise  discursiva  dos  enunciados 
(verbais e não verbais) que alguns suicidas deixam como rastros pelos 
espaços virtuais da internet  (blogs,  orkut,  fóruns de discussão, e-mails), 
entre  os  dois  expressivos e  fundadores  silêncios  do diálogo  da vida:  o 
nascer e o morrer; o vir-a-ser e o deixar-de-ser.

DiegoAndreia Beatriz Pereira(UFSCar)

Esta pesquisa pretende entender como as constituições dos sistemas de 
informação podem ser compreendidas a luz dos gêneros do discurso de 
Mikhail Bakhtin. Dentro deste tema, atualmente destacamos os sistemas 
de  Informais  de  comunicação,  especificamente  os  blogs,  onde 
pretendemos compreender a que gênero do discurso pertence. Isso nos 
permitiria compreender então como se constituem os seus textos e quais 
as regras de funcionamento que ele requer para pertencer a uma ou outra 
classe  de  gêneros.  Até  o  presente  momento,  nos  detivemos  em 
estabelecer as regras gerais de funcionamento destes mecanismos, sem, 
no entanto  tentar  aliar  estas  regras  as  que  regem o funcionamento  de 
gêneros  primários  e  secundários.  Como  segundo  passo,  pretendemos 
nomear  (para  efeito  desta  pesquisa)  este  gênero  com  um  nome,  e 
compreender  com  qual  das  classes  de  gêneros  propostas  por  Bakhtin 
estes  sistemas  mais  se  assemelham.  A  longo  prazo,  gostaríamos  de 
compreender  como  todas  as  TIC  (como  a  rádio,  a  TV,  o  Cinema,  a 
Internet)  se  comunicam.  Quais  os  processos  pelos  quais  seriam  as 
mudanças  de  gêneros  pelas  quais  os  discursos  passam  quando  são 
trocados de suporte?
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TERCEIRA VIA – UMA ANÁLISE DE UM POSSÍVEL CAMINHO A SER 
TRILHADO PELO DISCURSO JORNALÍSTICO

Romulo Augusto Orlandini (PG-UFSCar)

O jornalismo sempre buscou ser um meio de comunicação que enuncia a 
realidade de maneira objetiva. Pelo menos esse é o discurso sustentado. 
Contudo, tal exercício da objetividade é o principal paradoxo que rege a 
profissão. Para tanto, ao longo do século XX principalmente, a imagem do 
jornalismo foi construída tanto discursivamente quanto eticamente a fim de 
propor  um  apagamento  do  sujeito  que  cria  o  texto.  Visto  como  um 
mediador entre o fato e o público, o jornalista vê-se na encruzilhada de 
levar diariamente ao leitor-ouvinte-telespector o panorama noticioso do dia 
sem que suas posições e opiniões aviltem aos olhos do receptor.  Essa 
noção  do  discurso  jornalístico  é  fruto  da  dominação  que  as  idéias 
positivistas e estruturalistas tiveram no século passado. Disso decorreu a 
invenção  e  uso  da  pirâmide  invertida  e  o  lead,  conceitos  caros  ao 
jornalismo moderno e que são as bases do padrão informativo de noticiar. 
No campo da lingüística, Ferdinand de Saussure foi o primeiro a escolher 
pela opção do sistema que se rege por si mesmo – eliminando a figura do 
sujeito (que ele chamou de “estranho ao organismo”). Um paralelo entre os 
rumos  que  o  jornalismo  tomou,  bem como  as  idéias  preconizadas  por 
Ferdinand de Saussure – pai da Lingüística - pode dar um panorama de 
como foi o discurso jornalístico do século passado. Já com as idéias de 
outro  filósofo  da linguagem, Mikhail  Bakhtin  podemos propor  uma nova 
visão para o jornalismo contemporâneo, na qual aceita que o sujeito existe, 
ou melhor, sempre existiu.

O SIGNO BAKHTINIANO E A AMÉRICA LATINA: 
DIALOGIA E MEMÓRIA DE FUTURO 

Fabrício César de Oliveira(PG- UFSCar)

Como cada pergunta está prenhe de respostas, todo ser humano 
vive grávido de futuro. Os signos brotam das atividades humanas com uma 
brutalidade de touro na arena. Os olhos mais atentos os lêem com uma 
desenvoltura  de  toureiro.  Basta  colocarmo-nos  no  mundo  para  que  a 
máquina da interação seja ligada, e com ela o verbo entre no humano da 
gente, alimentando-nos de ideologias. Toda a história da humanidade se 
sustenta  em  palavras;  por  um  lado,  se  sustenta  na  fragilidade  da 
falibilidade de cada signo verbal,  na textura tênue e eterna de diálogos 
cotidianos;  e  por  outro  lado,  se  sustenta  na  herança  que  os  registros 
oficiais nos deixam como escolha, para o presente e para o futuro.
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 O  signo  verbal  é  paradoxal,  como  o  próprio  homem:  frágil 
fortaleza. É frágil por pertencer a olhares cronotopicamente distintos, por 
pertencer a cada horizonte social, a cada respiração conjunta entre o Eu e 
o Outro na interação verbal. E, paradoxalmente, a história sustenta toda 
sua fortaleza também no signo, ao registrar em materiais históricos toda a 
completude  incompleta  do  humano  do  homem.  O  signo  verbal  é  sutil, 
arguto, fecundo, prostituto e ubíquo. É a centelha que ilumina e cega os 
caminhos do homem. 
Toda minha pesquisa se sustenta nos paradoxos que são a palavra e o 
homem, por eles decidi erguer uma leitura possível da realidade em torno 
do  signo,  América  Latina.  Já  que  há  um  declarado  distanciamento  do 
brasileiro em relação à cultura latino-americana, causado, sobretudo, pela 
(des)ordem  dos  discursos.  Os  discursos  hegemônicos  e  unívocos, 
verdadeiras  ditaduras  de  discurso  único  (re-neocolonizazões), 
contraditoriamente  localizados  em  tempos  de  democracias  neoliberais 
globalizadas,  têm  como  um  de  seus  principais  alimentos  a  esfera  de 
discursos econômicos aliados à mídia (hoje, centrados na construção de 
áreas  de  livre  comercialização,  Mercosul,  ALCA,  União  Européia,  ou  a 
mais  nova  ALBA  –  América  Bolivariana),  cujos  dados  recolhidos  no 
Caderno Mundo do jornal Folha de São Paulo - nos últimos 15 meses, de 
maio de 2005 a agosto de 2006 - formam o corpus da pesquisa.
Mesmo  que  o  nosso  distanciamento  seja  provocado  pelo  discurso 
econômico  –  ainda  mais  nos  últimos  dois  séculos  -  há  também outros 
discursos dialogizando o signo América Latina, formando e fundamentando 
uma construção diferente da univocidade constatada; sendo que as bases 
teórico-filosóficas em Rancière, Bakhtin, Hardt & Negri e Ponzio formam o 
arcabouço de meu gesto de leitura do signo latino-americano. As múltiplas 
vozes estão se autodeclarando constituidoras da América Latina.
Em  meio  às  polifonias  da  América  Latina,  notadamente,  seriam 
necessários estudos da (des)ordem dos discursos através de um método 
bakhtiniano,  já  que  as  manifestações  mais  sutis  e  sugestivas  do  difícil 
enquadramento e da arriscada estabilização em apenas um sinal cultural 
(uma unidade) ou identidade latino-americana estão manifestas na língua, 
porque  nela  se  encontra  a  vanguarda  cultural  (dialogia  e  memória  de 
futuro).  A análise  desses  discursos  nos  traz  uma leitura  descontinua  e 
plurivalente  do  jogo  social.  Já  que  os  discursos  estão  carregados  de 
ideologia,  tema  e  significação,  constituindo  assim  sujeitos  cronotópicos 
bakhtinianos, indiciando-nos a necessidade de estudos em torno daquilo 
que se configura como sujeito-latino-americano-pós-moderno.

AS LEITURAS DE FÃS NO DISCURSO DAS HISTÓRIAS EM 
QUADRINHOS ATUAIS: A FORMAÇÃO DE UMA TRADIÇÃO NOS 
QUADRINHOS
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Diego Aparecido Alves Gomes Figueira (UFSCar)

Nos  últimos  anos,  a  experiência  de  ler  histórias  em  quadrinhos  se 
transformou, deixando de se resumir a comprar uma revista na banca, lê-la 
e descarta-la. Hoje, boa parte dos leitores sabe de antemão a data prevista 
para uma revista chegar às bancas, quem são os seus autores, se haverá 
continuação ou não, etc. Quando a lê, já teve contato com uma série de 
textos a respeito daquela história e depois ainda participará de atividades 
que produzirão ainda mais textos criticando aquela obra. Em todos estes 
meios se cristalizam os discursos sobre o que é uma boa história,  que 
temas têm melhor aceitação, que estilos de narração verbal e não-verbal 
são mais apreciados, que autores e personagens têm mais prestígio, que 
formatos de publicação são mais adequados para cada gênero, etc. Neste 
ambiente de relações sociais e lingüísticas mais complexas e sofisticadas, 
forma-se  um  tipo  de  leitor  diferenciado,  parte  de  um  público  muito 
específico  de  colecionadores,  que  desenvolve  e  acumula  um  tipo  de 
conhecimento  sobre  HQ.  Adotando  uma  postura  bem  mais  ativa  na 
expressão  de  seus  gostos  e  interesses  junto  aos  responsáveis  pela 
produção das revistas que eles lêem, estes leitores vêm desempenhando 
um  papel  importante  no  atual  mercado  de  quadrinhos,  transpondo  as 
impressões individuais de leitura para instâncias mais estáveis e formais 
da enunciação através destes meios citados. As relações dialógicas entre 
os  dois  lados  do  processo  de  produção  e  leitura  se  tornaram  mais 
evidentes nas últimas duas décadas a ponto da voz dos leitores se tornar 
claramente perceptível no discurso das revistas. Atualmente, os autores de 
quadrinhos dialogam claramente com este conhecimento de fã. As formas 
mais  simples  deste  diálogo  são  as  referências  à  cronologia  dos 
personagens  publicados  mensalmente  e  a  marcas  de  estilo  de  certo 
autores  de  maior  renome,  transformando  partes  de  seus  trabalhos  em 
verdadeiros  topos literários para o sistema das Histórias em Quadrinhos. 
Outras obras levam este fenômeno ao extremo, tematizando ou se valendo 
destas  relações  discursivas  como  base  para  a  narrativa.  Em  vários 
gêneros, esta tendência tem sido considerada a principal inovação estética 
dos quadrinhos contemporâneos e indica um amadurecimento desta forma 
de arte. Para perceber quais são estes valores difundidos pelos leitores, 
analisamos  as  opiniões  presentes  em textos  informativos,  resenhas  de 
revistas, entrevistas com autores de quadrinhos, colunas e editorias que 
fizessem uma  reflexão  sobre  o  mercado.  Na  análise  das  obras  em si, 
fazemos questão de buscar ferramentas que propiciem o entendimento da 
linguagem dos quadrinhos na totalidade de seus elementos semiológicos e 
não como a simples combinação de ilustrações e legendas, além de adotar 
um visão sociológica da linguagem para a interpretação dos  resultados 
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fenômenos observados, baseada principalmente na teoria dos gêneros do 
discurso de Mikhail Bakhtin.

Resumo do Grupo de Pesquisa

GEDUEM3: GRUPO PESQUISAS EM ANÁLISE DO DISCURSO DA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ: LÍNGUA, SUJEITO E 
IDENTIDADE

Líder: Ceci-Maria Aparecida Honório(UEM)

Inseridos no âmbito do Grupo de Pesquisas em Análise do Discurso da 
Universidade Estadual de Maringá, o GEDUEM-3 agrega um conjunto de 
trabalhos  desenvolvidos  por  docentes  e  discentes  que  tematizam  a 
questão da identidade refletida a partir da problemática da diversidade e da 
heterogeneidade. Neste grupo, dialogamos também com pesquisadores da 
UNICAMP,  inseridos  nos  trabalhos  do  grupo  História  das  Idéias 
Lingüísticas,  que  tematiza  a  questão  das  políticas  lingüísticas  e  sua 
relação com a constituição  de uma identidade nacional,  ancorados  nos 
pressupostos da Análise de discurso (AD). Através da análise de diferentes 
gêneros textuais, procuramos compreender os processos de identificação 
do sujeito pela(s) língua(s) e pelo(s) discurso(s), explicitando o movimento 
contraditório que o constitui, de um lado, enquanto unidade imaginária, e, 
de  outro,  enquanto  lugar  de  resistência  à  homogeneização.  Desta 
perspectiva,  as  pesquisas  se  organizam  em  dois  eixos:  em  um  deles, 
analisamos  a  constituição  heterogênea  do  sujeito  no  contexto  da  pós-
modernidade;  em outro,  focamos o  modo de constituição do sujeito  no 
contexto  multilingüe  brasileiro.  Nos  dois  casos,  preocupamo-nos  em 
compreender  de  que  modo  tem  se  produzido  o  processo  de 
inclusão/exclusão de sujeitos, de línguas e de discursos na construção de 
uma unidade em relação à diversidade brasileira.

O OUTRO NO MESMO: O(S) SUJEITO(S) EM CLUBE DA LUTA
Fernanda Luzia Lunkes (UEM)

Somos compelidos pela história a acreditar que somos sujeitos discursivos 
homogêneos, que em nossas palavras devemos – e podemos, se essa for 
nossa  intenção  –  ser  claros  e  que  a  polissemia  e  a  ambigüidade  são 
características  verificáveis  somente  na  literatura.  Com  os  estudos  da 
análise  de  discurso,  entretanto,  verificamos o  que  tanto  incomoda:  não 
somos  homogêneos,  não  somos  completos  no  que  dizemos,  somos 
sujeitos simbólicos e estamos permanentemente à mercê do equívoco e da 
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falha.  Tendo em vista  estas  considerações,  nosso objetivo  no  presente 
estudo é o de analisar o(s) sujeito(s) do filme  Clube da Luta,  produção 
norte americana de 1999, propondo um diálogo com a análise de discurso, 
tomando o filme enquanto discurso. Uma das grandes surpresas do filme 
está no fato de descobrirmos no final que os personagens Jack e Tyler são 
a  mesma pessoa.  Não levando em consideração a  questão de  o  filme 
poder se utilizar das imagens para criar essa ilusão de sujeitos diferentes, 
mas  sim  pensando  nos  estudos  que  refutam  a  categoria  de  sujeito 
homogêneo, nossa pergunta aponta para recortes que tentam dar conta 
desse sujeito empírico que traz discursividades às quais permitem mostrar 
o caráter heterogêneo do discurso e do sujeito, do Outro no mesmo sujeito 
e como isso se dá no simbólico. Nosso recorte, portanto, tenta dar conta da 
pergunta que nos inquieta e de explicitar nossos gestos de leitura,  cuja 
pretensão  está  em  descrever  e  analisar  na  materialidade  discursiva  o 
funcionamento desse discurso. Faz-se necessário, por conta disso, trazer o 
contexto  em sentido  lato  (ORLANDI,  1997),  que  estamos considerando 
aqui como o da pós-modernidade, contexto que tornou possível ao filme 
representar esses modos de constituição do sujeito. 

O DISCURSO PEDAGÓGICO: EFEITOS DE INCLUSÃO OU EXCLUSÃO 
DE SUJEITOS PELA LINGUA(GEM)?

Greciely Cristina da Costa (Unicamp)

Há cinco anos uma política de inclusão que concede vagas suplementares 
a estudantes indígenas em instituições brasileiras de ensino superior foi 
implementada nas universidades estaduais do Estado do Paraná (UEM, 
UEL,  UEPG, UNIOESTE e UNICENTRO),  que se uniram e formaram o 
concurso  vestibular  unificado  dos povos indígenas sob coordenação  da 
CUIA (Comissão Universidade para  os Índios).  No último ano,  aderiu  a 
essa  unificação  a  universidade  federal  do  mesmo estado  (UFPR).  Nas 
últimas décadas vêm surgindo muitas políticas de inclusão no país, como é 
o caso deste concurso, com isso, temos também observado que, se por 
um lado, a legislação tem garantido a inclusão no âmbito da cidadania de 
diferentes  povos  e  grupos  sociais  não  hegemônicos  politicamente, 
contraditoriamente,  este  processo  tem  produzido  práticas  de  exclusão 
(HONÓRIO, 2000). É a partir desta formulação que nos cabe questionar 
neste  trabalho,  que  se  insere  no  Projeto  de  Pesquisa  A  inclusão  da 
diversidade  pela  linguagem:  questões  de  língua,  memória  e  identidade 
(UEM), se  realmente  processos  que  deveriam  propiciar  a  inserção  da 
pluralidade  podem agir  ao  contrário  produzindo  discursivamente  efeitos 
excludentes.  Como  são  provocados  esses  efeitos?  Como  são 
discursivizados? A partir da análise do que chamamos de enunciado-tema, 
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que direcionou a produção textual da prova de redação do  IV Vestibular  
dos povos indígenas do Paraná, pretendemos explicitar o modo como o 
Discurso  Pedagógico,  que  de  acordo  com  Orlandi  (1996)  é  autoritário, 
funciona  neste  contexto;  discutir  como  os  sentidos  são  marcados  no 
entremeio  das  tipologias.  Nesta  reflexão,  percorreremos  os  efeitos  de 
sentidos provocados no/pelo processo seletivo de 2005 através de gestos 
de leitura. Preocupados com a questão da multiplicidade étnico-cultural, a 
partir de uma perspectiva discursiva fundamentada na Análise do discurso 
de linha francesa, buscaremos compreender de que modo tem se dado (ou 
não), esta inclusão pelas práticas de linguagem partindo do pressuposto de 
que é na língua que se materializa o discurso e no discurso materializa-se 
a ideologia (ORLANDI, 2003).

A IDENTIDADE FEMININA CONFIGURADA A PARTIR DO “OUTRO”: O 
DISCURSO E A HETEROGENEIDADE

Kátia Alexsandra dos Santos (UEM)

Falar da mulher  no contexto da chamada pós-modernidade é tocar num 
ponto móvel, já que precisamos pensar sua constituição num momento de 
crise  dos  gêneros,  em que  as  fronteiras  identitárias vêm se  alterando. 
Tendo em vista que a partir do discurso (e da entrada no simbólico) é que 
nos configuramos como sujeitos, e mais que isso, que a designação de 
gênero é a primeira com a qual o “outro” nos nomeia, propomos nesse 
trabalho pensar a identidade feminina a partir do discurso feminino, vendo-
o sob o signo da heterogeneidade, conforme  o conceito concebido na 3º 
fase da Análise do Discurso de linha francesa. Para isso, tomo entrevistas 
realizadas com mulheres de perfis heterogêneos e as analiso sob o foco de 
alguns  pressupostos  da  AD,  sobretudo  no  que  diz  respeito  à 
heterogeneidade constitutiva e o interdiscurso, e alguns conceitos de base 
psicanalítica ligados à constituição do sujeito. Pretendo dessa forma poder 
vislumbrar a configuração do sujeito mulher como ser heterogêneo que é, 
constituído  com  base  no  discurso  do  “outro”,  procurando  compreender 
quem é este ”outro” que o constitui contraditoriamente. Desta perspectiva, 
observaremos o funcionamento deste “outro” que não é o sujeito homem, 
mas sim o modo como a mulher resignifica o discurso do sujeito homem 
em seu dizer, tendo em vista um interdiscurso que se ordena a partir de 
memórias recortadas da sociedade patriarcal em relação à sociedade pós-
moderna. 
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PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO ÍNDIO NOS 
DISCURSOS QUE TEMATIZAM SABERES: IMAGINÁRIO E 

IDENTIDADE
Adriana Aparecida Vaz da Costa (UEM)

A partir  da formulação de Pêcheux (1983) de que todo discurso abre a 
possibilidade  de  desestruturação-reestruturação  das  redes  de  filiações 
sócio-históricas e que os processos de identificação não são plenos, o que 
propomos,  neste  trabalho,  é  explicitar  alguns  dos  processos  de 
identificação  a  que  o  sujeito  índio  é  interpelado  nos  discursos  que 
tematizam  saberes.  Procuramos  refletir  sobre  como  os  sujeitos  se 
identificam  pela  língua,  num  espaço  discursivo  que  presentifica  dois 
imaginários  de  conhecimento – um indígena  e  o  outro  ocidental  –  que 
interpelam  o  sujeito  a  identificar-se.  Para  pensarmos  essa  questão, 
tomamos  como  corpus de  análise  as  redações  produzidas  por 
vestibulandos Kaingang no contexto do IV Vestibular dos Povos Indígenas 
no Paraná, partindo do pressuposto de que o espaço de constituição de 
saberes  coloca  em jogo  a  diversidade  étnico-cultural  na  relação com a 
unidade.  Desta posição, pensamos ser possível compreender que efeitos 
os processos de identificação produzem em termos de inclusão/exclusão 
do sujeito no âmbito da nacionalidade, e que apontam para a possibilidade 
de o sujeito “escapar” ou resistir a estes processos de identificação.

Resumo do Grupo de Pesquisa

GEDUEM 1 (GEPOMI – GRUPO DE ESTUDOS POLÍTICO-MIDIÁTICOS 
DA UEM

O GEPOMI-UEM: UMA SÍNTESE DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS

Líder: Maria Célia Cortez Passetti ( UEM)

O GEPOMI surgiu da necessidade de criação de um espaço de estudo das 
relações  entre  mídia  e  política  na  contemporaneidade  que  pudesse 
sustentar,  inicialmente,  meu  projeto  institucional  intitulado  “Análises  de 
discursos político-midiáticos: a campanha eleitoral de 2004 para Prefeito  
na  mídia  maringaense”,  que  me  levou  a  construção  de  um  arquivo 
midiático  sobre  a  campanha  eleitoral  maringaense,  o  qual  passou  a 
subsidiar análises discursivas que concorriam para o objetivo de mostrar 
como  a  mídia  maringaense  produziu  e  circulou  sentidos  atuando  no 
processo eleitoral do município e/ou como os sujeitos políticos dela fizeram 
uso para persuadir o voto do eleitor. Posteriormente com a demanda dos 
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alunos  da  pós-graduação  interessados  no  discurso  político  em  nível 
nacional, ampliamos o grupo passando a receber os orientandos de outros 
professores do Departamento de Letras da UEM e de nosso mestrado. 
Assim,  dentro  do campo específico  das relações entre  mídia  e política, 
nosso  grupo  de  estudo  busca,  diferentemente  das  áreas  das  ciências 
políticas e da comunicação, ter a linguagem como elemento central nas 
investigações.  O  GEPOMI-UEM  abarca  pesquisas  em  níveis  variados 
(graduação e pós-graduação), com suportes textuais e/ou discursivos, que 
investigam os processos semânticos do discurso político nos mais variados 
gêneros  midiáticos.  Os  participantes  do  grupo  que  aqui  comparecem 
apresentam resultados de pesquisas concluídas e em andamento. Como 
coordenadora do grupo ressalto o diálogo que fazemos com teóricos da 
comunicação na busca de compreensão das inter-relações entre mídia e 
política na sociedade contemporânea estruturada e ambientada pela mídia.

Resumo dos Participantes do Grupo

VEJA E OS PERCURSOS DISCURSIVOS NA (DES)CONSTRUÇÃO 
REPRESENTACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES 
DURANTE A 
CRISE DE CORRUPÇÃO DO GOVERNO FEDERAL NOS ANOS DE 
2005/2006

Patrícia Duarte de Britto (UEM)

O presente projeto de pesquisa centra-se na temática do imaginário social 
e, portanto, na construção das representações sociais.  Buscamos, à luz 
dos dispositivos teóricos da Análise de Discurso de Linha Francesa e tendo 
como  principal  referência  os  estudos  de  Michel  Pêcheux,  levantar 
diagnósticos de discursividade na materialidade lingüística e imagética de 
textos pertencentes à revista Veja, da editora Abril, a fim de descrevermos 
e compreendermos o modo como os sujeitos enunciadores criam, recriam 
e  legitimam,  enquanto  efeitos  de  sentidos,  os  imaginários  e  as 
representações sociais do Partido dos Trabalhadores (PT), a partir da crise 
de corrupção ocorrida no governo de Luís Inácio Lula da Silva durante os 
anos  de  2005  e  2006.  Nosso  objeto  de  pesquisa,  ainda  em  fase  de 
construção,  será  retirado  de  um  arquivo  de  capas  e  reportagens 
pertencentes às chamadas de capa, veiculadas pela revista Veja durante 
01 de maio de 2005 a 31 de outubro de 2006, período que abrange o início 
dos escândalos que envolveram militantes do PT em várias acusações de 
corrupção no poder executivo até os trinta dias que precedem às eleições 
presidenciais.  Partimos da concepção de que as representações sociais 
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são  construções  individuais  e  coletivas  não-fixas,  mutáveis,  produzidas 
num  jogo  de  espelhos  e  fragmentadas,  constituídas  via  formações 
imaginárias,  sendo ativadas por meio de um processo que ultrapassa a 
realidade  concreta,  envolvendo sujeitos  face às condições  de produção 
sócio-históricas e ideológicas. Buscamos, a partir do nível intradiscursivo, 
detectar a pluralidade de vozes lingüísticas e imagéticas, que caracterizam 
os textos enquanto objetos heterogêneos (seja pela amostragem ou não de 
marcas  lingüísticas  e  pela  heterogeneidade  das  formas,  cores,  traços, 
textura, luz, sombras, etc., que trabalham a textualidade da imagem) e que 
possam  nos  remeter  ao  constitutivo,  ao  pré-construído.  No  nível 
interdiscursivo,  buscaremos  observar  como  velhos  e  cristalizados 
discursos  são  sustentados  e  retomados  para  re(significar)  a  cerca  do 
Partido dos Trabalhadores, dentro de uma diversidade de manifestações 
de sentidos que demarcam as ações de tempos passado e presente e que 
ora deslocam, ora regulamentam os campos discursivos. Para tanto, nosso 
dispositivo  analítico  engloba  as  heterogeneidades,  as  formações 
discursivas, as formações imaginárias, as formações ideológicas, o jogo de 
imagens, a posição-sujeito e a memória social, face aos aspectos sócio-
históricos  envolvidos.  Como  ainda  estamos  em fase  de  elaboração  do 
projeto  e  de  seleção  do  corpus,  não  temos  resultados  concretos  a 
apresentar,  mas  esperamos,  mediante  o  estudo  dos  enunciados 
lingüísticos e imagéticos, levantar diagnósticos de discursividade sobre a 
formulação e reformulação dos construtos representacionais concernentes 
ao PT, os quais são por nós concebidos como modelares de sujeitos e de 
instituição que podem, a curto, médio e longo prazo, apagar, transformar, 
promover e consolidar as relações do partido na trama da sociedade. 

AS REGULARIDADES DISCURSIVAS DE SUJEITOS POLÍTICOS NO 
HORÁRIO GRATUITO DE PROPAGANDA ELEITORAL (HGPE/TV), NAS 
ELEIÇÕES/2004 DE MARINGÁ

Vera Lucia da SILVA (PG-UEM)

Neste trabalho refletimos sobre a questão da nova configuração do campo 
discursivo político na sociedade contemporânea ambientada pela mídia, 
dada a necessidade de compreensão das transformações pelas quais vêm 
passando este tipo de discurso e de como os sujeitos políticos enunciam a 
partir desses lugares discursivos. Ao operar com a problemática de quais 
regularidades discursivas foram apresentadas pelos dois sujeitos políticos: 
João Ivo Caleffi do Partido dos Trabalhadores (JIC/PT) e Silvio Barros do 
Partido  Progressista  (SB/PP)  que  disputaram  a  reta  final  da  eleição 
maringaense  para  prefeito,  procuramos descrever  os  efeitos  de sentido 
produzidos por seus discursos que orientaram,  respectivamente,  para a 
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derrota e para a vitória dos candidatos. Para compreender as condições de 
produção em que se deram os resultados nas urnas, priorizamos recortes 
discursivos  do  horário  gratuito  de  propaganda  eleitoral  na  televisão 
(HGPE/TV),  por  ser  o  gênero  discursivo-midiático  de  maior  impacto  e 
relevância em uma campanha eleitoral.  Foram selecionados, gravados e 
transcritos os programas eleitorais da última semana do segundo turno, 
fase  decisiva  para  a  conquista  dos  votos.  A  análise  foi  feita  sob  dois 
dispositivos  teóricos:  o  da  linha  da  comunicação  político-midiática  com 
Rubim, Gomes e Weber e o da discursiva com Maingueneau, Pêcheux e 
Orlandi, entre outros. Como resultado da nossa pesquisa, salientamos que 
o candidato derrotado JIC/PT sofreu as coerções da formação ideológica 
socialista  a  que  se  filiam seu  partido  e  seu  governo,  reproduzindo,  no 
HGPE/TV,  os  mesmos  lugares  discursivos  coletivos,  bem  como  se 
mostrando  atrelado  às  concepções  clássicas  do  discurso  político 
tradicional  calcado  na  retórica  informativa  e  racional.  Por  outro  lado,  o 
candidato vitorioso SB/PP mostrou-se rendido às coerções do  marketing 
eleitoral,  produzindo  cenas  interativas  individualizadas  de  grande  efeito 
persuasivo,  obtido  pelo  processo  de  identificação  com  o  eleitor 
maringaense  e  reforçado  por  relações  interdiscursivas  com  os  campos 
religiosos, esportivo e tradicional/familiar que contribuíram para fixar uma 
imagem de candidato competente e experiente para o cargo de prefeito. 
Com a análise do discurso dos candidatos não tivemos a pretensão de 
explicar o resultado final  das urnas,  uma vez que a campanha eleitoral 
envolve uma rede complexa de fatores que o determinam, mas pudemos 
apontar  alguns  dos  principais  eixos  semânticos  do  processo 
argumentativo-persuasivo de busca do voto.

O ESPETÁCULO DE LULA NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2002: A 
DOCILIZAÇÃO DO CORPO

Elaine de Moraes Santos (PLE-UEM)
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Conforme Courtine (1988), novas necessidades e inviabilidade de posturas 
tradicionais  transformaram o  discurso  político  moderno  numa obsessão 
pela audiência:  técnicas audiovisuais de comunicação promoveram uma 
pedagogia  do  gesto  (...)  fizeram  do  corpo  um  objeto-farol  (...)  de 
representação política (p.25). O novo orador dispersou massas, optou pela 
ênfase no espetáculo corpóreo e aderiu a nova concepção de discurso - 
produto  homogeneizado  de  um  consumo  de  massa. Nas  eleições 
presidenciais  de  2002,  segundo  especulações  midiáticas  da  época,  o 
candidato Luiz Inácio Lula da Silva do PT (Lula), cansado de representar 
uma oposição historicamente derrotada nas eleições, aderiu à postura de 
orador  moderno  e,  através  de  seu  marqueteiro  –  Duda  Mendonça  - 
produziu uma conversação-espetáculo em sua propaganda eleitoral. Essa 
nova  imagem  foi,  portanto,  comumente  comparada  à  das  eleições 
anteriores pela mídia brasileira. A relevância deste fenômeno para a atual 
conjuntura  sócio-histórico-ideológica  do  país  motivou,  a  partir  dos 
pressupostos  teóricos  da  Análise  do  Discurso  de  Linha  Francesa,  a 
investigação deste trabalho quanto à viabilidade de se pensar a docilização 
do corpo como normatização do discurso político no Brasil. Com base no 
antes  e  depois  da  postura  do  candidato  Lula,  no  período  eleitoral, 
presentes  em matérias  das  principais  revistas  do  país,  esboçaremos  a 
incidência desse procedimento na campanha de 2002 e sua repercussão 
neste importante veículo de informação e formador de opinião. 

Resumo do grupo de pesquisa

DISCURSO, MEMÓRIA E IDENTIDADE: DIÁLOGOS ENTRE A IMAGEM, 
A PALAVRA E O SOM

Coordenadores: GASPAR, Nádea Regina (UFSCar)
BARBOSA, Pedro Navarro (UEM)

Integrantes: MARTINS, Maria Silvia Cintra (UFSCar)
TASSO, Ismara E. Vidal de Souza (UEM)

ZANUTTO, Flavia (UNESP/CAr)
OLIVEIRA, Neil Armstrong Franco (UEL)

PEREIRA, Andréia Beatriz (UFSCar)

O objetivo primordial 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  visibilidades e materialidades veiculadas por  meio  da 
comunicação  social:  a  palavra  escrita,  os  filmes,  a  mídia  jornalística  e 
televisiva e as músicas. Com esses objetivos (teóricos e práticos), espera-
se  encontrar  pronunciamentos  discursivos  que  forjam  e  formam,  na 
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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  advém de  diversas  áreas  como  a 
Lingüística,  Ciência da Informação e a Imagem e Som, e de diferentes 
instituições universitárias como a UFSCar e UEM. 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), entre outros livros. 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,  minicursos,  palestras  e  atendimento  a  instituições de ensino e 
cultura, incluindo o ensino à distância. 

Resumo dos Participantes do Grupo

PRÁTICAS DISCURSIVAS DOS SUJEITOS QUE ATUAM NO 
PROCESSO DA TRANSFERÊNCIA DO SABER: A LEITURA NOS 
FILMES E PROPAGANDAS TELEVISIVAS

GASPAR, Nádea Regina (UFSCar)

Deleuze, em texto intitulado Foucault (1998, p.153), distinguiu três grandes 
dimensões  na  obra  de  Michel  Foucault  concluindo  que,  “trata-se  sem 
dúvida  de  três  dimensões  irredutíveis,  mas  que  se  encontram  em 
constante implicação: [o] saber, [o] poder e [os estudos da subjetivação, da 
ética,  dos  cuidados  de]  ‘si’,  são  três  ontologias”.  As  três  dimensões 
destacadas por Deleuze tornam-se evidentes na leitura das publicações de 
Foucault, pois se compreende que não são três momentos distintos ou que 
se caracterizariam como “fases” de estudos de um autor, ao contrário, as 
três dimensões encontram-se presentes de um modo conjunto, desde as 
primeiras publicações deste teórico. Contudo, no decorrer dos estudos da 
obra  de  Foucault,  compreende-se  que  em determinados  momentos  ele 
direcionou  suas  pesquisas  para  um  ou  outro  destes  três  “núcleos”, 
publicando-as em “blocos”. Neste trabalho, serão priorizados aspectos da 
compreensão de Foucault frente à dimensão do saber, relacionando-a em 
análises  sobre  a  temática  da  leitura,  e  aplicando-as  em  filmes  e 
propagandas televisivas. Adianta-se que a teoria do discurso e sua relação 
com  os  saberes,  tal  como  compreende  Foucault,  aponta  para 
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possibilidades  de  análises  em diversos tipos  de  textos,  dentre  eles,  os 
fílmicos. Barros da Motta (2000), apresentador no Brasil da Coleção Ditos 
e Escritos, observa que Foucault só começou a trabalhar com análise de 
filmes em um período mais recente (próximo da sua morte em 1984). O 
que  se  pretende  com  este  trabalho,  portanto,  é  apresentar  resultados 
parciais de uma pesquisa que destaca a teoria do discurso em sua relação 
com os saberes, aplicada na temática sobre a leitura e veiculada nos filmes 
e mídia televisiva. Para tanto, buscou-se responder a seguinte questão de 
pesquisa: de que modo a leitura vem sendo enunciada pelos sujeitos nos 
filmes  e  propagandas  televisivas?  Os  resultados  parciais  da  pesquisa 
apontam  que  a  leitura  tem  sido  enunciada  por  sujeitos  que  atuam  no 
processo da transferência do saber de três modos distintos, ou seja, como: 
intimidade, angústia e merchandising.

A ANÁLISE DE TEXTOS NUMA PERSPECTIVA TRIDIMENSIONAL
Maria Sílvia Cintra Martins (UFSCar)

Baseamo-nos na proposta de Norman Fairclough da análise do discurso 
numa perspectiva tridimensional. Trata-se de uma tentativa de transcender 
a divisão entre a pesquisa apenas inspirada na teoria social e aquela que 
se  centra  prioritariamente  nos  textos.  Temos,  com  isso,  a  análise  do 
discurso  que  oscila  entre  o  foco  em  textos  específicos  e  o  foco  na 
estruturação social da linguagem, a qual é relativamente estável e que é 
parte da estruturação e da rede relativamente estável de práticas sociais. A 
análise crítica do discurso focaliza a continuidade e a mudança nesse nível 
mais abstrato,  e também o que acontece em textos particulares.  Nesse 
contexto, as ideologias são vistas como representações básicas, porque 
fazem parte da interação social, estão inculcadas nas formas de ser e nas 
identidades das pessoas. A análise de textos, vistos, por sua vez, como 
partes de eventos sociais, focaliza as formas lingüísticas e a distribuição de 
formas  lingüísticas  diferentes  em  tipos  diferentes  de  textos,  havendo 
necessidade de cautela para evitar a sugestão de efeitos mecânicos ou 
regulares. Serve como exemplo o caso da nominalização, a qual acontece 
quando, em vez de se representarem os processos que estão acontecendo 
no mundo como processos (com verbos),  eles são representados como 
entidades,  trazendo  como  resultado  o  fato  de  que  os  agentes  dos 
processos passam a estar ausentes dos textos. A nominalização contribui 
para uma elisão muito difundida da agência e da responsabilidade humana 
nos  processos  dentro  dos  relatos  da  nova  economia  global.  Há  dois 
poderes  causais  que  dão forma aos  textos:  por  um lado,  as  estruturas 
sociais e as práticas sociais; por outro lado, os agentes sociais, ou seja, as 
pessoas envolvidas nos eventos sociais. Os agentes sociais não são livres, 
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sofrem  restrições  sociais,  porém  suas  ações  não  são  totalmente 
determinadas: eles tecem textos e estabelecem relações entre elementos 
dos textos. Já as estruturas sociais comparecem enquanto definição de um 
potencial: a estrutura econômica, a classe social, o sistema de parentesco, 
a língua. Compreende-se que é muito complexa a relação entre o que é 
estruturalmente possível e o que realmente acontece – ou seja, entre as 
estruturas e os eventos. Os eventos não são o efeito direto das estruturas 
sociais  abstratas.  Sua  relação  é  mediada,  uma  vez  que  há  entidades 
organizacionais intermediárias entre os eventos e as estruturas:  trata-se 
das  práticas  sociais  que  são  definidas  como  maneiras  de  controlar  a 
seleção de certas  possibilidades estruturais  e a exclusão de outras.  As 
relações  mediadas  comportam  o  fenômeno  da  informalização  da 
sociedade  e  do  afastamento  de  hierarquias  explícitas,  que  é  parte  da 
mudança  social  característica  do  capitalismo  contemporâneo  em  seu 
impacto em diferentes áreas da vida social.  O Novo Capitalismo é visto 
como a mais recente de uma série histórica de reestruturações radicais 
através  das  quais  o  capitalismo  tem  se  mantido  basicamente  em 
continuidade,  e  a  informalização  das  relações  sociais  faz  parte  desse 
travestimento em curso das estruturas de poder.

A COR DA PEDOFILIA
Andréia Beatriz Pereira (PIBIC/CNPq-UFSCar)

Profª Dra. Nádea Regina Gaspar (UFSCar)

O objetivo deste trabalho, em fase de pesquisas em andamento, é o de 
compreender  de  que  modo  o  discurso  sobre  a  pedofilia  vem  sendo 
apresentado  em textos  imagéticos  estáticos  e  audiovisuais.  Para  tanto, 
recorreu-se a alguns princípios advindos de Michel Foucault. No texto  A 
arqueologia do saber  (1997, p. 220) Foucault expõe que para se analisar 
um quadro,  por  exemplo,  faz-se necessário  observar,  além dos demais 
princípios expostos por ele, ao menos uma das suas dimensões - cor, luz, 
proporções, etc.-, pois para o teórico, há também “uma prática discursiva 
que  toma  corpo  em  técnicas  e  em  efeitos”.  Neste  sentido,  buscou-se 
observar  de  que  modo  as  cores  vem se  manifestando  nos  textos  que 
tratam sobre o abuso sexual infantil, para que se possa compreender se a 
cor,  enquanto recurso técnico de produção, produz determinados efeitos 
de sentidos sobre o tema em questão. O arquivo, por ora, foi constituído 
pelos seguintes textos: a) propaganda da ABRAPIA (Revista Marie Claire, 
Junho, 2003); b) ilustração da reportagem Pedofilia (Revista Claudia, Maio, 
2006); c) capa de DVD do filme  O Lenhador (2004); d) capa do Livro  O 
Grito dos Inocentes (2003). 
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Resumo do Grupo de Pesquisa

GPRCD - GRUPO DE PESQUISA EM CULTURA, REPRESENTAÇÃO E 
DISCURSO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

Líder: Antônio Luiz Assunção

As pesquisas desenvolvidas no interior desse Grupo de Pesquisa voltam-
se para as questões dos estudos das práticas discursivas compreendidas 
como  práticas  sócio-culturais,  o  que  implica  compreender  os  discursos 
como  objetos  culturais  historicamente  localizados,  empreendendo 
pesquisas  em  que  se  atenta  para  a  relação  entre  cultura,  discurso  e 
representação.  O  que  se  pretende  a  partir  dessas  pesquisas  é 
compreender  os  processos  de  representação  da  realidade  e  das 
identidades  sociais,  buscando  refletir  sobre  a  interface  entre  discurso, 
cultura  e  sociedade.  Nesse  sentido,  nosso  olhar  volta-se  tanto  para 
aspectos  lingüísticos  e  discursivos  das  práticas  textuais,  como também 
para  as  questões  do  processo  de  mercantilização,  entendido  como 
resultantes  de  uma  concepção  da  sociedade  como  uma  sociedade  do 
espetáculo, expressão cunhada por Guy Debord. No primeiro caso, tendo 
em vista os textos como objetos empíricos e culturais atravessados por 
práticas discursivas, voltamo-nos para os processos de constituição das 
representações  sociais.  Os  discursos  surgem  como  lugares  em  que  a 
materialidade da língua aparece afetada pelos mecanismos da ideologia e 
pelas relações de poder. No segundo caso, nosso olhar volta-se para o 
exame do processo de mercantilização dos produtos empíricos culturais, 
como as imagens, os textos midiáticos, atentando para o modo como, em 
uma sociedade  do  espetáculo,  são  estabelecidas  as  relações  entre  os 
cidadãos-consumidores  e  o  seu  cotidiano  envolto  por  práticas  sociais, 
discursivas cada vez mais influenciadas pelos meios de comunicação.

Resumo dos Participantes do Grupo

DISCURSO DA MÍDIA E REPRESENTAÇÃO SOCIAL
Dylia Lysardo-Dias – UFSJ 

As pesquisas que desenvolvo no interior  desse grupo voltam-se para o 
estudo  das  práticas  sociais  de  linguagem,  que  é  concebida  como uma 
atividade de sujeitos inscritos em um circuito de comunicação instanciado 
socialmente.  Assim,  o  uso  da  linguagem é  apreendido  a  partir  de  sua 
ancoragem cultural e do jogo enunciativo que se estabelece entre sujeitos 
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historicamente constituídos. Filiando-me a uma abordagem eminentemente 
sócio-comunicativa que entende a interação verbal na sua dimensão de 
ação  social,  meu  interesse  maior  tem  sido  o  estudo  dos  discursos  de 
representação mobilizados pela mídia. Tais discursos sinalizam sistemas 
de valores e crenças que correspondem a uma certa forma de ‘habitar o 
mundo’. Parto do pressuposto de que a mídia funciona tanto inserida em 
um circuito econômico e tecnológico no qual as ‘condições de mercado’ 
ditam as regras de atuação, quanto em um circuito simbólico no qual os 
significados  são  coletivamente  construídos  através  da  integração  de 
diferentes realidades e se articulam a identidades sociais diversas. Assim, 
a discussão sobre a possibilidade de a mídia atuar como um organismo 
manipulador ou sobre ela funcionar como espelho da sociedade cede lugar 
para uma análise que a focalize como instância produtora de conteúdos 
culturais capazes de estabelecer ou reforçar relações de poder. É nessa 
perspectiva  que  a  Análise  do  Discurso  tem  a  contribuir  para  a 
compreensão  dos  modos  de  configuração  e  dos  efeitos  de  sentido 
instituídos pela mídia; é dentro dessa visão que é possível construir uma 
interface  entre  as  teorias  do  discurso  e  os  produtos  midiáticos;  é, 
sobretudo, sob esse enfoque que se pode desenvolver uma reflexão sobre 
como o uso da linguagem produz significados coletivamente partilhados, 
que regulam as práticas sociais. Nossas pesquisas têm se concentrado em 
dois  universos  midiáticos:  o  publicitário  e  o  jornalístico.  No  caso  do 
primeiro,  buscamos  identificar  e  analisar  as  representações  que  a 
publicidade mobiliza já que hoje ela não se restringe mais à apresentação 
dos aspectos funcionais do produto ou serviço anunciado. Na medida em 
que reconstitui  cenas  da  vida  cotidiana  e  mobiliza  certos  universos  de 
referência, em detrimento de outros, a publicidade associa a mercadoria 
que  oferece  à  satisfação  de  desejos,  às  vezes  inconscientes,  propõe 
modelos coletivos de comportamento e, dessa forma, assume um papel 
cultural. No caso do discurso jornalístico, nosso interesse é o estudo das 
representações  da  ‘mineiridade’  que  esse  discurso  utiliza  nos  textos 
informativos que produz e faz circular. Considerando que ser mineiroé uma 
construção social  que povoa o imaginário  coletivo  e  que se materializa 
através de referências e qualificativos  consolidados pelo  senso comum, 
buscamos  relacionar  representação  e  identidade,  sempre  atentos  ao 
aspecto ideológico inerente à posição que o sujeito assume ao interagir 
verbalmente.  Portanto,  visamos  construir  uma  interpretação  acerca  das 
representações que sustentam o discurso da mídia, com ênfase naquelas 
mais estereotipadas, de forma a refletir sobre o papel social da linguagem 
e a dimensão cultural dos discursos.

CULTURA, DISCURSO MIDIÁTICO E REPRESENTAÇÃO SOCIAL
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Guilherme Jorge de Rezende -UFSJ

Minha  linha  de  pesquisa  abrange  estudos  acerca  de  um  tema,  em 
particular,  se  destaca  nessa  área  de  conhecimento:  o  processo  de 
representação veiculado pelas diversas expressões que o sincretismo da 
realidade-ficção assume no espetáculo televisual.  Objeto de projetos de 
iniciação  científica  e  orientações  de  mestrado,  Infoentretenimento, 
tecnoespetáculo,  tecnocultura,  cibercultura  são  diferentes  termos  que 
designam processos e fenômenos de uma nova sociedade globalizada em 
formação.  Na  origem  dessa  configuração  que  se  instaura,  desponta  o 
conceito  de  sociedade  do  espetáculo,  formulado  por  Guy  Debord,  que 
explicaria  o  triunfo  da  mecantilização  de  imagens  como mediadoras  do 
contato dos cidadãos-consumidores com a política, a economia, a cultura e 
o próprio cotidiano cada vez mais dominado pela presença dos meios de 
comunicação.  A  preocupação  como  esse  mesmo  objeto  se  reflete  em 
pesquisa sobre o  grau transparência e autonomia que um signo icônico 
possui, a ponto de dispensar uma âncora verbal que ajude a decifrar o seu 
sentido. A hipótese inicial de trabalho é a da existência de uma vinculação 
entre  uma soberania  do  icônico  e  o  processo  de  espetacularização  da 
realidade,  no  qual  o  critério  jornalístico  se  subjuga  à  prioridade  de  se 
oferecer um  show  de imagens. A  partir  de proposições teóricas sobre o 
tema, esse estudo busca identificar a incidência da espetacularização nas 
manifestações  culturais,  sobretudo  as  que  ocorrem  na  TV.  Em  outro 
projeto  voltado  para  a  iniciação  científica,  a  investigação  contempla 
os“Reality Shows”, Ao combinarem o voyeurismo dos telespectadores com 
a necessidade de visibilidade dos concorrentes dos jogos que motivam, os 
reality shows instauram novas formas de convivência, rediscutem padrões 
éticos e determinam a emergência de variadas manifestações culturais, em 
que os limites entre o privado e o público tendem também a desaparecer. 
Nessa perspectiva, desenvolve-se uma pesquisa no mestrado sobre uma 
representação  do  crime  pela  TV  Alterosa.  Ao  destacar  a  cultura  da 
violência como elemento básico da cultura de massa, o estudo se propõe a 
mostrar como receitas típicas de uma abordagem sensacionalista, que tem 
no fait-divers a sua matéria-prima, constituem um modelo de cobertura de 
notícias  policiais  de  forte  apelo  popular  e  grande  repercussão 
mercadológica.As  peculiaridades  do  discurso  televisivo  inspiraram  duas 
pesquisas de iniciação científica. Em uma delas o objeto refere-se ao papel 
que a linguagem da TV exerce como referência lingüística para grande 
parte da população brasileira.  Por essa razão, o ensino de redação em 
qualquer nível  escolar,  sem desconsiderar  as normas gramaticais,  deve 
sintonizar-se também com a linguagem da mídia, em especial a TV. No 
estudo  do  estilo  jornalístico  audiovisual  praticado,  duas  questões 
interdependentes se destacam: a fusão de registros formais e coloquiais de 
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linguagem  e  a  hibridação  de  escrita  e  oralidade  em  textos  de 
telejornalismo.Uma segunda pesquisa tem como foco a utilidade da função 
fática no discurso televisivo. Prevê-se que um estudo sistemático de toda a 
programação  televisiva  revelaria  que  a  função  fática  constitui  a 
interatividade em sua essência, deixando de ser um mero exercício para 
testar a eficiência de um canal de comunicação.

REPRESENTAÇÕES ACERCA DA LÍNGUA INGLESA NO DISCURSO
Edmundo Narracci Gasparini (UFSJ)

As pesquisas que tenho desenvolvido no interior  do grupo de pesquisa 
“Cultura,  representação  e  discurso”  abordam  representações  sociais 
constituídas no/pelo discurso, sendo este entendido como “lugar” onde a 
materialidade  da  língua é  afetada  pelo  mecanismo da ideologia.  Minha 
atenção tem se voltado a investigações sobre representações acerca da 
língua inglesa como língua estrangeira.
Dentro desta abordagem discursiva, destaca-se a relevância da ideologia 
nos processos discursivos. A ideologia deve ser abordada não como “falsa 
eternização”  que “ocultaria”  a  realidade,  mas sim como construção que 
estrutura a própria realidade social e que “tampona” o antagonismo radical 
que atravessa todo o edifício social. 
Nesta  comunicação,  apresentarei  os  resultados  parciais  de  uma 
investigação relativa  às representações acerca da língua inglesa (como 
língua estrangeira) constitutivas do discurso de alunos do curso de Letras 
da Universidade Federal de São João del-Rei. Esta investigação permitiu 
identificar algumas representações que são insistentemente configuradas 
no  discurso  dos  referidos  alunos.  A  língua  inglesa  é  insistentemente 
representada  como  indispensável  para  um  “bem-viver”  na  sociedade 
contemporânea,  como garantia de comunicação “plena” e “transparente” 
no mundo globalizado.

Resumo do grupo de pesquisa

DISCURSO E ATIVIDADES DE TRABALHO

A LINGUAGEM COMO TRABALHO: RELAÇÕES ENTRE EMPRESAS E 
CLIENTES

Líder: Fátima Cristina da Costa Pessoa (UFPA)

Nelson Barros da Costa, no texto “Por uma quarta época da Análise do 
Discurso:  o  primado  da  prática”,  aponta  como  uma  tendência  das 
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pesquisas  contemporâneas  sobre  a  organização  e  o  funcionamento 
discursivos  a  preferência  por  uma  análise  interpretativa  dos  fatos 
discursivos,  a  partir  de  textos  enquanto  objetos  empíricos,  que 
representam um recorte produzido pelo dispositivo teórico construído pelo 
analista. Seguindo essa tendência, este trabalho foi produzido no contexto 
de  um  projeto  de  pesquisa  que  se  ocupa  das  situações  de  interação 
situadas em ambientes de trabalho. Conforme Johnson e Caplan (1979; 
apud  NOUROUDINE,  2002),  as  ações  de  linguagem em ambientes  de 
trabalho  podem  ser  definidas  de  três  maneiras  distintas:  a)  linguagem 
como trabalho; b) linguagem no trabalho; c) linguagem sobre o trabalho. 
Essa  tripartição,  mesmo  que  apresente  inconvenientes,  conduz  à 
percepção  de  que  as  ações  de  linguagem  têm  papel  fundamental  na 
organização e no funcionamento dos ambientes de trabalho, papel que vai 
além do plano de execução das tarefas e que alcança também situações 
de  sociabilidade  e  aprendizagem.  O  recorte  analítico  nos  limites  deste 
trabalho  considera  práticas  discursivas  que  se  estabelecem  entre 
empresas  e  clientes  por  meio  de  revistas  mensais,  as  quais  oferecem 
produtos e/ou serviços e também procuram atender às necessidades de 
informação dos interlocutores. As práticas discursivas nesses domínios são 
consideradas  enquanto  práticas  constitutivas  da  ação  do  trabalho  entre 
sujeitos  que  “não  apenas  são  singulares  e  sociais,  mas  também  são 
capazes  de  intervir  no  mundo,  construindo,  destruindo  ou  lutando  para 
manter  instituições”  (COSTA,  2005).  O  modelo  de  análise  modular  do 
discurso é o instrumental  teórico-metodológico que orienta o tratamento 
dos  dados  de  análise,  pois  privilegia  uma  visão  processual  da  prática 
discursiva,  ao  se  inscrever  em  um  quadro  cognitivo-interacionista,  que 
assume que,  mesmo havendo  uma ordem sociointeracional  anterior  ao 
encontro social,  é no momento da interação entre os sujeitos que essa 
ordem se  atualiza  e  se  reorganiza  em virtude das  particularidades  das 
condições de produção de cada discurso. 

Resumo dos Participantes do Grupo

PRÁTICAS LINGUAGEIRAS NOS ÔNIBUS DE BELÉM: ESTRATÉGIAS 
DISCURSIVAS NO MERCADO INFORMAL DE TRABALHO.

Dalva Lima
Patrícia Joubert (UFPA)

A  transformação  nas  relações  sociais  e  econômicas  trouxe  uma 
reconfiguração  ao  mundo  do  trabalho.  A  descentralização  do  modelo 
Tylorista pôs em evidência a necessidade de uma dimensão mais humana 
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e menos  técnica  nas  atividades.  Souza-e-silva  (2002)  observa  que,  na 
atualidade,  a automatização e a informatização dos meios de produção 
impõem  um  funcionamento  cotidiano  e  rotineiro  nos  diferentes 
organizações  de  trabalho  baseado,  cada  vez  mais,  nas  atividades 
simbólicas. Nesse contexto, a linguagem emerge como fator primordial nas 
situações de trabalho, orientando as diferentes ações dos personagens aí 
envolvidos. Por outro lado, o espaço conquistado pela temática do trabalho 
no estudo da linguagem tem a ver com o reconhecimento do paradigma 
interacional de Bakhtin, cuja proposta é o estudo da língua em atividade. 
Essa dimensão interacional da linguagem é que torna possível e relevante 
análise das práticas linguageiras em situação de trabalho formal e informal. 
É  partindo  destas  considerações  que  a  pesquisa  a  ser  apresentada 
pretende analisar as estratégias discursivas utilizadas por vendedores e 
pedintes, que transitam nas linhas de ônibus de Belém, para interagir com 
os  passageiros.  Para  tanto,  parte-se  do  debate  sobre  o  conceito  de 
trabalho  no  século  XXI  e  do  estudo  dos  gêneros  discursivos  utilizados 
pelos sujeitos da situação enunciativa, baseado na perspectiva interacional 
de  Bakhtin.  O  estudo,  ocupando-se  da  interação  desenvolvida  em 
ambiente de trabalho informal, aparece articulado à pesquisa “O papel da 
linguagem  nas  atividades  de  trabalho:  um  estudo  sobre  a  interação 
empresa/cliente nas organizações bancárias”, que por sua vez tem como 
centro  de análise  a interação em ambiente  de trabalho formal.  Os dois 
estudos  aparecem  vinculados  ao  projeto  de  pesquisa  “O  papel  da 
linguagem na troca de saberes sobre as atividades de trabalho: processos 
de qualificação em contextos profissionais.”, que se filiando à linha Análise 
do  discurso,  agrega  pesquisadores  interessados  na  discursão  sobre 
linguagem e trabalho.

O PAPEL DA LINGUAGEM NAS ATIVIDADES DE TRABALHO: UM 
ESTUDO SOBRE A INTERAÇÃO EMPRESA / CLIENTE NAS 
ORGANIZAÇÕES BANCÁRIAS.

Herodoto Ezequiel F. da Silva (UFPA)
Márcio Oliveiros Alves da Silva (UFPA)

Os gêneros discursivos na modalidade escrita em organizações bancárias 
brasileiras circulam em função da divulgação de serviços e produtos por 
meio de  folders e / ou jornais publicitários, como forma de estabelecer e 
manter a interação empresa / cliente e de afirmar uma imagem sólida junto 
à opinião pública. Na verdade, o uso dos gêneros discursivos em questão 
visa a uma construção simbólica, efetivada no e pelo discurso, já que este 
é utilizado como veículo  para “vender  produtos,  serviços,  organizações, 
idéias e pessoas” (Fairclough, 1995, p. 138), revelando-se, destarte,  por 
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meio das estratégias utilizadas para convencer o público consumidor da 
eficiência  de  seus  serviços  e  da  qualidade  de  seus  produtos.  Dessa 
maneira,  trabalhos  investigativos  vêm  sendo  empreendidos  acerca  do 
discurso nos diferentes gêneros encontrados no mundo do trabalho. Um 
exemplo  de  investigação  concretizada  é  a  de  Sabrina  Jorge  e  Viviane 
Heberle (2002) cujo título apresenta-se como “Análise crítica do discurso 
de um folder  bancário”.  Assim,  estudar,  de  um ponto  de vista  crítico  a 
problemática  da  produção  desses  gêneros,  apresenta-se  como  uma 
possibilidade  de  compreender  o  funcionamento  discursivo.  Portanto,  o 
referido trabalho científico pretende, entre outros objetivos, discutir o modo 
como os interlocutores constroem imagens de si e dos outros nas relações 
estabelecidas por meio da linguagem nos folders e / ou jornais publicitários 
das organizações bancárias. A presente investigação, que se atenta aos 
gêneros  discursivos  de  caráter  mais  formal,  está  articulada  ao  estudo 
“Práticas  Linguageiras  nos  ônibus  de  Belém:  estratégias  discursivas  no 
mercado informal de trabalho”, cuja preocupação por sua vez é a interação 
construída em ambiente de trabalho informal.  Essas duas investigações 
aparecem atreladas ao projeto de pesquisa “O papel da linguagem na troca 
de saberes sobre as atividades de trabalho: processos de qualificação em 
contextos  profissionais”,  que  tendo  como  foco  central  a  relação  mútua 
entre linguagem e trabalho, filia-se à linha Análise do Discurso.

Resumo do grupo de pesquisa

DISCURSO E MEMÓRIA: LINGUAGEM VERBAL E NÃO-VERBAL
Simone Hashiguti (UNICAMP/CNPQ)

Cristiane Megid (UNICAMP)
Sabine Zink Bolonigni (UNICAMP)

Paulo Cezar Nunes Junior (UNICAMP)
Ian Oliveira de Assis (UNICAMP)

As pesquisas apresentadas nesse grupo se filiam à tradição da Análise de 
Discurso iniciada por Michel Pêcheux na França e desenvolvida no Brasil 
principalmente por Eni Orlandi. Nossas reflexões têm como fio condutor a 
discussão da relação entre memória, produção, circulação e estabilização 
de  sentidos  no  encontro  do  sujeito  com  diferentes  materialidades 
simbólicas, verbais e não-verbais. Entendemos a  memória discursiva ou 
interdiscurso tanto  como  possibilidade  histórica  dos  sentidos,  saber 
discursivo que constitui o sujeito como sujeito de linguagem, quanto como 
uma  analogia  ao  próprio  conceito  de  formação  discursiva,  tida  como 
espaço discursivo-ideológico de repetição e regularização de sentidos (isto 
é, o que de exterior à materialidade simbólica determina o que pode e deve 
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ser  dito  numa dada  posição  em uma dada  conjuntura).  Entendemos  o 
sujeito  como  posição-sujeito,  histórica  e  socialmente  construída  no 
discurso,  cuja  identidade,  fragmentada,  é  um  movimento de  filiação  a 
diferentes  formações  discursivas.  Os  sentidos  são  entendidos  como 
determinados pelas formações discursivas e pelo gesto de interpretação do 
sujeito. Em nossas pesquisas, observamos as instâncias da constituição e 
da  formulação dos  sentidos,  que  dizem  respeito  às  relações  com  a 
memória  discursiva  e  com  as  formações  imaginárias,  respectivamente, 
para  pensar  nos  seus  efeitos  e  no  funcionamento  dos  processos  de 
estabilização.  Bolognini  e  Nunes  Júnior  e  Hashiguti  abordam,  em 
diferentes pesquisas, o  corpo,  trazendo para o conjunto das discussões 
leituras de uma materialidade não-verbal que é, entretanto, intensamente 
significada  e  imaginariamente  construída  pelo  verbal.  Os  primeiros 
analisam  o  corpo  biológico,  identificado  no  discurso  da  disciplina  de 
Educação Física. Segundo os pesquisadores, a disciplina tem trabalhado 
com o sentido do corpo “belo”,“eficiente” e “saudável” que o discurso da 
mídia  constrói,  tomando-o  como  intrínseco,  e  esquecendo-se 
(discursivamente)  do  caráter  ideológico  de tal  sentido.  Já Hashiguti,  ao 
pesquisar  a  identificação  de  sujeitos  descendentes  de  imigrantes 
(japoneses  e  alemães),  no  estudo  sobre  relações  entre  a  memória 
discursiva  e  a  língua  estrangeira,  aponta  para  a  leitura  do  corpo 
estrangeiro,  suporte  material  da  psique  que,  ao  nível  da  formulação 
(gestos, movimentos) reverbera o que constitui tais sujeitos, mesmo que 
nascidos e tendo vivido no Brasil,  como posições-sujeito-estrangeiros. A 
leitura desse corpo se dá através da análise de filmes e na comparação 
com produções  verbais  desses  sujeitos.  Megid,  por  sua  vez,  aborda  a 
constituição  dos  sentidos  de  ser  brasileiro  e  de  Brasil  pelo  jornal. 
Analisando diferentes materialidades desse discurso (jornal impresso, sítio 
virtual de informações e mídia televisiva), ela pesquisa o funcionamento de 
constituição  e  sedimentação  desses  sentidos,  nos  movimentos  de 
repetição  e  deslocamento  dentro  da  história  da  constituição  de  uma 
identificação nacional. Assis, por fim, analisa o discurso de preservação do 
meio ambiente no Brasil através de acordos internacionais. Sua análise de 
documentos  oficiais  e  entrevistas  com  membros  do  corpo  diplomático 
brasileiro  responsável  por  essa  questão  procura  evidenciar  as 
ressonâncias interdiscursivas estabilizadas na nossa história e averiguar 
se  há  momentos  de  disjunções  e  rupturas  nesse  discurso.  Nas 
apresentações, nossas considerações e principais resultados de pesquisa 
são ilustrados com recortes desses conjuntos de dados.

Resumo dos Participantes do Grupo
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RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS OFICIAIS DE CONTATO 
BRASIL/ALEMANHA PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E 
DA QUALIDADE DE VIDA: UM ESTUDO SOBRE OS LUGARES DE 
INTERLOCUÇÃO OCUPADOS POR BRASILEIROS E ALEMÃES, A 
PARTIR DAS NOVAS CONFIGURAÇÕES DE NECESSIDADE

Ian Oliveira de Assis (Unicamp)

Esta  pesquisa  é  um  estudo  de  caso,  que  utiliza  uma  abordagem 
qualitativo-interpretativa. Com sustentação teórica alicerçada na Análise do 
Discurso  de  linha  francesa,  esse  trabalho  analisa  documentos  oficiais, 
textos jornalísticos e entrevistas feitas com pessoas do corpo diplomático 
dos ministérios das Relações Exteriores do Brasil e da Alemanha, no que 
tange a compromissos de parcerias para a preservação ambiental  e da 
qualidade de vida do Planeta. Além disso, ele visa apontar em que medida 
lugares  de  interlocução,  estabilizados  anteriormente  nos  discursos  de 
ambos  os  povos,  até  hoje  orientam,  ou  não,  as  relações  diplomáticas 
oficias  de  contato  entre  brasileiros  e  alemães.  Num terceiro  momento, 
buscar-se-á explicitar quais ressonâncias interdiscursivas estabilizadas se 
repetem e quais outras se instauram nas relações diplomáticas, dentro das 
novas necessidades instauradas de preservação do meio ambiente e da 
qualidade de vida.
Essas preocupações surgiram a partir de duas constatações específicas: 
de um lado, o estudo de Zink (1996) aponta que, nas relações de contato 
entre o Brasil e a Alemanha, os alemães ocupam o lugar de interlocução 
daqueles  que  estão  em  estágio  de  desenvolvimento  superior  ao  dos 
brasileiros, sendo que esse padrão é definido pela formação discursiva em 
que está  inserido  o  alemão,  mas também pelos  brasileiros.  Segundo o 
estudo de Zink  (1996),  o  Brasil  é  um lugar  para  o  qual  os  sujeitos  se 
dirigem com uma perspectiva utilitarista,  com atributos de oportunidade, 
bem-estar,  riqueza  etc.  Por  outro  lado,  existe  um  fortalecimento  do 
discurso  de preservação ambiental  e  da qualidade de vida do Planeta, 
dado  pela  premência  de  esgotamento  real  e  ameaçador  de  recursos 
naturais e do meio ambiente planetário. Esse discurso, em tese, apontaria 
para  uma  busca  de  cooperação  compartilhada  entre  povos  para  a 
preservação  da  vida  –  discurso  difundido  de  aspiração  ao  progresso 
econômico  e  material  com  a  necessidade  de  consciência  ecológica  e 
social.  Nesse  novo  cenário,  em  que  parece  estar  delineado  um 
realinhamento de atitudes e de propósitos – ditado por necessidades das 
quais não podemos declinar, como a preservação ambiental e a atenção à 
qualidade de vida de todos os seres humanos,  sob pena de atingirmos 
colapsos ambiental  e social  num tempo relativamente curto ―, em que 
medida é  efetiva uma nova ordem de configurações de prioridades,  de 
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mudança de atitudes e de procedimentos, vinculada a uma mentalidade 
que, provavelmente, desabrocha em direção a uma maior conscientização 
de governos e de cidadãos preocupados com o meio ambiente e com a 
qualidade de vida no Planeta?
A pesquisa  está  sendo  realizada,  especificamente,  a  partir  de  contatos 
diplomáticos,  de  documentos  oficiais  das  embaixadas  do  Brasil  e  da 
Alemanha,  de  textos  jornalísticos  e  da  Declaração  Conjunta  sobre  a 
Agenda  Comum  Brasil/Alemanha  para  o  Meio  Ambiente.  Parte  desse 
material  já  foi  analisada  e  será apresentada na  comunicação  que  farei 
neste Colóquio.

A LINGUAGEM NÃO- VERBAL COMO CONSTITUINTE DO MODELO 
DE CORPO

Paulo Cezar Nunes Júnior 

Os conceitos  de  saúde  e  estética  são  constantemente  abordados  pela 
mídia para a construção de um modelo de corpo. Esse modelo, tratado 
como  padrão  de  corpo  belo  e  reiterado  atualmente  pelos  estudos 
biológicos da Educação Física (EF) parece ser, a priori, desprovido de um 
discurso  que  o  constitui,  de  efeitos  de  sentido  que  o  emolduram. 
Baseando-se  em  referenciais  da  Análise  do  Discurso  e  da  EF,  este 
trabalho  tem por  objetivo  discutir  a  imagem do  modelo  de  corpo  ideal 
construído a partir da linguagem, sua circulação de sentido de acordo com 
as  condições  de  produção  em  três  diferentes  momentos  históricos  do 
século XX. Além disso, também será nossa intenção promover um paralelo 
entre  corpo  e  poder  a  partir  da  imagem  do  empresário  Abílio  Diniz 
evidenciando as implicações com as relações de poder permitidas pela 
união da linguagem verbal e não-verbal. 

Resumo do Grupo de Pesquisa

ILCAE – INCLUSÃO LINGÜÍSTICA EM CENÁRIOS DE ATIVIDADES 
EDUCACIONAIS

Líderes: Ângela Cavenaghi Lessa e
Sueli Fidalgo

Resumo dos Participantes do Grupo

CRIAÇÃO DE GRUPOS DE APOIO NA ESCOLA; UM CAMINHO PARA 
A INCLUSÃO DE ALUNOS COM COMPORTAMENTOS DESVIANTES.
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Sonia Regina Potenza Guimarães Pinheiro (PUC/SP)

Esta  apresentação  objetiva  numa  primeira  instância,  mostrar  questões 
impostas no meu trabalho de mestrado, que discutiu a construção da não-
violência nas atividades educacionais através do discurso escolar e que 
ficaram  para  posterior  investigação  num  trabalho  de  doutorado.Uma 
dessas  questões  principais  afloradas  é  a  exclusão  dos  alunos  nas 
atividades escolares, pretensamente justificada por atos de indisciplina ou 
violência.  Esse  quadro  aponta  para  se buscar  alternativas  que possam 
propiciar  outros  cenários.  Desta  forma,  para  colaborar  com  atos  que 
promovam a inclusão  destes  alunos,  proponho  a criação  de grupos de 
apoio na escola como alternativa importante para mostrar caminhos, para 
buscar solução de conflitos e de situações que podem se apresentar como 
obstáculos à prática pedagógica Esses conflitos  podem gerar  distúrbios 
disciplinares;  violência  e  autoritarismo nas relações inter  pessoais  e  se 
apresentarem como alguns dos maiores entraves pedagógicos e sociais da 
atualidade, comprometendo o ensino. Esses são distúrbios complexos que 
solicitam, para o seu enfrentamento, disposição e preparo para se buscar 
caminhos alternativos e não-autoritários.  Esses caminhos podem ser os 
grupos de apoio. Em um âmbito mais abrangente, esse trabalho se insere 
nas pesquisas desenvolvidas pelo grupo ILCAE, pois enfoca questões de 
inclusão de alunos. Teoricamente este trabalho está apoiado nos estudos 
sobre discursos orais e escritos, desenvolvidos por Bakhtin ( 1992  /2003), 
nos conceitos de ensino e aprendizagem de Vygotsky (1920-30/2002) e 
nos  pressupostos  teóricos  e  metodológicos  da  Teoria  da  Atividade  de 
Engeström (1999). 

OS DESAFIOS DO PROFESSOR COORDENADOR NA REFLEXÃO DOS 
PROCESSOS ENSINO-APRENDIZAGEM EM UMA PERSPECTIVA 
SÓCIO-HISTÓRICA NO/E COM COLETIVOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS

Margareth Gomes Ministro – PUC – SP

O  presente  trabalho,  está  estruturado  a  partir  dos  Pilares  Teóricos  e 
Metodológicos  do  grupo  ILCAE:  Teoria  Sócio-Histórica,Lingüística 
Aplicada,Teoria  da  Atividade,Pesquisa  Crítica  (colaborativa;  pesquisa-
ação).Busco  verificar  de  que  forma a educação  nacional  Brasileira,  em 
especial as políticas públicas implementadas a partir da década de 90 no 
Estado  de  São Paulo  são  reveladoras  de  formas veladas  de exclusão. 
.Tomo como argumentação  teórica:  (1)  o  viés do  Neoliberalismo e sua 
implicação  direta  como  determinante  de  políticas  educacionais;  (2)  a 
prescrição  da prática  docente  via  documentos  oficiais;  (3)  o  necessário 
trabalho  reflexivo  do  coordenador  pedagógico  como  mediador  na  (des) 
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naturalização, de artifícios que implicam no trabalho alienante nas escolas 
públicas  paulistas;(4)  a  linguagem  e  a  formação  do  professor  na 
perspectiva da construção do pensamento crítico reflexivo, constituído no 
quadro teórico da Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: FORMAR PARA TRANSFORMAR A 
PARTIR DE UMA ABORDAGEM LINGÜÍSTICA-INCLUSIVA 

Sirlene Aparecida Aarão PUC-SP / FTS

O presente estudo originou-se de minhas indagações como professora de 
Língua Inglesa na Faculdade de Taboão da Serra, região da grande São 
Paulo, onde a maioria dos alunos é proveniente de programas de ação 
afirmativa governamental (PROUNI, Escola da Família, etc). Alguns alunos 
já atuam como professores na rede estadual de ensino (professor eventual 
-  aquele  que  leciona  quando  algum  professor  está  ausente)  e  muitos 
pretendem prestar concurso e trabalhar na rede pública de ensino. Diante 
deste panorama é que se evidencia o meu problema de pesquisa, que está 
relacionado  à  descrença  que  os  alunos  têm  em  relação  ao  ensino  de 
língua inglesa  na  escola  pública  porque  esse  é  um ambiente  que  eles 
conhecem  e  ao  qual  atribuem  suas  dificuldades  em  relação  à  língua 
estrangeira.  Muitos  consideram  que  o  ensino  de  língua  estrangeira  na 
escola oficial  não é possível  devido à grande quantidade de alunos por 
sala,  à  falta  de  material  didático  e  ao  desprestígio  da  disciplina.  Meu 
objetivo é investigar  o desenvolvimento  do aprendizado do docente  em 
formação sobre o que é ser professor e de como se ensina uma língua 
estrangeira e responder às seguintes perguntas:  1) Como a prática dos 
alunos, repensada através da reflexão, contribui para a construção de seu 
conhecimento sobre o ser professor?; e 2) Quais as representações que os 
alunos/professores  atribuem ao  ensino/aprendizagem de inglês?  Para  o 
desenvolvimento dessa pesquisa, conto com a participação de monitores, 
que realizam trabalho fora do horário de aula com grupos menores (15 
alunos), a metodologia é colaborativa visando o crescimento de todos os 
envolvidos  sempre  pautados  pelo  importante  papel  da  linguagem como 
mediadora das ações humanas assim como constituinte dessas mesmas 
ações.  Por  conseguinte,  os  pilares  teóricos  e  metodológicos  dessa 
pesquisa são: a Lingüística Aplicada, a Teoria Sócio-Histórica e a Pesquisa 
Crítica. 

A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DAS IDENTIDADES SOCIAIS NA 
ESCOLA: UM ENFOQUE NA CULTURA NEOLIBERAL

Autores: Fábio Wolf (PUC-SP)
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O presente trabalho tem por objetivo discutir a construção discursiva das 
identidades sociais no interior de uma sala de aula de escola pública. O 
trabalho visa, a partir desse recorte, questionar a formação de professores 
e  promover  a  inclusão  de  todos  –  professor  e  alunos-  pelo  viés 
transformador  da  linguagem.  Dessa  forma,  buscar-se-á:  01)  refletir 
criticamente  sobre  as  práticas  discursivas  no  interior  das  escolas  no 
sentido  de  problematizar,  contestar  e  repensar  as  atuais  correntes 
hegemônicas neoliberais presentes na educação ( Pennycook, 2001); 02) 
criar condições para que professores e estudantes tenham possibilidades 
de repensar criticamente, atuar e transformar essa hegemonia cultural que 
os impedem de se constituir enquanto seres históricos e culturais (Freire, 
1987);  03)  construir  espaços colaborativos  de reflexão crítica visando a 
construção  de  agências  discursivas  que  se  contraponham  à 
hegemoneidade  do  discurso  capitalista  burguês  (Gadotti,  1985/1987; 
Giroux,  1983/1997;  McLaren,  2000).  A  partir  desses  objetivos,  a 
metodologia  seguirá  a  linha  colaborativa  crítica,  pois  entende  que  a 
mudança  ocorre  quando  a  ação  em  conjunto  proporciona  espaços  de 
discussão e de diálogo onde os sujeitos  tornam-se conscientes do seu 
discurso  como  possibilidade  de  intervir  e  modificar  suas  práticas 
(Magalhães, 1998; Kincheloe, 1997). A pesquisa ocorrerá em uma escola 
da  rede  pública  estadual  situada  num  bairro  periférico  da  cidade  de 
Osasco.  Os dados  serão  coletados  através  de  gravações em áudio  de 
aulas de um professor de história e de sessões reflexivas que se seguirão 
a elas. A análise dos dados seguirá a análise de discurso de linha francesa 
proposta por Maingueneau (1998).

Resumos do Grupo de Pesquisa

DISCURSO, HISTORICIDADE,SUBJETIVIDADE
Líder: Bethânia Mariani

SOBRE OS ‘NÓS’ DO DISCURSO POLÍTICO RORAIMENSE 
Maria do Socorro Pereira Leal (UFF)

Nesta  comunicação,  traremos  parte  de  nossa  pesquisa  de  mestrado 
realizada  à  luz  dos  pressupostos  da  Análise  do  Discurso  (Pêcheux, 
Orlandi).  Nesse  trabalho  investigamos  a  construção  dos  sentidos  da 
expressão  ‘povo  roraimense’  em  pronunciamentos  de  deputados  na 
Assembléia Legislativa do Estado de Roraima, em 1999 e 2005, acerca da 
demarcação/homologação da terra  indígena Raposa Serra do Sol.  Uma 
das  etapas  dessa  pesquisa  concerne  na  análise  das  formas  de 
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representação do sujeito do discurso e aqui nos deteremos na construção 
discursiva da referência de ‘nós’. Sem referente lexicalizado, o ‘nós’, não-
pessoa discursiva nos termos de Indursky (1997),  permite ao sujeito do 
discurso  apresentar-se  como  porta-voz  de  todos,  ao  passo  que,  como 
vimos  nas  análises,  diversos  são  os  grupos  que  podem  abrigar-se  na 
referência discursiva construída.

O DISCURSO PUBLICITÁRIO E A CONSTRUÇÃO DO BRASILEIRO: 
SILÊNCIO, IDENTIFICAÇÃO E ALTERIDADE

Rosane da Conceição Pereira (UFF)

Sentidos  circulam  em  propagandas,  de  modo  que  veiculamos  o  que 
pressupomos  ser  visto  do  lugar  que  ocupamos  como  sujeitos,  para 
dizer/mostrar o que é possível no jogo de nossas identificações. O saber 
do outro parece nos enquadrar como exóticos em um ideal de submissão 
ou  assujeitamento  histórico,  no  processo  de  formação  da  identificação 
brasileira. Os discursos fundadores como a carta de Pero Vaz de Caminha 
teriam essa função de projetar  um imaginário  que perdura  nos  dias  de 
hoje,  aquele do Brasil  pródigo em riquezas,  terra fértil,  oportunidades e 
pontos turísticos; com um povo alegre, gentil e religioso etc. Para além de 
outros  sentidos  quaisquer,  uma  política  do  silêncio  nos  constituiria  por 
aspectos que seriam tomados como se fossem evidentes para nós e os 
outros.  Trata-se,  portanto,  de  criticar  o  discurso  fundador  sobre  a 
publicidade brasileira instaurada a partir  da Imprensa Régia de Portugal 
(1808), a partir da abordagem de Michel Pêcheux. Contesta-se, assim, a 
inauguração do nosso discurso publicitário  relacionado historicamente  à 
escrita e à imprensa européias, antes que à oralidade, com processos de 
identificação  e  alteridade  que  nos  constituem  no/pelo  olhar  do  outro 
estrangeiro. 

Resumo do Grupo de Pesquisa:

GRUPO-AD NA UEL: SUBJETIVIDADES E ALTERIDADE
Líder: Luis Carlos Fernandes - UEL

Os pesquisadores do grupo vêm trabalhando no projeto “A Construção da 
diferença  no  discurso:  procedimentos  enunciativos  de  exclusão”  (CDD), 
assim  como  no  projeto  “A  Inscrição  de  Subjetividades  na  Tipologia 
Discursiva  do  Cotidiano”  (ISCO),  ainda  em  fase  de  implantação.  Tais 
projetos  visam  a  contribuir  na  compreensão  das  peculiaridades 
caracterizadora  da  expressão  discursiva  na  comunicação  diária  no 
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trabalho, na escola, nos meios de comunicação em geral e a incentivar a 
formação de leitores competentes na interpretação e análise de textos. O 
primeiro ocupa-se do estudo de marcas e evidências que, presentes nas 
escolhas e procedimentos característicos do fazer discursivo, evidenciam a 
inscrição de valores de sentido associados à diferença e ao preconceito no 
discurso. Para isso, procura demonstrar a interferência que, por meio do 
leitor, desencadeia um processo de interação graças ao qual vão sendo 
gerados  efeitos  de  sentido  que  remetem  à  expressão  ideológica  da 
exclusão do outro.  Seu pressuposto  é de que,  nas variadas formas de 
interação  entre  emissor  e  receptor,  é  que  são  fixados  os  modelos  de 
comportamento  predominantes  na  sociedade,  sem  que  sejam,  porém, 
necessariamente  explicitados,  alardeados  ou  assumidos  abertamente 
pelos  enunciadores,  incluindo-se,  em  geral,  de  modo  alterado  e  com 
sutileza na expressão verbal. O projeto ISCO assenta-se no pressuposto 
de  as  atividades  linguageiras  estarem  associadas  à  maneira  como  se 
organizam as relações de poder na sociedade em que vivemos. Assim, o 
papel  do  sujeito  enunciador  do  discurso,  controlado  pelo  outro,  é 
relativizado de tal forma que alguns teóricos da AD chegam a destacar a 
condição de assujeitamento decorrente do apagamento de sua condição 
de  responsável  pelo  que  diz.  Apesar  de  aceitar  o  primado  do  Outro, 
considera,  porém,  inegável  que  o  sujeito  do  discurso  tem,  sim, 
responsabilidade  pelo  seu  dizer,  à  medida  em  que  faz  escolhas  no 
repertório da língua e da memória, deixando marcas no fio do discurso que 
constrói.  Tem  como  pressuposto  básico  a  propriedade  natural  dos 
discursos  de  se  constituírem por  retomadas,  pela  reiteração  do  já-dito, 
elemento  indispensável  na  produção  do  novo.  No  processo  de 
consolidação  da  memória  discursiva,  a  reiteração  de  temas  e  figuras, 
retomadas  nas  contingências  sócio-históricas  e  do  funcionamento  da 
linguagem, explica o fato de que, no dito e no dizer, se inscrevam apenas 
raros  enunciados,  podendo  haver  uma  infinidade  de  enunciações.  Na 
composição variada e complexa de cada formação discursiva, consta-se, 
de acordo com o quadro em análise, uma ordenação hierarquizada das 
formações  encontradas,  em  que  se  constata,  invariavelmente,  o 
predomínio  daquelas  que  estão  mais  próximas  da  formação  ideológica 
vigente  naquele  contexto  de  produção  e  retomadas.  São  múltiplas  e 
variadas as formas de inscrição da subjetividade e, em geral, costumam 
ser  observadas ocorrências parafrásticas e polissêmicas,  com base nas 
quais  se  pretende  estudar  a  constituição  de  identidades  na  tipologia 
discursiva do cotidiano que se apresenta em provérbios, letras de música, 
ditos, frases feitas em geral. 

Resumo dos Participantes do Grupo
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A INSTABILIDADE DOS SENTIDOS NO COTIDIANO: 
SE FICAR, O BICHO PEGA

Luiz Carlos Fernandes (UEL)

Nos gêneros da tipologia do senso comum, com suas práticas discursivas 
dotadas  de  grande  vitalidade  memorialística,  entrelaçam-se  formações 
discursivas  de  intensa  e  variada  circulação  social.  Constituem-se  de 
enunciados facilmente reconhecíveis  e memorizáveis, apesar --  e talvez 
por isso mesmo --- de serem, em geral, de criação anônima. Alguns de 
seus  gêneros  mais  exemplares,  como  aqueles  difundidos  pela  mídia 
informativa  e  veículos  de  entretenimento,  como  a  música  popular,  os 
provérbios,  a  propaganda,  os  slogans  e  as  frases  de  efeito  em  geral, 
evidenciam procedimentos discursivos muito peculiares. Os sentidos que 
se vão produzindo nos gêneros do cotidiano dependem de uma memória 
discursiva  alimentada  e  progressivamente  fortalecida  por  uma dinâmica 
troca de saberes que, compartilhados em situações de grande interação e 
constantemente  repetidos,  fornecem  indicativos  da  maneira  como,  na 
materialidade do fazer lingüístico, se estabelecem e consolidam os limites 
de cada formação discursiva. Daí nos propormos, neste trabalho, a avaliar 
o nível da adesão e/ou distanciamento revelado pelo sujeito ao enunciar, 
em diferentes condições de produção, o conhecido provérbio  Se ficar o 
bicho pega, se correr,  o bicho come.  Constatamos que, em decorrência 
das  constantes  retomadas  de  um enunciado  como  esse,  originalmente 
associado às noções de “impasse”  e “ausência de perspectiva”,  podem 
emergir  sentidos  inéditos  que  tendem  a  aprofundar  cada  vez  mais  a 
distância que separa os discursos agente e paciente. 

PSICOLOGIA DO TRABALHO: IDENTIDADE DISCURSIVA
Rosângela Rocio Jarros Rodrigues (UEL)

O trabalho  está  se tornando um atributo  cada  vez mais  central  para  a 
constituição  da  identidade  social.  Ao  dizer  o  que  alguém  faz,  tenta-se 
qualificar a pessoa pelo exercício laboral, o que leva à proposição de uma 
identidade do papel social. Todo papel social é aprendido e o sujeito dele 
se apropria no uso da linguagem. Ela constitui o meio de objetivação do 
sujeito na sociedade. Quando alguém diz o que faz, quando fala do “savoir-
faire”,  ele se consubstancia e se presentifica como sujeito de discursos. 
Portanto,  o  papel  profissional  corresponde  ao  fazer  discursivo  do 
trabalhador no contexto sócio-histórico. Com isto, o grupo do qual se toma 
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parte é fundamental  para a criação da identidade,  que se dá pelo jogo 
dialético de igualdades e de diferenças mediado pela linguagem. Estas são 
decorrentes das escolhas feitas pelo sujeito enunciador e caracterizam o 
interdiscurso. A interação social é o lócus da constituição da identidade e a 
linguagem é o amálgama dessas relações sócio-históricas. É na linguagem 
que a ideologia de classes se manifesta concretamente. Os alunos estão 
em busca da formação profissional, pressupondo-se que o currículo seja a 
somatória  dos  conteúdos  de  ensino  que  surgem  da  prática  social  e 
histórica dos homens. O currículo não é uma peça neutra e apolítica: pelo 
contrário, está ligado às relações hegemônicas dos modos de produção da 
vida material cotidiana. O gênero discurso currículo traz em si indicativos 
de vozes com que a instituição escolar espera que o sujeito em formação, 
o aluno, estabeleça interlocução: é esse interdiscurso que deve conferir 
autoridade e legitimar o profissional. No último ano do curso de graduação 
de  psicologia,  o  aluno  realiza  o  estágio  curricular  em  psicologia  do 
trabalho, em que procura criar oportunidade para interagir com o contexto 
concreto  de  trabalho,  que  tradicionalmente  tem  sido  realizado  em 
empresas da cidade de Londrina e região. No meio acadêmico, as críticas 
à psicologia do trabalho são ferrenhas, pois é vista como instrumento da 
exploração e adaptação do trabalhador,  com a imposição de condições 
segundo o modo de produção capitalista que visaria à extração da mais-
valia. Já foi vista como a “irmã menor”, a “filha que se prostituiu”, o “lobo 
mau” da Psicologia. Daí que ainda cause indiferença naqueles que estão 
por iniciar a carreira profissional. No final do ano de estágio, é obrigatório 
que o  aluno  escreva  o  relatório  sobre  a  experiência  vivida.  A partir  da 
análise preliminar de um corpus constituído por textos desse gênero, fica 
evidente  a  existência  de  uma  relação  conflituosa  entre  o  dizer  e  as 
condições  de  produção  desse  dizer.  Enquanto  no  espaço  discursivo 
sediado  na  instituição  de  ensino  superior,  o  modelo  de  atuação  é 
explicitamente  criticado  por  outras  áreas  da  psicologia  e  cindido  pela 
própria  área,  no  espaço  discursivo  do  estágio  que  foge aos  limites  da 
academia,  localizado  na  intersecção  entre  os  mundos  da  escola  e  da 
empresa, parece que o discurso crítico é interditado, não dito. Considera-
se, então, que o OUTRO tem um papel preponderante nas escolhas do 
fazer discursivo nesses relatórios de estagiários. 

IDEOLOGIA E SENTENÇA JUDICIAL: UM ESPAÇO DE 
MANIFESTAÇÃO DA MATERIALIDADE IDEOLÓGICA

Cíntia Patrícia Romanholi (UEL)

Pêcheux  enfatiza  o  papel  da  ideologia  no  contexto  da  produção  de 
discurso,  destacando  o  papel  decisivo  que  ocupa  no  processo  de 
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constituição  do  sujeito  e  dos  sentidos  textuais.  Não  há,  segundo  ele, 
discurso sem sujeito, como também não há sujeito sem ideologia, pois ela 
é responsável por interpelar o indivíduo em sujeito para que se produza 
seu dizer.  O indivíduo,  para  ser  sujeito  do  que  diz,  deve falar  de  uma 
posição  que  deve  e  pode  ocupar.  Assim,  na  modalidade  discursiva 
sentença judicial,  o magistrado dá sentido às suas palavras ao falar  de 
uma posição de juiz, de tal modo que as suas palavras são conseqüência 
da  relação  que  mantêm  com  a  formação  discursiva  em  que  estão 
inseridas.  Não se trata do juiz especificamente,  mas de sua posição no 
contexto  sócio-histórico  em que  está  situado.  Com base  no  referencial 
teórico  da  Análise  do  Discurso  de  perspectiva  francesa,  pretendemos 
analisar  a  ideologia,  enquanto  determinada  e  determinante,  na  relação 
entre sujeito, língua e história ao se produzirem os sentidos, procurando 
entender como a linguagem veicula a ideologia em práticas judiciais como 
a sentença.

CENOGRAFIA DO MURAL DA REVISTA NOVA ESCOLA
Cleusa Maria Alves de Matos (UEL)

Todo texto pertence a uma categoria de discurso, a um gênero de discurso 
e há certa tendência para classificá-los: diálogo, manual, jornal, panfleto, 
relatório de estágio, romance, dissertação, e ate mesmo o mural. A Análise 
do  Discurso  (AD)  parte  do  princípio  de  que  tal  categorização  não  é 
fechada,  ela  ultrapassa  fronteiras.  Nosso  trabalho,  resultado  parcial  do 
grupo de pesquisa “A Construção da diferença no discurso: procedimentos 
enunciativos de exclusão” (CDD), problematiza os discursos que a mídia 
impressa,  especificamente,  os  textos  do Mural da  revista  Nova  Escola 
(NE), Fundação  Victor  Civita  -  Editora  Abril.  O  objetivo  consiste  em 
desvelar  os  enunciados  e  os  enunciadores  presentes  neste  gênero  do 
discurso,  considerando  que  as algumas  escolhas  lingüísticas  para  a 
elaboração de um texto tem objetivos determinados: interagir e/ou atuar 
sobre  os  interlocutores  para  obter  deles  determinadas  reações  ou 
comportamentos, de acordo com a formação ideológica do enunciador ou 
enunciadores. Partimos do pressuposto de que nas diferentes formas de 
interação  entre  enunciador  e  interlocutor  é  que  são  estabelecidos,  no 
contexto sócio-histórico, os modelos de comportamento predominantes na 
sociedade, ora velados, ora explicitados. 

O NÃO-UM NA CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE DO SUJEITO 
SINDICAL

Fabiana Fernandes Steingenberger -UEL
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O  gênero  discursivo  trabalhista  sindical  é  marcado  por  uma  pré-
determinação  enunciativa  que  faz  dele  uma  espécie  de  porta-voz  na 
interação entre as formações discursivas do patrão e do empregado. Em 
função desse papel que lhe é conferido pela sociedade, o discurso sindical 
reflete,  em  sua  constituição,  as  mudanças  no  quadro  sócio-histórico 
decorrentes  dos  movimentos  de  aproximação  e  confronto  entre  as 
diferentes classes. A justificativa para explicar nosso interesse pelo estudo 
dessa modalidade discursiva decorre da intensidade de sua circulação e 
abrangência no contexto da sociedade brasileira nessas últimas décadas. 
O  trabalho  aqui  apresentado  se  propõe  a  averiguar  as  formas  de 
representação da identidade na prática discursiva sindical. Segundo Silva, 
“a afirmação da identidade e a enunciação da diferença traduzem o desejo 
de  diferentes  grupos  sociais  assimetricamente  situados  de  garantir  o 
acesso privilegiado aos bens sociais” (2005, p. 81). Assim, a identidade, ao 
ser  definida,  e  a  diferença,  ao  ser  marcada,  vinculam-se,  intrínseca  e 
inevitavelmente,  às  relações  de  poder.  Portanto,  é  preciso  ainda, 
considerarmos que a definição de identidade e diferença  é  caracterizável 
por uma certa relação entre as classes sociais, implicando na “existência 
de posições políticas e ideológicas, que não constituem a maneira de ser 
dos indivíduos, mas que se organizam em formações que mantêm entre si 
relações de antagonismo, de aliança ou de dominação” (Pêcheux e Fuchs, 
1990, p. 166). A construção desse quadro é determinada por processos 
sociais em cujo desenvolvimento o discurso tem papel imprescindível. Com 
base  no  corpus a  ser  analisado,  artigos  do  Jornal  da  CUT/São  Paulo, 
órgão  informativo  oficial  da  Central  Única  dos  Trabalhadores,  nos 
propomos  a  estudar  a  identidade  discursiva  de  uma  das  principais 
entidades sindicais do país. 

PROVÉRBIOS: OS SENTIDOS CONSAGRADOS E A PRODUÇÃO DO 
NOVO

Priscila Piquera Azevedo (UEL - Londrina)

Neste  trabalho,  parte  das  pesquisas  do  projeto  “A  inscrição  de 
subjetividade na tipologia discursiva do cotidiano”, estudam-se ocorrências 
do provérbio  “Cada macaco no seu galho”.  Procuramos analisar,  nessa 
relação intertextual,  as  escolhas e procedimentos utilizados pelo  sujeito 
enunciador que demonstrem sua adesão, rejeição ou a criação de novos 
em relação aos sentidos consagrados de “organização” e “classificação” 
associados a esse enunciado. Considerando-se que o discurso constitui-se 
por  retomadas,  ou  seja,  pela  reiteração  do  já-dito  e  a  conseqüente 
produção do novo, em nossas análises pretendemos estudar a variedade 

158



de efeitos de sentido que um mesmo provérbio pode produzir. De acordo 
com o gênero textual em que se inscreve e, portanto, com sua inserção no 
cenário da enunciação, os enunciados de provérbios, assim como os da 
tipologia do senso comum em geral, contribuem na fixação e manutenção 
de valores ideológicos distintivos na memória de cada formação discursiva. 

Resumo do Grupo de Pesquisa

O DISCURSO NAS MALHAS DA MÍDIA E DO DIGITAL
Líderes: Lucília Maria Sousa Romão (FFCLRP/USP)

Soraya Maria Romano Pacífico (FFCLRP/USP)

O intento dos trabalhos incluídos nessa linha de pesquisa é discutir, a partir 
dos  pressupostos  teóricos  da  Análise  do  Discurso  de  filiação  francesa, 
como o discurso da mídia impressa e eletrônica inscreve,  produz e faz 
circular  sentidos  no  contexto  da  sociedade  pós-moderna,  afetada  pela 
rapidez, pela aceleração na difusão de informações e pela rede eletrônica. 
Buscamos 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  quais  são  e  como  funcionam  os  jogos  de 
imagens,  representações  e  sentidos  inscritos  na  trama  de  relatos 
jornalísticos,  tidos  como verdadeiros,  naturais  e  transparentes.  Por  fim, 
objetivamos flagrar, na materialidade lingüística, o tenso jogo da história, 
das disputas por regiões de poder e de dizer.

Resumo dos Participantes do Grupo

DA NOTÍCIA AO DISCURSO JORNALÍSTICO: A TENTATIVA DE 
SILENCIAR A HETEROGENEIDADE-

Lucília Maria Sousa Romão (FFCLRP/USP)
Soraya Maria Romano Pacífico (FFCLRP/USP)

Partindo da assertiva de que o discurso jornalístico é composto por várias 
vozes e constituído pela heterogeneidade, esse trabalho analisa, à luz da 
Análise do Discurso de matriz francesa, uma textualização do jornal Folha 
de S.Paulo, marcando como a primeira página, por ser o rosto do jornal, é 
o lugar privilegiado de escuta dessas várias vozes, ancoradas em redes de 
memória e já-ditos. Com um corpus lingüístico formado por legendas de 
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fotografias, manchetes, lides, sustentamos que a construção de sentidos, 
nessa página do jornal,  tenta conter  a heterogeneidade,  marcando uma 
diretividade de sentidos, condensando-os e fechando-os sob uma suposta 
ilusão  de  unidade.  Buscamos  também  desconstruir  o  efeito  da 
informatividade e da neutralidade jornalísticas, escutando outros sentidos 
que  não  aqueles  manifestos  nos  relatos  de  acontecimentos,  pontuando 
que todo enunciado encerra apenas uma maneira de dizer e é sustentado 
pelo interdiscurso.

ARACRUZ E MST: UM CONFRONTO DE DISCURSIVIDADES NAS 
TEXTUALIZAÇÕES MIDIÁTICAS

Vivian Lemes Moreira 
 Lucília Maria Sousa Romão (USP-RP)

 O presente  trabalho tem como objetivo  refletir  sobre os discursos que 
circularam,  na  mídia  impressa  e  eletrônica,  a  respeito  do  episódio  de 
mobilização das mulheres da Via Campesina, apoiadas pelo MST no Rio 
Grande do Sul, nos laboratórios da Araracruz em 08/03/2006. Utilizando o 
referencial da Análise do Discurso de matriz francesa, a pesquisa busca 
compreender  a  historicidade  dos  sentidos  que  envolvem a  questão  da 
terra, da reforma agrária e dos povos indígenas no país, marcando como 
várias vozes,  silenciadas em outros contextos sócio-históricos,  retornam 
promovendo rupturas dos sentidos naturalizados e tidos como evidentes.A 
análise dos efeitos de confronto de sentidos encontram-se no corpus que 
compõe  esse  estudo,  constituído  por  recortes  lingüísticos  colhidos  em 
blogs de temas diversificados, sites da Aracruz e do MST, revistas e jornais 
de circulação nacional. 

A DISCURSIVIDADE DE DUAS COMUNIDADES NA REDE 
ELETRÔNICA: MODOS DE FALAR DO MST

Elaine Marcussi, FFCLRP (Bolsista PIBIC, CNPQ)
Lucília Maria Sousa Romão, FFCLRP (Universal, CNPQ)

Nesse  projeto,  trataremos  de  utilizar  as  bases  teóricas  da  Análise  do 
Discurso  de  filiação  francesa  para  interpretar  a  discursividade  de  duas 
comunidades  de  relacionamento  (orkut)  sobre  o  Movimento  dos 
Trabalhadores  Rurais  Sem  Terra  (MST).  Interessa-nos  investigar  a 
produção  e  o  percurso  dos  sentidos  na  rede  eletrônica,  colocando  em 
discussão como o virtual se constitui, como o interdiscurso faz falar certos 
sentidos  sobre  esse  movimento  social,  como  a  ideologia  permite  a 
naturalização e a evidência de certos modos de dizer, apagando outros e, 
por fim, como o sujeito navegador representa-se em uma comunidade de 
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“amigos”.  O  corpus  desse  estudo  é  constituído  pelas  mensagens 
materializadas  linguisticamente  nas  comunidades  “Eu  odeio  o  MST” e 
“MST: Movimento dos sem Terra”  ao longo dos meses de abril,  maio e 
junho de 2006. 

FOLHINHA E ESTADINHO: O SUJEITO NOS ENTREMEIOS DO 
IMPRESSO E DO ELETRÔNICO

Fernanda Pedrazzi
Lucília Maria Sousa Romão

Partindo  das  noções  da  Análise  do  Discurso  francesa,  a  saber, 
interdiscurso, sujeito e ideologia, interessa-nos investigar como o discurso 
jornalístico, textualizado na Folhinha e no Estadinho, antecipa uma imagem 
de  criança-leitora  e  faz  falar  um  modo  de  produção  e  circulação  dos 
sentidos sobre a infância. Com um corpus lingüístico formado por recortes 
das  versões  impressa  e  eletrônica,  pretendemos  flagrar,  na  ordem  da 
língua, de que maneira sujeito e sentido constroem-se juntos, de que modo 
as condições de produção influenciam esse processo, como o sujeito-leitor 
precisa ter acesso a redes de filiação e ao arquivo para compreender os 
textos  que  circulam  na  mídia  para,  não  apenas  reafirmar  os  sentidos 
literais ou “permitidos” pelo discurso dominante, mas para interpretá-los. 

AS REDES DE MEMÓRIA E O DISCURSO DE/SOBRE SUJEITOS 
HOMOSSEXUAIS 

Carla Krauss Lima(FFCLRP/ USP) 
Lucília Maria Sousa Romão(FFCLRP/USP)

O  presente  trabalho  pretende  discutir  como  a  questão  da 
homossexualidade  é  discursivizada  em  uma  telenovela  veiculada  pela 
Rede  Globo  em  horário  nobre  e  em  cadeia  nacional.  Também  busca 
percorrer e vasculhar, à luz da Análise do Discurso de filiação francesa, a 
produção  dos  sentidos  de/  sobre  as  personagens  homossexuais, 
pontuando  o  modo  como  o  interdiscurso  é  atualizado  e  faz  retornar 
sentidos de interdição e silenciamento. 

O SUJEITO E OS SENTIDOS NO DISCURSO JORNALÍSTICO
Ludmila Ferrarezi (USP)

Lucília Maria Sousa Romão (USP)

O  objetivo  desse  trabalho  é  refletir  sobre  o  modo  como  a  Análise  do 
Discurso de matriz francesa concebe o sujeito na sua relação com a língua 
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e com as posições disponibilizadas pela ideologia para ele ocupar como se 
fossem as únicas possíveis. Assim, faremos um passeio teórico pela teoria 
do  discurso  (Pêcheux,  1969),  enfocando  o  sujeito,  a  ideologia  e  o(s) 
sentido(s), para analisarmos a textualização do jornal Folha de S. Paulo 
sobre a morte de Dorothy Stang.

O DISCURSO INSCRITO PELA CAROS AMIGOS: UM LUGAR DE 
RESISTÊNCIAS

Daiana de Oliveira Faria
Lucília Maria Sousa Romão (USP)

Essa pesquisa tem por objetivo discutir,  a partir  da teoria da Análise do 
Discurso  de  filiação  francesa,  a  maneira  como  a  questão  agrária  é 
discursivizada na revista Caros Amigos, tanto na versão impressa quanto 
na  eletrônica.  Considerando  o  sujeito  como  efeito  da  linguagem,  a 
ideologia como mecanismo produtor de sentidos tidos como verdadeiros e 
a  memória  discursiva  como  sustentadora  do  ato  de  dizer,  busca-se 
ressaltar  os  diferentes  sentidos  da  textualização  jornalística  quando 
impressa no papel e, depois, quando colocada na teia eletrônica. O corpus 
de análise, constituído por recortes lingüísticos colhidos na Revista Caros 
Amigos e no site com o mesmo nome, aponta que, em relação à questão 
agrária, a voz desse órgão de imprensa faz falar efeitos de resistência e 
ruptura com o discurso dominante.

ALGUNS FIOS DO DISCURSO NARRATIVO: A SUSTENTAÇÃO DOS 
HERÓIS DA/PELA MÍDIA NA PRODUÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS 
DISCURSOS DA CRIANÇA.

Ane Ribeiro Patti (UNIFRAN)
Elci Antônia de Macedo Ribeiro (UNIFRAN)

Perón, Antônio Cezar (UNIFRAN)
Romão, Lucília Maria Sousa (FFCLRP/USP)

Esse trabalho tem por objetivo refletir sobre o processo de subjetivação em 
crianças do período pré-escolar que, através do discurso narrativo, podem 
dar voz aos seus heróis prediletos e às representações deles. Busca-se, 
também, compreender como os desenhos infantis, divulgados nos veículos 
de  circulação  midiática,  atualizam  os  antigos  modelos  de  heróis  e 
possibilitam a emergência  de  novos.  Através  da escuta  do discurso de 
alguns garotos que fizeram parte de um grupo para ouvir e contar histórias, 
ficou marcado um novo interdiscurso indiciado por sentidos naturalizados 
pela ideologia no contexto da sociedade pós-moderna, em que fazem parte 
a  banalização  da  violência,  o  esvaziamento  de  alguns  significados  do 
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tempo,  a  velocidade  fulgurante  em que  os  acontecimentos  ocorrem,  a 
relação de poder intimamente ligada ao domínio das novas tecnologias e 
ao consumo desenfreado de novas informações (o saber),  a quebra de 
limites estabelecidos, a globalização dentre outros. As representações dos 
heróis materializadas no discurso das crianças e sua relação com a mídia 
faz falar  a  importância  desse tipo  de personagem no imaginário  infantil 
para que as crianças possam elaborar suas identificações e projeções, no 
sentido de se constituírem psico-socialmente e enquanto sujeitos (efeitos) 
da linguagem. À luz dos princípios teóricos da psicanálise lacaniana e da 
Análise  do  Discurso  de  matriz  francesa,  nossa  prática  de  escuta  foi 
realizada ao longo de seis meses, em reuniões semanais, com um grupo 
de crianças de uma escola particular de Ribeirão Preto, reunidas para ouvir 
e contar histórias.  Observou-se a regularidade de heróis modernos, tais 
como  o  Go  Ku  (do  desenho  japonês  Dragon  Ball  Z),  Cavaleiros  do 
Zodíaco,  Meninas Superpoderosas,  Spys,  CPM-22, Charlie Brown Jr.  E, 
com eles,  as marcas lingüísticas indiciárias  deste novo modo de narrar 
conflitos, afetado por uma inscrição de tempo e espaço contemporâneos. 

O DISCURSO JORNALÍSTICO SOBRE A REDE ELETRÔNICA
Daniela Lima Nardi Gomes (Centro Universitário Barão de Mauá)

Lucília Maria Sousa Romão (FFCLRP/USP)

O intento desse trabalho é discutir, a partir dos pressupostos teóricos da 
Análise  do  Discurso  de  filiação  francesa,  como  o  discurso  midiático 
inscreve sentidos sobre a Internet no contexto da sociedade pós-moderna, 
afetada  pela  rapidez  e aceleração  na  difusão  de  informações. 
Pretendemos lançar luz às questões relacionadas ao sujeito,  constituído 
como efeito de linguagem, e às condições de produção dadas por outras 
representações de tempo e espaço, que inscrevem socialmente um novo 
modo  de  narrar,  informar  e  consumir  relatos  sobre  a  realidade.  É 
também objetivo desse trabalho promover uma reflexão sobre a ideologia, 
interpretando  quais  são  e  como  funcionam  os  jogos  de  imagens, 
representações e sentidos na trama de relatos cada vez mais velozes e 
tidos  como  verdadeiros,  naturais  e  transparentes.  Assim,  buscamos 
interpretar definições de  Internet,  textualizadas  em jornais  e revistas,  na 
maioria  das  vezes  tomando  a  rede eletrônica  como  espaço  infinito  de 
arquivos e dizeres com uma acessibilidade garantida igualmente a todos 
os sujeitos.

O DISCURSO SOBRE O AGRÁRIO TEXTUALIZADO NO JORNAL 
BRASILDEFATO

Jonathan R. Bertassi da Silva
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Lucília Maria Sousa Romão (USP)

Esse trabalho tem como tema a questão agrária em imagens e legendas 
jornalísticas textualizadas no jornal  BRASILdeFATO. Buscamos avaliar, a 
partir  do  referencial  teórico  da Análise  do Discurso de  matriz  francesa, 
como a ideologia interpela o sujeito desse discurso, levando-o a tomar a 
fotografia e a formulação como evidências óbvias e, assim, retratos de uma 
realidade  objetiva,  esquecendo  que há  ali  escolha  de  enquadramentos, 
ângulos e  pontos  de ancoragem que são  compostos  de acordo  com a 
posição que o sujeito ocupa. O corpus da pesquisa é formado por fotos e 
recortes lingüísticos de legendas do jornal  BRASILdeFATO, retirados de 
publicações que circularam entre maio de 2005 e julho de 2006.

DE ANOS DEPOIS, O DISCURSO JORNALÍSTICO SOBRE ELDORADO 
DE CARAJÁS

Thaís Harumi Manfré Yado
Lucília Maria Sousa Romão

À luz da Análise do Discurso de filiação francesa, pretendemos estudar o 
funcionamento do discurso jornalístico impresso e eletrônico sobre um fato 
bastante noticiado em 18 de abril de 2006, a saber, a “comemoração” dos 
dez  anos  do  massacre  de  Eldorado  de  Carajás.  As  manifestações 
populares, protestos e ações de denúncia da impunidade, ocorridas nessa 
data, fazem falar um modo de recuperar o interdiscurso sobre a questão 
agrária, a violência no campo e a reforma agrária.  Buscamos investigar 
como a  mídia  faz  falar  certos  sentidos  e  de  que  modo ela  promove  o 
apagamento  de  outros.  Os  conceitos  de  memória,  arquivo,  ideologia  e 
historicidade serão mobilizados para entender a inscrição do sujeito e do 
sentido  nos  relatos  midiáticos,  textualizados  em  jornais  e  revistas  de 
circulação nacional, bem como para apontar as regularidades, rupturas e 
deslizamentos  materializados  lingüisticamente  na/pela  textualidade 
eletrônica e impressa. 

O DISCURSO DO MST NAS TEIAS DA REDE ELETRÔNICA
Valquiria Aguiar Meneguez

Lucília Maria Sousa Romão (FFCLRP/USP)

O discurso instalado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST)  inscreve  outros  sentidos  sobre  a  luta  pela  terra  em nosso  país, 
marcando  a  necessidade  da  reforma  agrária  e  da  ocupação  de  novos 
lugares de produção e circulação dos dizeres, a saber, mídia impressa e 
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eletrônica.  Na  formação  ideológica  dominante,  à  qual  muitos  jornais  e 
revistas se filiam, instalam-se os sentidos de baderna, de ilegalidade, de 
criminalização  e  de  banditismo  relacionados  aos  sujeitos  sem-terra, 
sentidos estes que parecem naturais e que são considerados evidentes. 
Em  oposição  a  esse  discurso,  o  MST  faz  falar  uma  outra  formação 
discursiva, narrando a si mesmo e textualizando a sua voz de resistência e 
de reivindicação da justiça social em alguns espaços midáticos, a saber, o 
boletim  eletrônico  MST  Informa,  a  revista  Sem  Terra,  o  Jornal  do 
Trabalhadores Rurais Sem Terra, o site do MST e o programa da  Rádio 
Poste Camponesa. Com essa pesquisa, interessa-nos investigar, à luz da 
Análise  do  Discurso  de  matriz  francesa,  como  as  marcas  lingüísticas 
constroem-se junto com o sujeito e o sentido e indiciam uma tensa disputa 
por espaços de dizer, saber e poder.

Resumo do Grupo de Pesquisa

GRUPO DE ESTUDOS DISCURSIVOS DO PANTANAL

ANÁLISE DE DISCURSO, DERRISÃO, ENSINO: LIMIARES E LIMITES
Líder: Roberto Leiser Baronas (UNEMAT/UFMT)

Neste grupo de pesquisa, do mirante da Análise de Discurso de orientação 
francesa,  fortemente  matizada  com  tons  foucaultianos  e  bakhtinianos, 
analisamos o modo como o discurso jornalístico impresso, sob a ideologia 
da  neutralidade,  da  imparcialidade  e  da  objetividade,  ao  noticiar 
determinados acontecimentos políticos e sugerir  determinadas propostas 
para o ensino do português ou de uma língua estrangeira, configurando-os 
como fatos verídicos e imprescindíveis por intermédio do uso de diversos 
gêneros  e  estratégias  discursivas,  além  de  embalsamar  a  sua 
interpretação,  protegendo-a  do  questionamento,  denega  tanto  o  seu 
caráter derrisório quanto o de criação de determinadas necessidades nos 
indivíduos.  Para  tanto,  elegemos  como  corpus  de  análise  fotografias, 
charges, uso do sic, textos sobre como ensinar uma língua estrangeira, 
veiculada por jornais e revistas brasileiras de grande circulação nacional. 
Nossas  primeiras  conclusões  indiciam que  a  mídia  instaura  lugares  de 
interpretação,  impondo  determinadas  práticas  de  subjetivação  aos 
indivíduos.

Resumo dos Participantes do Grupo:

165



SUFIXAÇÃO: DE AFIXO NORMATIVO A MODALIZADOR AUTONÍMICO 
DERRISÓRIO

Rejane Centurion-Gambarra (UFMT)

A  partir  das  ocorrências  enunciativas  “denuncismo”  e  “mensaleiro”, 
mostramos  a  sufixação  sob  o  olhar  da  análise  do  discurso  de  linha 
francesa.  Nosso  objetivo  é  pensá-la  como  um  processo  discursivo 
derrisório  que  visa  descaracterizar  o  discurso  político  do  outro. 
Inicialmente,  verificaremos  como  a  sufixação  é  tratada  nas  gramáticas 
tradicionais de Língua Portuguesa. Depois, como ela pode ser abordada de 
um  ponto  de  vista  argumentativo.  E,  por  último,  fundamentados  nas 
propostas de Authier-Revuz acerca da heterogeneidade enunciativa, e de 
Bonnafous acerca da derrisão, postulamos que os sufixos se transformam 
em modalizadores autonímicos.derrisórios.  Nosso corpus  constitui-se  de 
enunciados  que  circularam  na  mídia  impressa  após  os  escândalos  do 
mensalão.

CONCEPÇÕES SOBRE ENSINAR/APRENDER INGLÊS:
UMA ANÁLISE DO DISCURSO MIDIÁTICO

Carmen Hornick UFMT

A  entrada  dos  anos  80  é  marcada  pelo  início  de  um  processo  de 
aprofundamento  e  densificação  da  integração  de  redes  mundiais, 
econômicas e sociais chamado de globalização. Neste cenário,  a língua 
inglesa  emerge  como  a  língua  internacional,  capaz  de  mediar  tal 
integração.
Por esta razão, o tema, ensino/aprendizagem de língua inglesa, passou a 
ser discutido além dos muros escolares e alcançou a mídia. A revista Veja, 
que é a revista mais comprada do país e uma das mais lidas no mundo, 
também se manifestou sobre o assunto. Neste trabalho, pretendo mostrar 
como a revista Veja tratou a questão do ensino/aprendizagem de língua 
inglesa, na época da efervescência do discurso da globalização. Analiso a 
construção do texto da publicação de outubro de 1983, na qual o tema é 
abordado  como  manchete  de  primeira  página,  evidenciando  o  máximo 
destaque editorial. Observo como os recortes e as interpretações sobre o 
fenômeno  são  instauradas  como  ‘verdade’,  formando  um  simulacro  da 
realidade,  encaminhando  assim,  o  leitor  para  a  construção  de 
determinadas crenças e concepções sobre ensinar/aprender inglês. 

OBSERVAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DÊITICO NA RELAÇÃO 
VERBO-VISUAL DAS CARICATURAS POLÍTICAS E NA PRODUÇÃO 
DE DISCURSOS DERRISÓRIOS

Marcelo Silvestrin SIQUERI (PG-UFMT)
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Há  discussões  sobre  os  casos  de  dêixis  que  se  referem  aos  textos 
estritamente  verbais  e  que,  ainda,  não  estão  “fechadas”.  Pretendemos, 
pois,  participar dessa discussão, considerando uma outra perspectiva:  o 
funcionamento  dêitico  em  textos  multimodais,  especificamente  nas 
caricaturas políticas. Considerando que as caricaturas políticas trabalham 
com linguagens de diferentes sistemas semióticos,  produzem efeitos de 
sentido que estão na dependência direta com as condições de produção 
que as engendra e, por fim, se constituem em instrumentos sócio-históricos 
de comunicação aptos a produzir discursos derrisórios, nosso objetivo é 
investigar  alguns  modos  de  funcionamento  da  dêixis  com base  nessas 
perspectivas, ou seja, de que modo os dêiticos podem regrar os sentidos 
produzidos pela relação verbo-visual, de que modo eles podem contribuir 
na “legibilidade” das caricaturas, a partir de suas condições de produção, 
tornando  presente  os  textos  e  discursos  ausentes  que  se  impõem  ao 
gênero,  e,  por  fim,  de  que  modo  podem  contribuir  no  jogo  da 
desqualificação  e/ou  ridicularização  das  vítimas  caricaturadas.  É,  pois, 
numa perspectiva discursiva em que nos inscrevemos nessa investigação, 
a partir  do mirante  da análise  de discurso de orientação francesa para 
descrever e analisar algumas caricaturas políticas veiculadas em revistas e 
jornais eletrônicos, que se utilizam desses “mostradores”, pressupondo sua 
importância no regramento dos sentidos instaurados pela relação verbo-
visual e produção dos discursos derrisórios nas caricaturas políticas. 

A CHARGE COMO UM GÊNERO DO DISCURSO
Marilena Inácio de Souza (UNEMAT/MeEL-UFMT-CAPES)

Neste seminário, analisaremos de uma perspectiva discursiva bakhtiniana 
um  conjunto  de  charges  eletrônicas  veiculadas  durante  a  campanha 
presidencial  de 2002. Nosso objetivo é tentar descrever e interpretar as 
charges eletrônicas enquanto um gênero discursivo distinto dos demais. 
Todo  texto  mesmo  quando  é  produzido  por  um  só  agente,  é 
fundamentalmente orientado para um destinatário,  no caso das charges 
que serão discutidas, este destinatário é o (e)leitor que será convidado a 
ler  e  a  compreender  o  tema  abordado  pelo  chargista.  O  chargista,  ao 
produzir suas charges se encontra confrontado a um outro discursivo, ou 
seja, a um conjunto mais ou menos organizado de gêneros precedentes e 
indexados a uma situação-tipo de comunicação.  Dessa forma,  o sujeito 
enunciador também se encontra objetivamente exposto aos modelos que 
constituem os tipos  de discurso.  E para  que se  defina  em que gênero 
discursivo se enquadram as charges analisadas, serão enfocados os três 
elementos  principais  nos  quais  o  gênero  se  fundamenta:  estilo  verbal, 
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conteúdo temático e estrutura composicional. As três características aqui 
arroladas  como  principais  nada  representam  se  o  enunciado  não  for 
analisado  levando-se  em  consideração  todo  um  contexto.  Ou  seja,  os 
enunciados que constituem as charges pertencem à determinada esfera da 
atividade humana, são devidamente localizados em um tempo e espaço 
(condição sócio-histórica) e dependem de um conjunto de participantes e 
vontades enunciativas ou intenções comunicativas.

Resumo do grupo de pesquisa

ATELIER LINGUAGEM E TRABALHO

DISCURSO E ENUNCIAÇÃO: O TRABALHO DAS PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

Líder: M. Cecília de Souza-e-Silva (LAEL - PUC/SP)

O grupo Atelier constituiu-se em 1995 e foi formalizado dois anos depois. É 
formado por pesquisadores interessados pelas práticas de linguagem em 
diferentes contextos, em particular aqueles relacionados ao tema trabalho. 
Atualmente,  o  grupo  está  composto  por  profissionais  oriundos  de  nove 
instituições de diferentes estados do país: São Paulo (PUC e USP), Rio de 
Janeiro  (UERJ  e  UNIRIO),  Mato  Grosso  (UFMT),  Rio  Grande  do  Sul 
(UNISINOS,  UFRGS,  UCPel)  e  Pernambuco  (UFPe).  O Atelier  mantém 
interlocução com alguns grupos franceses: Analyse Pluridisciplinaire des 
Situations de Travail (APST), Réseau Langage & Travail (L&T), Ergonomie 
de  l’Activité  des  Professionnels  de  l’Éducation  (Ergape),  Dynamiques 
Sociolangagières (Dyalang),  Clinique de l’Activité  e Centre  d’études des 
discours, textes écrits, images et communication (Ceditec).  As atividades 
desenvolvidas pelo grupo estão voltadas para três vertentes: (i) estudo das 
práticas  de  linguagem  relacionadas  a  uma  determinada  situação  de 
trabalho; (ii) estudo das práticas de linguagem sobre o trabalho; (iii) estudo 
das  práticas  de  linguagem  em  diferentes  contextos.  As  pesquisas 
referentes à primeira vertente partem do princípio segundo o qual, para se 
conhecer qualquer atividade de trabalho, é necessário inserir o trabalhador 
no dispositivo  de investigação,  a  fim de  melhor  compreender  como ele 
reconcebe não só o trabalho que lhe é prescrito, mas também aquele que 
ele realiza. A atividade do/a pesquisador/a, analista de discurso, consiste 
em tentar captar algo do modo como o trabalhador se vê para mapear o 
que  se  pode  ver  do  que  ele  vê,  partindo  sempre  do  princípio  da 
interincompreensão, segundo a qual o olhar e o discurso de/sobre o outro 
não coincidem nunca com o olhar e o discurso dele próprio. As pesquisas 
da segunda vertente explicitam toda uma rede de produções discursivas 
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que enfocam o tema  trabalho, desde as mais locais, no interior de uma 
situação  stricto sensu, até as mais externas, que colocam em circulação 
textos  de  diferentes  esferas.  Trata-se  de  estudos  que  possibilitam  o 
resgate de uma certa historicidade do homem no trabalho, daquilo que dele 
ficou  registrado  em  diferentes  suportes,  o  que  implica  a  possibilidade 
mesma  de  reconstrução  de  uma  memória  discursiva.  Outro  aporte 
relevante dessa vertente é a construção de um certo “quadro nocional” cujo 
modo de existência é fundamentalmente discursivo. A terceira vertente de 
estudos  centra-se  em  um  debate  que  prioriza  os  planos  teórico  e 
metodológico da investigação das práticas  de linguagem sob uma ótica 
discursiva.  O  quadro  teórico  que  serve  de  base  aos  trabalhos  dessa 
vertente  vem  conferindo  lugar  de  destaque  às  propostas  enunciativo-
discursivas tais como formuladas por D. Maingueneau, em especial no que 
diz  respeito  à  articulação  entre  as  noções  de  gênero  de  discurso e 
cenografia  e à investigação  da produtividade  de conceitos  como os de 
ethos  e  código  linguageiro.  Assim,  valoriza-se  uma  perspectiva  que 
enfatiza o lugar do heterogêneo nas práticas de linguagem, bem como a 
explicitação  do  papel  desempenhado  por  tais  práticas  na  produção  de 
subjetividades. Situam-se  ainda  no  âmbito  das  pesquisas  que  se 
desenvolvem nessa vertente aquelas que se voltam para uma abordagem 
do patológico na singularidade da fala de um locutor

Resumo dos Participantes do Grupo:

ESCRITA DE PRÉ-UNIVERSITÁRIOS: DISCURSO E 
REPRESENTAÇÕES DO TRABALHO

Helena Nagamine Brandão (USP)

O presente plano de estudos insere-se no projeto geral do meu grupo de 
pesquisa  “Práticas  de  ensino  e  análise  de  diferentes  tipos/gêneros 
discursivos”  –  desenvolvido com meus orientandos na USP.  Tem como 
objetivo descrever/analisar um corpus constituído por produções escritas 
de  candidatos  ao  concurso  vestibular  FUVEST/2006  que  teve  como 
temática “O trabalho”. Por serem textos produzidos no término de um ciclo 
(ensino fundamental e médio) e no limiar de outro (o ensino superior), sua 
análise  poderá  propiciar:  a)  uma  visão  retrospectiva  dos  conteúdos  e 
processos de ensino/aprendizagem que, de certa forma, ecoam de forma 
indicial/residual na produção desses sujeitos, fornecendo um perfil da sua 
escrita; b) uma visão da representação que se faz do trabalho, entendido 
aqui em três níveis: o trabalho do candidato com a linguagem e sobre a 
linguagem, o trabalho pedagógico do professor,  os sentidos de trabalho 
construídos nos textos. 
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A pesquisa será  desenvolvida tendo como suporte  o  quadro  teórico  da 
Análise do Discurso na interface com a Lingüística Aplicada. Partindo-se 
de  uma  concepção  dialógica  da  linguagem  e  da  teoria  bakhtiniana  do 
gênero,  procuraremos  verificar,  a  par  da  análise  das  condições  sócio-
históricas de produção desse tipo de escrita, como se dão as formas de 
discursivização do gênero solicitado do ponto de vista da sua composição 
pragmático-enunciativa, estilo e valoração apreciativa, tema e construção 
da significação.

PRÁTICAS DE LINGUAGEM E MUNDO DO TRABALHO: EXAMES DE 
SELEÇÃO DE PROFISSIONAL

Maria del Carmen Fátima González Daher (UERJ)

Este projeto tem como foco as provas que selecionam os professores de 
espanhol  para  atuação  no  magistério  público  do  Rio  de  Janeiro,  tema 
pouco abordado no meio acadêmico, porém de extrema relevância para a 
formação e atuação de futuros profissionais. Consideramos que analisar 
práticas discursivas relacionadas ao mundo do trabalhador da Educação 
nos permite, de alguma forma, maior visibilidade sobre a complexidade do 
trabalho do professor e da trajetória na qual ele se ancora, assim como 
acerca do atual momento desse ensino. Nosso estudo tem como objetivos: 
(a) organizar  um arquivo a partir  da recuperação das provas realizadas 
para a seleção de docentes de espanhol língua estrangeira (E/LE) para as 
escolas públicas do Rio de Janeiro, de 1985 até nossos dias; (b) identificar 
competências,  saberes  e  conteúdos  privilegiados  nessas  provas;  (c) 
analisar  esse  instrumento  como  uma  prática  discursiva  relacionada  ao 
trabalho de professor, compreendida a partir de uma perspectiva dialógica 
e da concepção do gênero de discurso (Bakhtin, 1995); (d) identificar perfil 
de professor de E/LE que se constrói discursivamente nesses enunciados, 
seguindo  pressupostos  da  Análise  do  discurso  (Maingueneau,  2002; 
Sant’Anna, 2004). 
Projeto Institucional Prociência UERJ/FAPERJ

PRÁTICAS - INTERSUBJETIVAS, DISCURSIVAS & SOCIAIS - EM 
TESSITURA: ANÁLISE DIALÓGICA DA ATIVIDADE BANCÁRIA NO 
ATENDIMENTO AO CLIENTE

Maria da Glória Corrêa di Fanti (UCPel - FAPERGS)

Considerando  o  engajamento  do  pesquisador  da  linguagem  no  debate 
sobre questões contemporâneas da sociedade, esta investigação tem por 
objetivo problematizar a atividade de trabalho do bancário em instituição 
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estatal,  procurando  oferecer  subsídios  e,  conseqüentemente,  contribuir 
para  a  reflexão  da  sua  prática  profissional.  Para  tanto,  partindo  dos 
pressupostos da teoria enunciativo-discursiva bakhtiniana, instaura-se um 
espaço epistemológico de base que reivindica interlocuções com outras 
áreas  do  conhecimento,  como  a  abordagem  ergológica  e  a  clínica  da 
atividade.  Tal  empreendimento,  tendo  em  vista  a  análise  dialógica  da 
atividade  (de  linguagem  /  de  trabalho),  proporciona  a  produção  de 
conhecimento sobre o trabalho bancário e o fazer científico. A interlocução 
proposta,  nessa  perspectiva,  deve  abrir  espaço  também para  reflexões 
sobre: (a) a importância da linguagem, em sua tessitura plurivocal, como 
lugar  de  subjetivação  e  revelação  de  especificidades  das  práticas 
intersubjetivas  e  profissionais;  (b)  possibilidades  de  reelaboração  dos 
procedimentos metodológicos, visando à participação do protagonista do 
trabalho em uma política própria de pesquisa. 

CIDADES SAUDÁVEIS: UMA PROPOSTA HUMANÍSTICA DE 
PROMOÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE SAIRÉ

Maria Cristina Hennes Sampaio (UFPe)

O projeto tem como objetivos (i) caracterizar o perfil sócio-epidemiológico 
demográfico dos idosos no município de Sairé, em Pernambuco, por meio 
do "trabalho" da memória cronotópica (Bakhtin, 1977) e da análise de sua 
capacidade funcional;  (ii)  observar o trabalho do profissional da área de 
saúde, que atua nesse contexto. Para a consecução desses objetivos, será 
observado o modo pelo qual os idosos, através da reativação da memória 
cronotópica  são  capazes  de  retrabalhar  e  atualizar  os  seus  habitus 
(Bourdieu, 1997) em relação à saúde, bem como serão identificados os 
principais temas que expressam as necessidades de promoção/prevenção, 
de cuidados da saúde e de acesso ao atendimento e à informação. A partir 
de entrevistas narrativas, espera-se ter acesso ao mundo subjetivo e ao 
mundo  experimental  dos  entrevistados  (idosos-cuidadores)  acerca  de 
temas relacionados à terceira idade.  Serão investigados os suportes de 
transmissão que facilitarão  o acesso dos idosos à  informação:  mais  ou 
menos formais, do oral ao escrito e, ainda, o papel da influência do habitus 
do receptor da informação para a atribuição do sentido e o sucesso da 
compreensão  da  informação.  Como  resultados  esperados  incluem-se  a 
elaboração de uma agenda de prioridades definida pelos próprios idosos; 
informações acerca da acessibilidade ao atendimento e à informação da 
população idosa,  de forma a subsidiar  uma metodologia de avaliação e 
monitoramento  de  ações  que  possam  ser  disseminadas  aos  demais 
municípios contemplados no programa. 
Edital Universal CNPq - 481828/2004-4
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM E PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADE: 
PARA UMA CARTOGRAFIA DOS DISCURSOS MIDIÁTICOS

Décio Rocha (UERJ)

Dentre  as  questões  que  vêm  se  constituindo  como  desafio  para  o 
profissional  voltado  para  o  estudo  das  práticas  linguageiras  situa-se  a 
excessiva  provisoriedade  do  tratamento  conferido  à  questão  da 
enunciação, em especial no que se refere aos avanços obtidos acerca da 
noção  de  subjetividade.  Com  efeito,  um  dos  grandes  desafios  da 
contemporaneidade  parece  residir  em  um  certo  exercício  de 
desnaturalização daquilo que se configurou como sujeito da Modernidade. 
Afinal,  todos  parecem acreditar  na  realidade  daquilo  que  no  curso  dos 
últimos séculos se constituiu como sendo “o indivíduo”, na obviedade de 
suas  “paixões  mais  secretas”,  em  seu  “interior  insondável”;  muitos 
parecem,  enfim,  persuadidos  de  que  negligenciar  as  demandas  desse 
plano  tão  “íntimo”  significa  trair  uma  pretensa  “condição  humana”. 
Esquece-se  na  maioria  das  vezes  que  tal  individualidade,  tal 
“profundidade”,  é  algo  produzido,  algo  datado,  em  consonância  com  o 
cumprimento de um determinado “projeto de humanidade”. De acordo com 
uma  tal  vulgata,  subjetividade  e  expressão  do  subjetivo,  intimismo,  se 
equivalem.  O  que  constitui  certamente  um problema:  como  descolar  a 
multiplicidade dos processos de subjetivação e a produção deste modo de 
subjetividade específico que se atualiza na forma-indivíduo?
A  relevância  do  tema  pode  ser  justificada,  no  campo  das  práticas  de 
linguagem, se for lembrado que trabalhar no referido domínio pressupõe de 
forma incontornável a explicitação de uma concepção de  sujeito. A esse 
respeito, ratificamos a pertinência de um debate que possibilite distinguir, 
de um lado, uma certa forma-sujeito historicamente situada e, de outro, a 
multiplicidade dos processos de subjetivação. 
É nesse espaço teórico que pretendemos situar nossas reflexões sobre as 
práticas de linguagem. O debate apenas anunciado repercutirá de forma 
decisiva no curso dos estudos voltados para a linguagem, tendo em vista a 
perspectiva inaugurada pela ênfase nos processos de subjetivação. Assim, 
o problema a ser explorado em nossas investigações é o da subjetividade 
e tipos de relações que podemos estabelecer entre produção textual e seu 
entorno,  o  que  tem  sido  uma  demanda  (legítima,  acrescentemos)  no 
campo das ciências sociais, como já o atestam as iniciativas em Análise do 
Discurso  dos  anos  60  do  último  século.  Dito  de  forma  simples:  como 
conceber  o  sujeito?  como ler  um texto? como articular  sujeito  /  texto  / 
entorno?
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Tendo  em  vista  o  desenvolvimento  de  uma  investigação  que, 
recusando uma concepção instrumental  de linguagem, contribua para a 
abertura de novos horizontes no campo da Análise do discurso de base 
enunciativa,  procuramos  redefinir  o  lugar  ocupado  pelas  práticas  de 
linguagem,  reconhecendo  nos  discursos  o  lugar  por  excelência  da 
atualização  de  dispositivos  de  diferentes  ordens  –  dispositivos  que 
compreendem  desde  as  alianças  e  antagonismos  que  caracterizam  as 
relações entre os diferentes atores até a produção de diferentes modos de 
subjetivação. 

Como  temas  específicos  a  serem  explorados  nesta  pesquisa, 
pretendemos,  pois,  criar as condições necessárias à articulação de três 
eixos complementares de discussão: (i) o lugar ocupado pelas práticas de 
linguagem  na  produção  de  subjetividade,  em  especial  em  corpora 
constituídos  com  base  em  textos  circulando  em  diferentes  suportes 
midiáticos  (revistas,  jornais,  etc.);  (ii)  a  articulação  de  noções 
desenvolvidas por D. Maingueneau como as de etos, cenografia e gêneros 
do  discurso como  dispositivos  relevantes  para  a  apreensão  dos 
enlaçamentos entre enunciado e enunciação; (iii)  a inserção do lingüista 
em projetos de pesquisa interdisciplinares.

PRÁTICAS DE LINGUAGEM E ESCRITOS DO TRABALHO: A 
PRESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE TRABALHO DO PROFESSOR

Vera Lúcia de Albuquerque Sant'Anna (UERJ)

Este  projeto  visa  dar  continuidade  aos  estudos  sobre  relações  entre 
linguagem e trabalho,  desenvolvidos ao longo dos últimos quinze anos, 
que têm como enfoque teórico a perspectiva dialógica de linguagem, os 
estudos em análise do discurso na sua vertente pragmático-enunciativa, e 
o  diálogo  com  as  ciências  que  estudam  o  trabalho,  em  particular  a 
ergonomia da atividade, e a ergologia. O objetivo desta proposta é discutir 
documentos que prescrevem o trabalho do professor de língua materna e 
estrangeira do ensino básico do Estado do Rio de Janeiro, elaborados no 
nível da escola ou do município – o plano político-pedagógico (PPP) -, a 
fim de observar imagem(ns) discursiva(s) de professor e de seu trabalho, 
bem como identificar  interdiscursividades,  que remetem a discursos em 
circulação sobre o que é o trabalho de um “bom” professor de línguas. 
Para desenvolver a proposta,  observaremos o PPP, por um lado,  como 
gênero discursivo que incorpora o discurso da injunção e, por outro, como 
documento  prescritivo,  do  campo  da  norma,  a  partir  dos  estudos  da 
ergonomia  da  atividade.  Para  a  análise  da  imagem  discursiva, 
consideraremos  as  contribuições  do  enfoque  enunciativo-discursivo  que 
trata da heterogeneidade enunciativa. 
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Projeto Institucional Prociência UERJ/FAPERJ

O PAPEL DA LINGUAGEM NA ANÁLISE DE PRÁTICAS 
PROFISSIONAIS

Maria Cecília Pérez de Souza-e-Silva (LAEL - PUC/SP) 

Esta pesquisa tem por objetivo contribuir para a reflexão sobre o papel da 
linguagem na análise de diferentes práticas profissionais, aí incorporando 
princípios de ciências do trabalho,  isto é,  da ergonomia,  ergologia e da 
psicologia social, na vertente desenvolvida pela clínica da atividade. Desse 
objetivo,  decorrem  os  demais:  depreender  diferentes  gêneros  e  estilos 
profissionais; explicitar os mecanismos subjacentes ao funcionamento dos 
discursos prescritos em diferentes situações de trabalho; fazer avançar as 
discussões sobre a dificuldade em dizer o trabalho;  testar  e avaliar,  no 
contexto brasileiro, metodologias de análise das práticas profissionais. 
Considerando  que,  de  um  ponto  de  vista  empírico,  as  práticas  de 
linguagem remetem ao princípio de que toda atividade de linguagem está 
em interação permanente com as situações sociais no interior das quais 
ela  é  produzida,  justifica-se  a  adoção  nas  pesquisas  do  método  da 
autoconfrontação,  cujo  princípio  é  fazer  da  atividade  passada  do 
trabalhador o objeto especial de sua atividade presente, isto é, organizar o 
diálogo entre atividades pertencentes a esferas disjuntas.  Esse método, 
que utiliza a imagem como suporte das observações, pode ser descrito em 
quatro fases: constituição do grupo de análise, autoconfrontação simples, 
autoconfrontação cruzada e extensão do trabalho de análise ao coletivo 
profissional (Clot,  Faïta, Fernandes & Scheller,  2001). Com este projeto, 
espera-se dar continuidade às pesquisas sobre a linguagem em situação 
de trabalho, ao desenvolvimento do banco de dados Linguagem e Trabalho 
(BDLT);  ao  fortalecimento  do  grupo  Atelier  por  meio  de  contactos  com 
pesquisadores brasileiros e franceses. 

Projeto Produtividade em Pesquisa CNPq - 300474/2004-0 

Resumo do Grupo de Pesquisa

GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA EM ANÁLISE DO DISCURSO-
GEPAD

Líderes: Soraya Maria Romano Pacífico-USP
Lucília Maria Sousa Romão- USP
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Com base  nos  pressupostos  teóricos  da  Análise  do  Discurso,  o  grupo 
investiga questões relacionadas à leitura,  interpretação, argumentação e 
autoria. O trabalho do analista consiste em investigar como se dá a leitura 
e a interpretação de textos, de vários gêneros e materialidades simbólicas, 
com sujeitos inseridos, ou não, na escola, em determinadas condições de 
produção e, posteriormente, analisar, na produção textual, a assunção, ou 
não,  da autoria,  assim como o poder  de argumentação do sujeito,  pois 
como sabemos, o lugar da argumentação não é ocupado por todos. Para 
isso,  mobilizamos  os  conceitos  de  interpretação,  autoria,  paráfrase, 
polissemia,  interdiscurso,  arquivo  e  silêncio,  visto  que,  para  nós,  a 
argumentação e a  autoria  exigem do sujeito  o  acesso ao arquivo e ao 
interdiscurso, a fim de que ele possa disputar os sentidos e articular uma 
multiplicidade de conhecimentos. Dessa forma, entendemos que o sujeito 
poderá  inserir  seu  dizer  na  história,  saindo  do  repetível  (paráfrase)  e 
produzindo novos sentidos a partir do já-lá. Os sujeitos da nossa pesquisa 
ocupam lugares sociais bem distintos,  a saber:  crianças e adolescentes 
que freqüentam escolas públicas e particulares; jovens e adultos com baixo 
grau de escolaridade; universitários; sujeitos-presos; sujeitos-professores. 
Nossas pesquisas permitem-nos afirmar que não há relação direta entre 
grau  de  escolaridade  e  interpretação,  autoria  e  argumentação,  pois 
encontramos  sujeitos  universitários  e,  também,  professores  que  não 
assumem a responsabilidade pelo dizer, não controlam os pontos de fuga 
dos  sentidos  construídos  e  não  conseguem  historicizar  os  sentidos 
produzidos,  mantendo  a  repetição  de  um  sentido  legitimado  e 
estereotipado.  Por  outro  lado,  encontramos sujeitos  com baixo  grau de 
escolaridade que ocupam a função-autor, que realizam uma leitura sócio-
história e produzem textos coesos e coerentes.

Resumo dos Participantes do Grupo:

LEITURA DE BARRACO: OS SENTIDOS DE LEITURA
Adenilson Alves (FFCLRP/USP), 

Lucília Maria Sousa Romão (FFCLRP/USP)

O presente trabalho busca promover espaços de leitura e interpretação nos 
acampamentos 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 
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depósito de livros, procuramos, por meio do acervo da biblioteca Basílio da 
Gama localizado no Centro de Formação “Dom Hélder Câmara”, distribuir 
cestas de hortaliças com livros, cestas 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.  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.

ARGUMETAÇÃO E AUTORIA: A PRODUÇÃO E A CORREÇÃO DE 
TEXTOS ESCRITOS NOS “LABORATÓRIO DE REDAÇÃO”

Fabiana Claudia Viana COSTA (PG-Unicamp)

Este trabalho objetiva propor uma discussão acerca da produção de textos 
escritos por alunos em fase de preparação para o vestibular, sobretudo no 
que respeita  à constituição e/ou interdição da autoria nas condições de 
produção  dadas  em  “laboratório  de  redação”,  e  como  as  correções 
realizadas pelo professor-corretor contribuem, ou não, para a produção de 
textos com autoria e argumentação. Para isso, serão mostradas análises 
de textos escritos na instituição escolar, mobilizando conceitos como texto, 
discurso, escrita, autoria,  argumentação, interpretação, arquivo...  a partir 
de Orlandi, Pacífico e Pêcheux, dentre outros. As análises apontam para 
uma  prática  em  que  a  correção  gramatical  e  a  parte  estrutural  são 
supervalorizadas  (tanto  pelo  professor-corretor  quanto  pelo  aluno)  em 
detrimento aos argumentos  e  a própria  autoria.  Isso  evidencia,  de uma 
certa  forma,  práticas  escolares  que  promovem  apenas  uma  leitura 
parafrástica,  sem  abrir  espaço  ao  múltiplo,  ao  polissêmico,  não 
proporcionando condições para que o aluno ocupe a posição sujeito-autor 
em seus textos (aqui, textos escritos) e constitua seu próprio arquivo.

MORA(DORES)  DE  RUA  FALADOS  E  SIGNIFICADOS  NO/PELO 
DISCURSO JORNALÍSTICO.

Soraya Maria Pacífico e Lucília Maria Sousa Romão.
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Nesse artigo, pretendemos investigar como a chacina dos moradores de 
rua e mendigos de São Paulo foi silenciada discursivamente pela/na mídia, 
não possibilitando ao leitor o acesso ao discursivo polêmico. Trabalhando 
com o referencial de Análise do Discurso de linha francesa, analisamos um 
texto do ombudsman da Folha de S.Paulo sobre o tema e também dois 
cartuns de autoria de Angeli e Jean, ambos publicados no referido jornal.  

Resumo do Grupo de Pesquisa

CLÍNICA DA ATIVIDADE E DO DISCURSO
Líder: Autores: Marcos Antônio MOURA VIEIRA (UFMT)

A Clínica da Atividade & Discurso: linguagem e pensamento - é um grupo 
de  estudos  bakhtinianos  &  vygotskianos  que  se  propõe  a  realizar 
pesquisas - refletir, correlacionar e operacionalizar as teorias da filosofia da 
linguagem  desenvolvidas  pelo  Círculo  bakhtiniano  e  as  teorias  da 
psicologia do desenvolvimento na vertente vygotskiana, na perspectiva da 
Lingüística  Aplicada  às  Situações  de  Trabalho.  Adota  como  objeto  de 
pesquisa  ,  mais  especificamente,  as  atividades  de  Ensino  e  de  Saúde 
Mental, abordadas na prespectiva teórico-prática da Análise Dialógica do 
Discurso  (ADD)  em  associação  com  a  Análise  Pluridisciplinar  das 
Situações  de  Trabalho  (APST  -  Departamento  de  Ergologia/Aix-en-
Provence)  e  com  a  Clínica  da  Atividade  (Laboratório  de  Psicologia  do 
Trabalho e da Ação – CNAM/Paris), desenvolvendo e consolidando uma 
abordagem  autoconfrontativa  enunciativo-discursiva  dos  “Gêneros  de 
Atividade  Humana”.  O grupo,  ativo  desde  2004  como  parte  do  Projeto 
ARGOS,  coordenado  por  Aurea  Corrêa,  com  sede  na  UFMT,  mantém 
interlocução com aos grupos “Atelier - linguagem e trabalho” e “Linguagem, 
Identidade  e  Memória”,  com  sede  na  PUCSP,  coordenados 
respectivamente  por  Cecília  Souza-e-Silva  e  Beth  Brait  e  ERGAPE 
(Ergonomie de l’Activité des Professionnels de l’Éducation), especialmente 
com  o  lingüísta  e  Analista  da  Atividade  Daniel  Faïta,  da  IUFM  de 
Marseille/Aix-en-Provence

Resumo dos Participantes do Grupo:

AVANÇOS, DESAFIOS E LIMITES NA CONSTRUÇÃO DA RELAÇÃO 
DE TRABALHO DAS EQUIPES DE SAÚDE DO CAPS E PSF NO 
TERRITÓRIO NORTE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Maria Aparecida da Silva – UFMT
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Marcos A. Moura Vieira – UFMT

Este projeto de pesquisa está sendo desenvolvido no Programa de Pos 
Graduação da Faculdade de Enfermagem da UFMT.  Nossa proposta  é 
estudar a relação de trabalho entre as equipes de saúde do Centro  de 
atenção Psicossocial  (CAPS) e das equipes do Programa de Saúde da 
Família  (PSF)  na  Região  Norte  do  município  de  Cuiabá.  Guiaremos  o 
nosso  estudo  a  partir  de  questões  norteadoras  de  pesquisa  que  foram 
formuladas a  partir  de um diálogo de experiência  prática  no SUS e na 
Saúde  Mental,  e  também  com  as  leituras  técnicas  e  teóricas  sobre  a 
Reforma Psiquiátrica no modelo pisossocial. Uma questão importante para 
situar  o  nosso  estudo  será  compreender  como  o  CAPS  e  o  PSF  se 
posicionam, na prática, em relação a complexidade dos níveis de atenção 
primário X secundário, uma vez que a nossa observação preliminar indica 
uma superposição desses dois níveis. No primeiro momento, a pesquisa 
desenvolver-se-á,  por  meio  de  levantamentos  bibliográficos  (pesquisa 
bibliografica  e  documental).  Num  segundo  momento,  realizar-se-á  a 
pesquisa de campo, de natureza qualitativa, guiada pelos princípios que 
norteiam os estudos de Analise Pluridisciplinar das Situações de Trabalho 
(APST) e da Clínica da Atividade (entre eles a dialética e o dialogismo). O 
referencial  metodológico  da  autoconfrontação  enunciativo-discursiva, 
possibilitará aos profissionais das equipes de saúde do CAPS E PSF ver 
aspectos que passam desapercebidos no dia a dia do seu trabalho e que 
são componentes importantes para manutenção ou mudança das formas 
de  cuidar  de  pessoas  com  sofrimento  psíquico.  Nesse  sentido  nosso 
trabalho  contribuirá  com um diagnóstico  do estágio  atual  da correlação 
entre  CAPS  e  PSF  no  Mato  Grosso  e  com  uma  reflexão  dos  limites, 
desafios e avanços na construção dessa atividade conjunta.

OS GÊNEROS DO DISCURSO NA ATIVIDADE DE SAÚDE MENTAL EM 
UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL (CAPSI) DA 
CIDADE DE CUIABÁ- MT.

Maria Auxiliadora de Almeida Vieira Filha (UFMT)
Marcos Antônio Moura Vieira (UFMT)

O presente trabalho focaliza os gêneros discursivos mobilizados no campo 
da esfera da atividade de Saúde Mental na óptica da Lingüística Aplicada 
às Situações de Trabalho associada à Análise Dialógica do Discurso de 
tendência  bakhtiniana.  Analisamos  documentos  normativos  do  campo 
discursivo  das  políticas  brasileiras  de  Saúde  Mental,  selecionando  os 
gêneros  de  discurso  chamados  a  participar  da  construção  do  trabalho 
dessa atividade e problematizando os efeitos de sentido que prevalecem 
na constituição do que chamamos de “repertório prescrito das formas de 
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agir  no  trabalho  dos  serviços  substitutivos”.  Os  resultados  preliminares 
indicam  uma  distância  entre  a  idealização  das  atividades  nos  serviços 
substitutivos,  destacando-se  dentre  eles  os  Centros  de  Atenção 
Psicossocial, e as prescrições de como desenvolver ações concretas das 
Equipes de Saúde Mental para diminuir a distância entre o idealizado e o 
realizável.  A  partir  desse  estudo,  pretendemos  estudar  os  gêneros  do 
discurso  na  atividade  de  Saúde  Mental  de  um  Centro  de  Atenção 
Psicossocial infantil (CAPSi), uma vez que entendemos que a linguagem 
está inteiramente vinculada ao dialogismo e a polifonia da atividade de 
trabalho, e tanto uma quanto a outra constroem socialmente os sentidos 
por meio das trocas discursivas que constituem as relações de trabalho. 
Assim,  a  nossa  pesquisa  contribuirá  para  a  discussão,  análise  e  o 
entendimento dos gêneros que se mobilizam no campo da Saúde Mental.

AUTOCONFRONTAÇÃO EM SAÚDE MENTAL: ATIVIDADE CLÍNICA 
DE UM CENTRO DE ATENÇÃO DE PSICOSSOCIAL DE MATO 
GROSSO

Izabella Chrystina Rocha (UFMT)
Marcos Antônio Moura Vieira (UFMT)

A partir  das noções  e  conceitos  da Análise  Dialógica  do  Discurso esta 
pesquisa tem como objetivo estudar a prática de trabalho dos profissionais 
de enfermagem de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Mato 
Grosso (MT),  compreendendo que a atividade clínica em Saúde Mental 
apoia-se,  em  grande  medida,  na  linguagem  (diálogo  e  representação 
objetiva  e  subjetiva)  e  tendo  em vista  a  necessidade  de  inovação  dos 
modelos de assistências no modo psicossocial, procuramos compreender 
como  o  profissional  da  equipe  de  enfermagem  se  insere  nessa  nova 
proposta  de  cuidados  aos  usuários  do  SUS.  Pressupomos  que  ao 
observar,  descrever  e analisar  como o enfermeiro realiza (na prática)  e 
concebe  (no  discurso)  o  seu  trabalho  na  equipe  multiprofissional, 
estaremos contribuindo para o esclarecimento dessa atividade complexa, 
uma vez que a atividade de trabalho e a atividade de linguagem estão 
estreitamente associadas, ambas se transformam na vida em sociedade e 
permitem,  pelas  suas  produções  e  trocas  reais  e  simbólicas,  o 
desenvolvimento  das  ações  e  das  ideologias  humanas.  Adotaremos  o 
princípio  da  Autoconfrontação  como  dispositivo  de  coleta  de  materiais. 
Dessa maneira, nossa pesquisa fará uma reflexão analítica e crítica sobre 
o trabalho clínico da enfermagem nos Centros de Atenção Psicossocial – 
CAPS – MT, implantados nos últimos anos segundo a Política Nacional de 
Saúde Mental do Ministério da Saúde
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Resumo do grupo de Pesquisa

TEIA - GRUPO MULTIDISCIPLINAR DE ESTUDO EM ANÁLISE DO 
DISCURSO DE JATAÍ

Líder: Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago – UFG / Jataí

O TEIA – Grupo Multidisciplinar de Estudos em Análise do Discurso de 
Jataí, cadastrado como grupo de pesquisa no CNPq, integra professores e 
alunos de graduação e pós-graduação (lato sensu) do Curso de Letras e 
do Curso de Pedagogia do Campus da Universidade Federal de Goiás em 
Jataí. O objetivo do grupo é discutir, numa perspectiva multidisciplinar, os 
pressupostos  teóricos  da  Análise  do  Discurso  de  Linha  Francesa. 
Participam do  grupo  pesquisadores  das  áreas  de  Lingüística,  Filosofia, 
História,  Psicanálise  e  Educação.  O  caráter  multidisciplinar  do  grupo 
possibilita  a  construção  de  uma  reflexão  sobre  as  relações  que  a  AD 
mantém com as regiões de conhecimento que participam da constituição 
do  seu  quadro  epistemológico.  Nesse  sentido,  o  grupo  situa  sua 
discussões na interface dos estudos pecheuxtianos com as elaborações de 
Michel Foucault,  de Bakhtin, de Lacan, além de vários historiadores que 
participam da base epistemológica da AD, entre eles Jacques Guilhaumou 
e Michel  De Certeau. Embora recente, o grupo apresenta, como alguns 
resultados  de  suas  investigações,  análises  que  se  inscrevem 
predominantemente  na  linha  de  pesquisa  “práticas  discursivas  de 
subjetivação” e que corroboram o caráter discursivo da produção de efeitos 
de sentido e de subjetividades, operados nos campos literário, pedagógico, 
midiático  e artístico (musical).  O trabalho  deste  grupo de pesquisa tem 
repercussões sob dois prismas que se entrecruzam. Na face científica, o 
trabalho do grupo ressalta o entendimento da linguagem como elemento 
produtor de subjetividades, pois compartilhamos com Foucault a idéia de 
que os efeitos de verdade produzidos por toda sociedade constroem os 
sujeitos que lhe são mais úteis, ou seja, o sujeito, para esse filósofo, não é 
uma essência que preexiste à sua constituição na e pela linguagem. Na 
face aplicada, tendo em vista que as práticas sociais dizem respeito ao 
modo  como  os  sujeitos  sociais  constituem  a  linguagem  e,  ao  mesmo 
tempo,  se  constituem  nela,  desenvolvem-se  reflexões  sobre  vários 
dispositivos de subjetivação da sociedade de controle na qual vivemos

Resumo dos Participantes do Grupo:
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DÉCADA DE 1990: DISCURSOS PRODUZIDOS PARA A EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS

Elizabeth Gottschalg Raimann – UFG Jataí

Essa  pesquisa  teve  como  objetivo  analisar  os  diferentes  discursos 
produzidos durante a década de 1990 para a educação, em particular para 
a educação de jovens e adultos, produzindo regimes de verdade. Buscou-
se analisar como esses discursos (acontecimentos, conforme Foucault) se 
constituem como práticas e se materializam em forma de documentos. A 
abordagem teórico-metodológica tem como referência as contribuições de 
Foucault (1996) – especificamente no que se refere às relações de poder-
saber, aos discursos, e às tecnologias disciplinares. Procurou-se analisar 
seqüências  discursivas  inscritas  nos  campos  discursivos  da  sociedade 
civil,  do setor governamental e dos órgãos internacionais. Pretendeu-se, 
igualmente, perceber como esses discursos, mediante a relação de poder-
saber,  redesenharam  essa  modalidade  de  ensino.  Como  resultado, 
concluiu-se  que,  com  seus  regimes  de  verdade,  esses  discursos 
elaboraram  novos  dispositivos  e  subjetividades,  fabricando  os  alunos, 
dizendo o que são e o que precisam aprender para se inserirem nessa 
sociedade  contemporânea.  Assim,  fabrica-se  um  tipo  de  sujeito  e  de 
educação, necessários ao funcionamento e à manutenção da sociedade 
capitalista.

AS CONTRIBUIÇÕES DA PSICANÁLISE PARA A ANÁLISE DO 
DISCURSO

Maria de Fátima Pessoa de Assis – UFG Jataí 

O  objetivo  deste  trabalho  é  apresentar  algumas  contribuições  da 
psicanálise  para  a  Análise  do  Discurso.  Para  isso,  tomar-se-ão 
principalmente os conceitos de sujeito em psicanálise e de inconsciente 
estruturado enquanto linguagem, partindo dos trabalhos de Lacan, Freud e 
Lajonquière.  Para  articular  a  psicanálise  com  a  Análise  do  Discurso, 
seguiremos principalmente as idéias de Michel Plon, Nina Leite e Marlene 
Teixeira.  Concordando,  com  Lacan,  que  “mediante  o  instrumento  da 
linguagem instaura-se um certo número de relações estáveis no interior 
das quais  certamente  pode inscrever-se algo bem mais  amplo,  que vai 
bem  mais  longe  do  que  as  enunciações  efetivas”,  procuraremos 
compreender  como  a  abordagem psicanalítica  da  linguagem introduz  a 
ordem  do  desejo,  para  constituir  o  sujeito  atravessado  pelo  lugar  do 
inconsciente. Por partilharmos a idéia de que não há intencionalidade no 
discurso, porque o sujeito não controla, todo o tempo, os sentidos do que 
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diz,  acreditamos  que  a  AD  não  pode  prescindir  de  uma  teoria  da 
subjetividade de natureza psicanalítica. 

OS DISCURSOS RACIONAIS
Priscila Saemi Matsunaga (UFG)

O presente  trabalho tece algumas considerações acerca dos efeitos  de 
sentidos e formações imaginárias que permeiam o discurso do grupo de 
rap Racionais MC´s. Buscamos compreender os sentidos que constituem a 
mulher,  uma vez que discurso dos Racionais é considerado “machista”, 
principalmente pelas mulheres que fazem parte do hip hop e pela mídia. O 
grupo é um dos principais representantes do movimento hip hop nacional, 
movimento  social  de  jovens  negros  que  questionam  as  desigualdades 
sociais  e  reivindicam  justiça  social.  A  partir  de  duas  letras  do  grupo, 
percebemos que as imagens de mulher-mãe e mulher objeto são evocadas 
para  evidenciar  o(s)  lugar(es)  do  sujeito  no  discurso,  este(s)  sempre 
móvel(is),  uma  vez  que  uma  formação  discursiva,  que  poderia  ser 
considerada  “machista”,  é  atravessada  por  outras  FDs.  Entendemos, 
então, que para além de definir ou localizar os Racionais numa pretensa 
formação  discursiva  homogênea,  compreendemos  sua  inscrição  num 
discurso sexista, definindo espaços, lugares, papéis que constituem o ser 
homem/ ser mulher na sociedade contemporânea.

Resumo do Grupo de Pesquisa

NAS ESCRITURAS DE SI: A (DES)CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES
Líder: Beatriz Maria Eckert-Hoff (UNINCOR e UNIANCHIETA)

Esta  proposta  ―  integrada  ao  projeto  CNPq  "(Des)construindo 
Identidade(s): Formas de representação de si  e do outro  nos Discursos 
sobre Línguas (Materna e estrangeira)", coordenado pela Dra. Maria José 
Rodrigues Faria Coracini  ―, visa a analisar  escrituras de professores e 
alunos, coletadas em diferentes espaços de enunciação. Apoiando-nos nas 
noções teóricas e metodológicas da Análise do Discurso e em alguns fios 
da Psicanálise e da Desconstrução (Foucault,  Pêcheux,  Derrida,  Robin, 
Coracini),  queremos  mostrar  o  descentramento  da  identidade,  via 
“escrituras de si”,  acreditando que tal  estudo pode provocar importantes 
deslocamentos na formação do professor e, conseqüentemente, no ensino 
da  línguas  ―  materna  e  estrangeira  ―,  já  que  entendemos  que 
e(in)screver-se provoca um outro sentido ao vivido e permite um passo a 
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mais em direção a um certo  saber sobre si,  sobre o outro e sobre o seu 
fazer.

Resumo dos Participantes do Grupo:

NAS ESCRITURAS DE SI: A (DES)CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES
Beatriz Maria ECKERT-HOFF (UNINCOR e UNIANCHIETA)

Este trabalho visa a analisar como o sujeito-professor se põe em cena e 
encena um lugar para falar de sua história de vida, como forma de se dizer. 
Convém notar que abordamos histórias de vida como escrituras, logo como 
um como um lugar privilegiado para o sujeito falar de si, das várias texturas 
do eu, de um eu imaginário que, vez por outra,  deixa escapar fagulhas 
desse sujeito complexo, cindido, que constitui todo indivíduo. Procedemos 
à  análise  dessas  escrituras,  guiados  pelos  conceitos  da  Análise  do 
Discurso de Linha Francesa e por alguns fios da Psicanálise (Pêcheux, 
Foucault,  Robin,  Coracini),  que  nos  permitem  compreender  o  sujeito 
clivado e cindido, logo, atravessado por uma multiplicidade de vozes que o 
fazem heterogêneo. Queremos mostrar que, no exercício da escritura de si 
o  sujeito  se  e(in)screve,  e  revela a  multiplicidade  de  identificações  que 
formam a identidade do eu, e permitem um certo saber sobre si mesmos. 
Um saber que pode provocar o estranhamento, rupturas, deslocamentos 
na formação do professor, no sentido de compreender-se como sujeito, na 
sua heterogeneidade e complexidade.  A análise dessas escrituras de si 
nos  leva  a  entender  que  é  preciso,  em situação  de  formação,  levar  à 
“obrigação de fazer passar pelo fio da linguagem o minúsculo mundo de 
todos os dias, os pecadillhos, as faltas, mesmo que imperceptíveis, até aos 
turvos  jogos  do  pensamento,  das  intenções  e  dos  desejos;  ritual  de 
confidência no qual aquele que fala é ao mesmo tempo aquele de quem se 
fala” (Foucault, 1977). 

LEITURA E (NOVAS) TECNOLOGIAS: ENTRE PRÁTICAS
E REPRESENTAÇÕES

Fernanda Correa Silveira Galli (UNICAMP)

Dentro  do  contexto  sócio-histórico  brasileiro,  o  discurso  político-
educacional  apresenta  o  ensino  e  a  tecnologia  como  uma  forma  de 
promover a democratização das oportunidades de acesso à educação e ao 
mundo  da  globalização.  Esse  discurso  tem  colocado  as  (novas) 
tecnologias de informação como forma de progresso e de inclusão social, e 
também como uma imposição do saber  frente  às mudanças do mundo 
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(pós-)moderno  e  do  processo  de  globalização.  Desse  modo,  aluno  e 
professor parecem se ver diante da necessidade de dar conta de todas as 
mudanças  impostas  pela  contemporaneidade,  sob pena de se  sentirem 
marginalizados.  Todas  essas  discursividades  –  sobre  a  globalização,  a 
virtualidade,  a  pós-modernidade  – são  constitutivas  das  representações 
feitas pelo sujeito, a partir das subjetividades, com relação às ‘novas’ ou 
‘outras’ formas de relação com o texto e com a leitura no ambiente virtual, 
fazendo emergir alguns possíveis deslocamentos da leitura do texto-papel 
para  o  hipertexto.  Partindo da perspectiva  discursiva,  o  propósito  deste 
estudo – que faz parte de nossa pesquisa de doutorado – é analisar essas 
representações  que  se  encontram  em  funcionamento  no  discurso  do 
sujeito-leitor com relação à leitura de hipertexto. O pressuposto que norteia 
nossa pesquisa é de que o ciberespaço confere ao sujeito-leitor ‘outras’, 
‘diferentes’ ou até mesmo ‘novas’, formas de leitura e de relação com o 
texto que, nesse caso, é o hipertexto. Entretanto, através da análise dos 
relatos  –  feitos  por  alunos  dos  três  cursos  de  licenciatura  (Ciências 
Biológicas,  Matemática,  Pedagogia),  formulamos  a hipótese  de  que  a 
prática  da  leitura  nas  páginas  da  internet  implica  um imbricamento  do 
‘velho’ e do ‘novo’,  do ‘mesmo’ e do ‘diferente’,  pois a história de cada 
sujeito não se apaga e o cruzamento de discursos será sempre inevitável. 
Os dizeres desses alunos colocam em funcionamento as imagens de si e 
as  imagens  do  outro  (Coracini,  2003),  as  quais  acabam  por  afetar  a 
constituição de sua(s) identidade(s).

O PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA E AS REPRESENTAÇÕES 
DE SI E DO OUTRO SOBRE O VIRTUAL

Márcia Aparecida Amador MASCIA (Univ. São Francisco e UNITAU)

Pautando-se por conceitos da Análise do Discurso de linha francesa e dos 
estudos da terceira fase de Foucault, conhecida como as “técnicas de si”, 
este trabalho – atrelado ao Projeto Temático “Da Letra ao Píxel e do Píxel 
à  Letra  no Ensino-Aprendizagem de Língua:  uma análise  discursiva  da 
linguagem do e sobre o virtual”- pretende analisar as relações imaginárias 
que emergem de depoimentos-confissões de professores de língua inglesa 
acerca de processos de ensino-aprendizagem mediados por computador. 
As angústias do sujeito dividido e incompleto são traçadas nas confissões 
onde a ênfase é posta na relação do sujeito para consigo mesmo, uma 
prática,  uma  maneira  de  ser,  uma  certa  história  das  relações  que  o 
pensamento mantém com a verdade, o que faz com o sujeito “governe” a 
própria vida, dando-lhe uma forma ética e estética frente a um determinado 
objeto de desejo: as Novas Tecnologias.

184



Resumo do Grupo de Pesquisa

GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA EM CIÊNCIA E ENSINO 

Líder: Maria José P. M. de Almeida (FE-UNICAMP)

Nosso propósito com a apresentação do grupo de Estudo e Pesquisa em 
Ciência e Ensino é divulgar um conjunto já considerável de pesquisas com 
foco no ensino de ciências, que tiveram e/ou estão tendo como principal 
suporte teórico-metodológico a análise do discurso (AD), incluídas em: dois 
livros;  capítulos  de  livros;  artigos  em  periódicos;  uma  tese  de  livre-
docência;  três  relatórios  de  pós-doutorado;  quatro  teses  de  doutorado; 
cinco  dissertações  de  mestrado;  e  vários  trabalhos  em  andamento. 
Nenhuma  dessas  pesquisas  objetivou  a  construção  teórica  da  AD. 
Sustentadas principalmente em trabalhos de Michel Pêcheux e publicações 
desenvolvidas  no  Brasil  por  Eni  Orlandi,  foram  realizadas  por 
pesquisadores com formação básica em diferentes disciplinas da área de 
Ensino de Ciências ou curso de jornalismo, os quais buscaram construir 
dispositivos analíticos apropriados aos problemas em estudo e coerentes 
com princípios da AD. Problemas esses que, tiveram como pressupostos a 
não transparência  da linguagem e privilegiaram seu funcionamento  nas 
situações estudadas, além de buscarem as condições sócio-históricas na 
formulação  dos  discursos.  Os  pesquisadores,  visando  compreender  a 
produção de sentidos nas situações estudadas, enfocaram principalmente 
questões relativas: à leitura de imagens e textos didáticos, de divulgação, 
literários e originais de cientistas; à política educacional,  às relações de 
poder  na  escola  e  ao  imaginário  de  estudantes,  professores  e 
pesquisadores;  à  epistemologia  da  ciência  e  seu  ensino,  considerando 
diferenças entre os saberes científico e escolar e a indissociabilidade entre 
conteúdo  e  métodos  de  ensino.O  interesse  do  grupo  pela  AD ocorreu 
quando, ainda antes do final dos anos oitenta, a coordenadora do grupo, 
então procurando resolver questões curriculares relacionadas à leitura e ao 
funcionamento das linguagens comum e matemática no ensino da Física, 
lendo sobre o discurso pedagógico pensado segundo o referencial da AD, 
notou o potencial dessa disciplina para pensar interfaces entre a linguagem 
e o ensino das ciências. Seguiram-se estudos juntamente com orientandos 
do  programa  de  pós-graduação  em  Educação  da  FE  Unicamp, 
organização  de  encontros  em  Congressos  de  Leitura  com  convites  a 
especialistas  em  AD,  e  a  organização  de  trabalhos  e  publicações.  

Assim, desde antes da sua institucionalização no CNPq, no grupo 
de estudo e pesquisa em Ciência e Ensino( gepCE), a AD veio se juntar a 
alguns teóricos de diferentes  áreas  do conhecimento,  com o apoio  dos 
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quais membros do gepCE têm procurado compreender como determinados 
significados são produzidos no ensino das ciências. Gradativamente, em 
vários dos trabalhos desenvolvidos, a AD tornou-se o referencial principal. 
Vários pesquisadores que desenvolveram no gepCE trabalhos sustentados 
na AD, hoje orientam na mesma linha em outras unidades, instituições e 
grupos: Henrique C. Silva (IG Unicamp); Odisséa B. Oliveira (UFPR); José 
Luis  Michinel (Universirsidade Central  da Venezuela);  Salete  L.  Queiroz 
(Grupo de Pesquisas em Ensino de Química do I. Q de São Carlos/USP); 
Roberto Nardi  (Grupo de Ensino de Ciências UNESP/Bauru);  Suzani  C. 
Souza (Grupo Discursos da Ciência e da Tecnologia na Educação UFSC).

Resumo dos Participantes do Grupo:

DISCURSOS DE CRIANÇAS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL NO MEIO RURAL DE UMA CIDADE DO INTERIOR 
MINEIRO

Glória Lúcia Magalhães (gepCE FE-Unicamp)
Maria José P. M. de Almeida (gepCE FE-Unicamp)

Este estudo busca compreender discursos de crianças dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental  no meio rural  de uma cidade do interior  de Minas 
Gerais.  Os  diários  produzidos  pelas  crianças  e  algumas  conversas 
motivadas  por  questões  relacionadas  às  aulas  de  ciências,  foram 
analisadas segundo os princípios teóricos da Análise de Discurso iniciada 
por  Michel  de Pêcheux,  principalmente com aportes  do trabalho de Eni 
Orlandi. Partindo de vivências escolares, foi possível observar como ocorre 
a  construção  de  sentidos  nos  enunciados,  que  não  estão  pré-
determinados,  dependem  da  memória,  história  de  vida,  intenções, 
preferências e circunstancias.  Buscou-se nos discursos das crianças as 
mais diversas redes discursivas que foram sendo tecidas,  mostrando-se 
infinitamente ricas em diversidade. Como as crianças de seis a dez anos, 
do meio rural  produzem sentidos em seus discursos? Quem são essas 
crianças?  De  onde,  para  quem  e  sobre  o  que  falam?  Estabelecendo 
constantes  relações  com o  ambiente  social  e  cultural  do  meio  em que 
vivem, as crianças participam de diversas atividades: na família, na escola 
com suas professoras, em companhia de outras crianças, trabalhando em 
casa  e  nas  lavouras  de  café,  participando  de  festas  na  comunidade, 
visitando  parentes  e  amigos  nos  finais  de  semana,  as  crianças  são 
produtoras e autoras de discursos. Falam de si próprias, para seus pais, 
amigos, autoridades, pessoas com as quais convivem. Por diversas vezes 
calam-se produzindo também no silêncio,  efeitos de sentidos.  A análise 
das falas mostra que as respostas das crianças podem ser pensadas a 
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partir de diferentes posições. Produzindo discursos dos diferentes lugares 
que  ocupa  enquanto  filho  e  filha,  aluno  e  aluna,  colega,  as  crianças 
revelam imagens que são produzidas de si próprias e dos outros. Em suas 
singularidades,  mostram-se  como  trabalhadores,  estudiosos,  críticos, 
asseados,  carinhosos,  cansados,  porém  esperançosos:  “Quando  o  dia 
amanhece eu levanto, escovo meus dentes, tomo café e vou para o ponto 
pegar o ônibus. Então vou para a escola, lá aprendo muitas coisas novas. 
Cada dia uma coisa mais interessante...Logo depois vou arrumar a casa 
para depois brincar...às 4h minha mãe chega do café que ela trabalha para 
fazer a janta. E ás 8h nós dormimos para começar tudo de novo! Este é o 
meu  dia!  E  o  seu  como  é?  (Liliam  10  anos).”  O estudo  contribui  para 
reafirmamos que os sentidos são determinados pelas posições ideológicas 
em jogo no processo sócio-histórico onde os discursos são produzidos e 
não estão dados em seus textos. 

TRABALHANDO AS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DA LEITURA EM 
FÍSICA TENDO COMO ESCOPO A SOCIALIZAÇÃO DO 
CONHECIMENTO CIENTÍFICO

José Luis Michinel, (UCV) Universidad Central de Venezuela, Escuela de Física.
 

O aprofundamento no estudo das condições de produção da leitura dos 
textos de Física que temos desenvolvido nos últimos anos (Michinel, 2006; 
Michinel & Almeida, 2005; Michinel, 2004; Michinel et al, 2003; Almeida et 
al, 2001; Michinel, 2001) tem nos permitido caracterizar, na perspectiva de 
análise de discurso versão francesa, a ação de mediação das condições 
de  produção  na  geração  de  significados  na  aula  de  física  no  nível 
universitário.  Ao  se  considerar  essas  condições  de  produção,  elas  nos 
levam a compreender a leitura como um trabalho da língua, a qual deve 
ser  entendida  como  constitutiva  e  constituinte  do  conhecimento  que 
desejamos que o aluno se aproprie para desenvolver o que ele já possui. 
Isto nos leva a considerar a leitura em funcionamento e que o trabalho 
pedagógico  em  aula  compreende  complexos  processos  de  mediação 
social e semiótica.

Desde  esta  perspectiva,  temos  podido  desvelar  a  relação  entre 
leitura e educação em física, explorando a importância das condições de 
produção  da  leitura  no  desenvolvimento  do  conhecimento  do  aluno, 
visando  ao  ensino  em  Física  em  Educação  Superior,  o  qual  tem 
implicações relevantes no processo de educação de conceitos nesse nível 
escolar.  Em  particular  temos  podido  atribuir  significação,  entre  outros 
aspectos, 1) à tensão assimétrica entre paráfrase e polisemia , que com 
muita frequência se gera no “espaço escolar” e que cria una tendência a 
reduzir  significados,  ao  extremo  de  instalar  como  centro  a  definição, 
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limitando,  de  maneira  considerável,  a  construção  de  significados  pelo 
aluno, 2) às possibilidades da polêmica como um dinamizador heurístico 
do conhecimento na aula de Física e 3) ao desdobramento do processo 
educativo,  que  tende  a  separar,  de  maneira  importante,  significados  e 
sentidos pedagógicos dos significados e sentidos que a disciplina (Física) 
gera, isto é, separando o como se ensina do quê se ensina, criando, por 
exemplo,  a  falsa  idéia,  nos  alunos  dos  programas  de  formação  de 
professores, que a maneira como se ensina e se aprende é independente 
do conteúdo disciplinar, assim também as expectativas diferenciadas que 
eles têm da função da Faculdade de Educação e do Instituto de Física no 
programa de formação de professores.

Como meta,  este estudo procura trabalhar  o desafio de pensar, 
uma vez mais, a mediação da leitura (e mais especificamente das suas 
condições  de  produção)  almejando  que  o  maior  número  possível  de 
indivíduos possa ter cada vez mais acesso à cultura científica, entendida 
como compreensão da própria ciência, seus modos de produção e suas 
relações com a sociedade e a tecnologia. E com respeito aos suportes que 
possibilitaram  os  estudos,  neste  trabalho  foi  dado  destaque  para  as 
condições  de  produção  da  leitura,  como  mediadoras  na  produção  de 
sentidos. 

Assim,  visa-se  a  socialização  do  conhecimento  da  Física  e  a 
formação  de  competentes  sujeitos  leitores  do  discurso  científico  desta 
Ciência,  com  o  intuito  que  sejam  sujeitos  autores  do  seu  próprio 
conhecimento,  relacionando  fundamentos  teóricos  com  experiências  da 
vida cotidiana. 

Diego
Thirza Pavan Sorpreso (Unicamp)

Maria José Pereira Monteiro de Almeida (Unicamp)

Utilizo a Análise de Discurso como referencial teórico realizando pesquisa 
de mestrado na Faculdade de Educação da UNICAMP. Sou integrante do 
Grupo de Estudo e Pesquisa em Ciência e Ensino. A pesquisa trata do 
Ensino  de  Física,  com  foco  na  formação  inicial  de  professores.  Meu 
problema de pesquisa está relacionado à inclusão de conteúdos de Física 
Moderna e Contemporânea no currículo do ensino médio, especificamente 
a Física Nuclear,  através da utilização das abordagens da pesquisa em 
ensino  de  ciências:  Ciência  Tecnologia  e  Sociedade;  Linguagens; 
Resolução de Problemas e História da Ciência. Acompanhei uma turma de 
licenciandos em física durante a realização da disciplina Práticas de Ensino 
de  Física  e  Estágio  Supervisionado,  na  qual  os  licenciandos  foram 
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orientados  a  montar  unidades  para  o  ensino  médio,  com  o  tema  “A 
Questão Nuclear” utilizando as abordagens citadas de maneira dialógica.
A  opção  pela  utilização  da  Análise  de  Discurso  se  justifica  quando 
considero  uma concepção de educação em que forma e conteúdo não 
estão separados, ou seja, a interpretação dos sentidos, o que se ensina e 
o que se aprende, estão ligados não apenas ao conteúdo ou à forma como 
este  conteúdo  é  abordado,  mas  à  indissociabilidade  entre  forma  e 
conteúdo, o que está em concordância com a AD já que esta considera 
não o texto em si, mas seu funcionamento, parafraseando Eni Orlandi, “na 
AD não é o que o texto significa e sim como ele significa”.
Outra  justificativa  é  que  assumo  a  linguagem  como  não  transparente, 
sendo “produto do trabalho dos homens, num processo de interação social 
e,  portanto  histórico”.  Tornando-se  imprescindível  a  delimitação  das 
condições de produção da pesquisa, entre elas, as condições da escola 
pública, a formação dos licenciandos (básica e superior), a sociedade em 
que  vivem,  entre  outras.  A  delimitação  de  tais  condições  (procurando 
encontrar regularidades já que os sentidos possíveis não são únicos) me 
possibilita,  no  momento  de  análise  de  dados,  restringir  os  sentidos 
possíveis,  o que é essencial  à reflexão e compreensão de como foram 
produzidos.
Um dos trabalhos realizados, por mim e a Professora Maria José P. M. de 
Almeida (orientadora  de  mestrado),  ligados  à  pesquisa  e  exposto  no 
Encontro  Nacional  de  Pesquisa  em  Ensino  de  Ciências  (2005)  foi 
“Condições de produção do ensino de física em escolas do interior paulista 
e a formação docente” onde apresentamos alguns pontos de vista sobre o 
ensino  público  atual,  entre  eles  informações  do  Instituto  Nacional  de 
Estudo  e  Pesquisas  Educacionais  Anísio  Teixeira  (INEP),  da  mídia  e 
observações  dos  próprios  licenciandos,  sendo  que  no  caso  dos 
licenciandos e do INEP,  nos restringimos a escolas do interior  paulista, 
onde os licenciandos realizaram estágio.

“VIDA DE LABORATÓRIO”: DEBATE SOBRE AS CONDIÇÕES DE 
LEITURA EM SALA DE AULA POR GRADUANDOS EM QUÍMICA 

Dulcimeire Ap. Volante Zanon (Unesp/Araraquara) 
Salete L. Queiroz (USP/São Carlos) 

Maria José P. M. de Almeida (Unicamp)

Apresentamos neste resumo um debate sobre as condições de leitura em 
sala  de  aula,  considerando  as reflexões advindas  de uma atividade de 
leitura  realizada  por  alunos  matriculados  na  disciplina  Comunicação  e 
Expressão em Linguagem Científica I, oferecida no primeiro semestre do 
curso  de  Bacharelado  em  Química  do  Instituto  de  Química  de  São 
Carlos/USP. O capítulo  Visita de um antropólogo ao laboratório,  do livro 
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Vida  de  Laboratório,  de  autoria  de  Bruno  Latour  e  Steve  Woolgar foi 
discutido pelos alunos em sala de aula. Nesse capítulo os autores narram 
as observações  por  eles  colhidas  sobre  o  cotidiano  de  profissionais 
envolvidos no dia-a-dia de um laboratório no Instituto Salk de San Diego, 
Califórnia, EUA, e apresentam uma tipologia sobre enunciados usualmente 
encontrados em artigos científicos. Em um primeiro momento, os alunos 
foram questionados se já conheciam um laboratório de pesquisa: se sim, 
deveriam  descrever  o  local.  Caso  contrário  deveriam comentar como 
imaginavam  que  fosse.  Ao  final  do  semestre  essa  questão  inicial  foi 
retomada. Buscamos identificar deslocamentos nas respostas dos alunos 
após  a  leitura  e  os  debates  sobre  o  trabalho  do  cientista  e  a  vida  de 
laboratório.  Os estudantes que ainda não conheciam um laboratório  de 
pesquisa apresentaram, inicialmente, a idéia de um espaço permeado de 
materiais,  equipamentos  e  reagentes.  A  Ciência,  nesse  sentido,  é 
caracterizada  essencialmente  pela  existência  de  atividades,  nas  quais 
estão  implícitas  o  engenho  e  as  mãos  humanas.  O  alto  valor  que 
dedicaram às práticas é provavelmente a razão pela qual destacaram, nos 
depoimentos,  somente  aquelas  atividades  que  tiveram oportunidade  de 
realizar com suas próprias mãos, nos laboratórios de ensino. Já os alunos 
que anteriormente haviam visitado laboratórios de pesquisa em Química 
procuraram representar suas impressões a partir daquilo que tinham visto 
e  ouvido.  Elaboraram,  então,  seu  juízo  de  valor.  Eles  destacaram  a 
presença de diversos elementos dispostos no laboratório, incluindo aí os 
diferentes espaços, profissionais e materiais. No final do semestre, após 
discussão e entendimento do texto pelos alunos, notamos deslocamentos 
em  suas  concepções  iniciais,  principalmente  no  que  se  refere  à 
identificação  do  laboratório  como  um  local  de  inscrição  literária  e  a 
relevância do aspecto societário da Ciência no que tange a construção de 
artigos científicos. Temos evidências de que a leitura desse texto permitiu 
ao aluno (re)elaborar sua própria história relacionada com a escola e com 
o  conhecimento.  Entendemos  com  Orlandi  que  a  leitura  é,  ao  mesmo 
tempo,  uma  questão  lingüística,  pedagógica  e  social.  Assumindo  essa 
posição,  reconhecemos  também algumas  peculiaridades  com relação  a 
essa atividade.  Ela  não pode estar  restrita  a  seu  caráter  técnico  e  ser 
tratada  apenas  em termos  de  estratégias  pedagógicas  mais  imediatas. 
Deve ter uma importante função no trabalho intelectual desenvolvido na 
escola, intimamente vinculado ao contexto sócio-histórico mais amplo, ou 
seja,  não se trata apenas de ler  para assimilar  conteúdos que estariam 
contidos  no  texto.  Na  perspectiva  em  questão,  a  linguagem  não  é 
considerada transparente e o sujeito leitor constrói suas interpretações a 
partir de contextos sócio-históricos e reportando-se à sua própria memória.
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CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE DE DISCURSO NAS PESQUISAS EM 
ENSINO DE CIÊNCIAS

Odisséa Boaventura de Oliveira (UFPR)

Relata-se a contribuição da Análise de Discurso (AD) nas pesquisas de 
mestrado  e  doutorado.  Na  primeira  parti  de  uma  proposta  de  ensino 
ministrada  na 8ª  série  do ensino  fundamental,  enfocando atividades  de 
leitura  e  escrita  dos  gêneros  carta,  diário,  relato  e  conto.  Objetivando 
identificar princípios de autoria,  discuti  a escrita como possibilitadora da 
expressão do pensamento dos estudantes. Adotando de Orlandi a noção 
de  autoria,  apontei  indícios  da  repetição  empírica  (aluno  exercita  a 
memória  para  dizer  aquilo  que  o  professor  já  havia  dito),  histórica  (há 
incorporação de sentido próprio do aluno à memória constitutiva, isto é, o 
aluno consegue esquecer quem disse e passa a assumir o discurso como 
seu   autoria)  e formal (o aluno explicita as mesmas idéias vistas nas 
aulas, mas com uma outra roupagem, ou seja, repete o que foi dito com 
outras palavras).  Também utilizei,  de  Maingueneau, a noção de gênero 
que relacionado ao lugar e época da enunciação, implica em pensar nas 
condições da comunicação e no estatuto assumido pelo enunciador, ele é 
um  elemento  que  legitima  o  lugar  enunciativo. Na  análise  busquei  a 
influência  das  mediações  produzidas  pelos  textos  lidos,  pelas  aulas 
ministradas e pelos textos produzidos anteriormente, visando investigar os 
tipos de repetição ocorrida. A conclusão foi que a escrita pode possibilitar a 
conscientização das idéias, a análise, a estruturação e apropriação de um 
pensamento  mais  abstrato,  sendo  que  o  gênero  é  o  que  permite  as 
manifestações  do  pensamento.  Na  pesquisa  de  doutorado  analisei 
relatórios  e  artigos  produzidos  pelos  licenciandos do curso de Ciências 
Biológicas  na disciplina  Prática  de Ensino e  Estágio  Supervisionado  de 
Biologia,  buscando  compreender  o  discurso  pedagógico  apropriado.  A 
partir dos sentidos manifestados, articulando com a análise da contribuição 
da escrita dos gêneros solicitados, tracei uma reflexão sobre a formação 
de  professores-autores.  Reflexão  que  tomou  a  linguagem  como  eixo 
norteador,  questionando,  especialmente  a  posição  ocupada  por 
professores  e  alunos  frente  ao  conhecimento  veiculado.  Apontei 
questionamentos para que o licenciando desenvolva atitudes de indagação 
sobre a própria linguagem a partir  do estudo de materiais  didáticos,  da 
leitura, da escrita e do discurso científico. O recurso didático pensado em 
termos de posição em que ele coloca os sujeitos no processo de ensino e 
aprendizagem,  de  visão  de  ciência  que  se  agrega  a  ele,  na  sua 
representação  como  mediador,  enfim,  como instrumento  que  transporta 
uma carga ideológica e que assume um papel muito além da motivação ou 
facilitação da aprendizagem.  Também as atividades de leitura  e escrita 
relacionadas  à  posição  do  sujeito  frente  ao  conhecimento,  como 
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demarcadoras  do  papel  social  assumido  pelo  professor  e  alunos,  são 
propagadoras  de  práticas  parafrásticas  e  ou  polissêmicas.  Incluir  uma 
reflexão  acerca  da  linguagem  e  do  discurso  pedagógico  poderia 
proporcionar  a  formação  professores-autores,  ou  seja,  docentes  que 
resistam a entrar no jogo reprodutivo já posto, garantindo-lhes uma leitura 
dos mecanismos discursivos que permeiam a prática docente, o que lhes 
permitiriam se situar  como sujeitos  de suas aulas e  com isso também, 
quando  atuando  na  escola,  teriam  a  preocupação  em  trabalhar  a 
competência discursiva de seus alunos.

DIFERENTES TEXTUALIZAÇÕES DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO: 
RELAÇÕES E IMAGINÁRIO DE LEITURA ESCOLAR

Henrique César da Silva (IG/Unicamp)
Mariana Brasil Ramos (doutoranda do PPGEHCT/IG/Unicamp)

Narjara Zimmermann (mestranda do PPGECT/IG/Unicamp)

Os estudos  que  temos  realizado  e  orientado  atualmente  tiveram como 
origem a participação do primeiro  autor  no gepCE (FE/Unicamp),  como 
parte  de  um conjunto  de trabalhos  que,  orientados  por  aportes  da AD, 
entre  outros  referenciais,  pensavam  a  questão  da  leitura  em  suas 
condições histórico-sociais de produção, sem desconsiderar suas relações 
tanto com o currículo (produção, formulação e circulação de conhecimento 
na escola) quanto com o funcionamento do discurso pedagógico em aulas 
de  ciências.  A  AD,  entre  outros  aspectos,  contribuiu  para  que  se 
trabalhasse  uma  concepção  discursiva,  ou  seja,  não  instrumental  de 
leitura. Posteriormente, junto ao Grupo de Estudos Discursivos da UCB-DF 
foram  desenvolvidos  estudos  com  foco  na  divulgação  científica  e  no 
professor como sujeito-leitor  de ciência,  refletindo sobre a circulação de 
conhecimento  científico  de  maneira  mais  ampla.  Atualmente,  temos 
desenvolvido,  no  programa de  pós-graduação  em Ensino  e  História  de 
Ciências da Terra (PPGEHCT), do Instituto de Geociências da Unicamp, 
trabalhos  que,  aprofundando questões  ligadas  aos  trabalhos  anteriores, 
buscam compreender as relações entre diferentes textualizações (escritas 
e audiovisuais) do conhecimento científico e as relações entre essas e as 
práticas e o imaginário de leituras escolares no âmbito desse ensino. Isso 
deriva da necessidade de compreender os processos escolares no campo 
das ciências da natureza enquanto parte do funcionamento mais amplo 
dos  processos  de  produção,  formulação  e  circulação  do  conhecimento 
científico numa sociedade como a nossa. Pela forma como o conhecimento 
científico  é  produzido  e  como  ele  circula,  diferentes  textualizações  são 
produzidas.  Considerando  que  sujeitos  e  sentidos  se  constituem 
simultaneamente em processos discursivos que possuem suas condições 
histórico-sociais de produção, ao produzir e fazer circular diferentes textos 
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em relação com a produção e a formulação do conhecimento científico, 
produzem-se  simultaneamente  diferentes  efeitos-leitores,  e  diferentes 
sujeitos são colocados em diferentes posições relativas entre si. Partimos 
da  hipótese  de  que  esses  processos  de  textualização  não  são  nem 
independentes,  nem  estabelecem  relações  entre  si  unidirecionais  (de 
“tradução”,  “disseminação”,  “simplificação”  ou  “transposição”),  buscando 
enfatizar o caráter interdependente do funcionamento dessas instituições: 
a escola,  a mídia e a ciência.  Isso implica,  num primeiro momento, em 
articular,  sob  o  ponto  de vista  teórico  da  AD,  estudos  que  vêm sendo 
realizados  em  diferentes  campos,  como  o  da  história  da  ciência,  dos 
estudos sociais e culturais da ciência, dos estudos retóricos e discursivos 
da ciência, dos estudos sobre a divulgação científica, sobre o texto didático 
e sobre os textos produzidos por  cientistas.  Atualmente,  o grupo do IG 
envolve uma aluna de mestrado, trabalhando o imaginário de leitura numa 
escola vinculada a um projeto FAPESP-Ensino Público, e uma aluna de 
doutorado, trabalhando a textualização audiovisual,  ambas com histórico 
de envolvimento com a AD a partir do DICITE, grupo de ensino de ciências 
da UFSC. Focando discursos sobre mudanças climáticas, temos analisado 
um  corpus  que  envolve  desde  trabalhos  de  Arrhenius  (1896)  ao 
documentário sobre Al Gore (2006).

Resumo do Grupo de Pesquisa

DIEGOCristiane Dias
Simone de Mello de Oliveira 

Grupo de Pesquisa Dicit
(Labeurb/Unicamp)

“TECNOLOGIAS DE LINGUAGEM” NO ESPAÇO URBANO:
MEDIAÇÕES DA ESCRITA NO INTERVALO SILENCIOSO

Julie Kellen de Campos Borges (UNICAMP; DL/IEL)

Diariamente,  no  espaço  público  urbano,  circula  uma  infinidade  de 
pequenos recortes de papéis cujo próprio processo de nomeação parece 
equívoco:  impressos,  panfletos,  papeizinhos,  etc.?  A  instabilidade  na 
nomeação  desse  tipo  de  materialidade  lingüístico-histórica  parece 
produzida pela própria instabilidade nos/dos “modos de ganhar a vida” que 
os  engendra  sob  a  dominância  do  capital.  Tratamos,  aqui,  dos  textos 
entregues cotidianamente em ônibus, metrôs, bares das grandes cidades 
brasileiras,  acompanhados  por  balas  ou  algum  outro  tipo  de  produto 
comercializável.  Partindo  dos  pressupostos  teóricos  da  Análise  de 
Discurso,  propomos  uma  reflexão  acerca  dos  modos  de  textualização 
desse tipo de forma material.  Considerando que a cidade é um espaço 
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simbólico,  que  tem  sua  materialidade  e  suas  formas  específicas  de 
significar  (Orlandi  1999),  acreditamos  que  pensar  o  funcionamento 
discursivo deste  tipo  de texto  nos possibilita  refletir,  a partir  do espaço 
urbano:  (i)  a  inscrição  do  sujeito  na  escrita,  e,  consequentemente,  (ii) 
pensar a linguagem como uma tecnologia que “desencadeia um número 
enorme de outros processos de transformação: a forma dos textos, a forma 
da autoria, o modo de significar: e a própria relação com o conhecimento 
está aí investida” Orlandi (2001:149).

LÍNGUA E ESCRITURA DIGITAL: PARA UMA NOVA “TECNOLOGIA 
DO EU”

Cristiane Dias (Labeurb/Unicamp)

Como pesquisadora do Laboratório de Estudos Urbanos, coordenado pela 
professora Eni  Orlandi,  integro  e  coordeno,  juntamente  com Simone de 
Oliveira, o Grupo de Pesquisa Dicit – Discurso, Ciência e Tecnologia - que 
nasceu a partir das reflexões que venho desenvolvendo nesse laboratório, 
desde  2003,  principalmente  dentro  do  projeto  temático  “A  Produção  do 
Consenso  nas  Políticas  Públicas  Urbanas:  entre  o  Administrativo  e  o 
Jurídico”  (Fapesp).  Meu  interesse  no  Dicit  é  discutir  e  compreender 
questões que dizem respeito ao modo como, em todas as sociedades, as 
“formas do eu” utilizaram diferentes tecnologias para moldar-se à vida: um 
saber acerca dos homens e das técnicas que os mesmos empregam para 
se compreender, se experimentar e se relacionar. Para tanto, é a partir da 
história da escritura que busco compreender essas diferentes tecnologias, 
procurando, a partir disso, compreender a relação do sujeito com o modo 
de  organização  social  e  urbana,  a  saber,  a  Sociedade  da  Informação. 
Analisarei,  portanto,  a língua digital,  na “materialidade do  locus em que 
acontece e se estrutura o significante” (Orlandi, 2003, p. 8) – Internet - nas 
diferentes redes sociais formadas pelo sujeito contemporâneo, como, por 
exemplo, scraps, chats, e fóruns de discussão. Nessa perspectiva, farei um 
levantamento da história dessas técnicas, que vão mudando no decorrer 
dos tempos e nas diferentes formas de sociedade, por exemplo, o caráter 
administrativo no período imperial, através da técnica da escuta; o caráter 
jurídico no cristianismo, através da técnica da confissão cristã; até chegar à 
elaboração de uma “tecnologia do eu” (Foucault,  1995) contemporâneo, 
que se supõe ligado ao digital  e às tecnologias da Internet,  para então 
compreender o “princípio de governabilidade” que constitui o elo entre as 
“tecnologias de poder” e as “tecnologias do eu” (idem.).
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A TÉCNICA DA ESCRITURA DO DOCUMENTÁRIO E SEUS EFEITOS 
DE SENTIDO: UMA MATERIALIDADE ESPECÍFICA

Greciely Cristina da Costa (UNICAMP)

A Análise de Discurso restitui  ao fato de linguagem sua complexidade e 
sua multiplicidade de modo a aceitar a existência de diferentes linguagens; 
busca  explicitar  os  caracteres  que  a  definem  em  sua  especificidade, 
procurando  entender  o  seu  funcionamento.  Interessa-nos  analisar  a 
materialidade da imagem a fim de explicitar sua particularidade discursiva. 
São ainda poucos e recentes os estudos que trabalham discursivamente 
sobre a linguagem não verbal,  ou melhor,  sobre o  discurso não verbal. 
Parte  disso  o  nosso  interesse  por  essa  materialidade  constitutiva  do 
simbólico. Propomos, então, neste trabalho, pensar o texto como unidade 
fundamental  da  linguagem,  o  que  significa  pensá-lo  como  unidade 
imaginária para então compreender a imagem em sua textualização. Qual 
o  seu  funcionamento?  Quais  suas  marcas,  vestígios  e  quais  os  efeitos 
provocados  por  estas?  Espaços  sócio-culturais,  urbano-institucionais, 
fílmico-imagéticos,  imaginários...Espaços  a  serem  significados, 
(re)significados,  pensados,  discutidos  e  a  serem  visualizados.  Essas 
formas  de  significar  produzem  conhecimento,  reconhecimento, 
identificação,  (des)identificação,  resistência? Para respondermos a estas 
questões trabalhamos sobre espaços constituídos a partir  da técnica da 
escritura  da  imagem,  explicitados  na  estrutura  e  no  acontecimento  do 
discurso não verbal em dois materiais:  O Prisioneiro da Grade de Ferro e 
Falcão  –  Meninos  do  Tráfico.  Ambos  documentários  recentes  que  têm 
como temática  o sistema carcerário  brasileiro  e  a  situação de menores 
traficantes, respectivamente. 

DA SOCIEDADE DA DISCIPLINA A SOCIEDADE DE CONTROLE: OS 
MODOS DE ESCRITURA E RESISTÊNCIA DO SUJEITO

Marcos Aurélio Barbai (Unicamp)

As sociedades da disciplina, situadas por Foucault entre os séculos XVIII, 
XIX e chegando ao seu ápice no século passado, constituem-se a partir 
das técnicas da governabilidade que engendra uma relação de força capaz 
de reprimir o corpo social - o corpo da população. Para FOUCAULT (1999) 
esse poder se exerce em rede, isto é, constituindo múltiplos aparelhos de 
saber  e  fazendo  com  a  disciplina  (que  se  exerce  nos  moldes  de 
confinamento:  família,  prisão,  hospital,  etc.)  organize  técnicas  de 
normalização  (regra  natural  alheia  à  lei)  que  desencadeará  modos  de 
escritura  do  sujeito,  no  mundo.  Em suma,  o  poder,  pela  normalização, 
estabelece um corpo único (a população) para ali disseminar técnicas de 

195



cuidado: com o corpo individualizado e com o corpo único. Entretanto, é 
Foucault  mesmo  quem  diz  que  essa  sociedade  da  disciplina  é  o  que 
estamos  deixando  para  trás.  Assim,  substituindo  as  sociedades  da 
disciplina, irrompe a sociedade de controle (DELEUZE, 1992) que sob o 
funcionamento do princípio da modulação, ou seja, uma freqüência em que 
tudo  muda  continuamente,  instantaneamente,  trata  os  indivíduos  como 
amostras, dados ou banco de dados – ele não é mais uma assinatura e 
número é uma senha. Desse modo, considerando essa passagem de uma 
sociedade da disciplina para uma sociedade de controle, proponho, neste 
grupo,  um  lugar  de  reflexão  de  modo  a  poder  observar  os  efeitos  de 
escritura do sujeito e suas resistências nas instâncias sociais. Para isto, o 
meu  objetivo  é  analisar  as  formas  de  resistência  nesses  tipos  de 
sociedade: se na sociedade de disciplina a resistência se dá pela palavra 
de ordem, pela revolta, pelo não cumprimento da lei; na sociedade controle 
é possível se observar outras modalidades (os protestos via email, fórum 
de  discussão,  as  manifestações  organizadas  no  mundo  digital,  etc.). 
Assim,  trabalharei  com  dois  tipos  de  materialidades:  os  relatos  e 
entrevistas  (a  voz em gesto)  como forma de denúncia  e  protesto  e  as 
manifestações  e  protestos  desencadeados  no  ciberespaço,  na  Internet. 
Acolho,  então,  como  recorte  de  trabalho,  os  relatos  de  brasileiros 
deportados e os depoimentos de imigrantes em um fórum de discussão, na 
internet. Estaríamos, nós, engendrando novas modalidades de escritura do 
corpo e de resistência no mundo? Como articular procedimentos teóricos e 
analíticos para se observar,  pelo discurso,  em sua materialidade,  esses 
lugares distintos que ora se encontram, ora se afastam, e se substituem? 
(Fapesp). 

O DISCURSO DA/SOBRE A CIÊNCIA NAS NOVAS TECNOLOGIAS (DA 
LINGUAGEM): A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA ATRAVÉS DOS BLOGS

Simone de Mello de Oliveira 
Grupo de Pesquisa Dicit

Unicamp

Meu objeto de estudo são os blogs de divulgação da ciência e, a partir 
dele, coloco em questão um tipo específico de discurso de divulgação da 
ciência, produzido no contexto das novas tecnologias. Entendo a noção de 
tecnologia, não somente como suporte tecnológico, mas também, como a 
vem tratando Orlandi (2001), isto é, como tecnologias da linguagem e mais 
especificamente,  novas  tecnologias  da  escrita.  Penso  os  blogs  no  seu 
funcionamento, a partir do acontecimento do comentário, como ruptura na 
rede de formulações a qual o enunciado diário íntimo estava relacionado e 
que possibilitou uma nova discursividade relativa aos escritos pessoais. 
Nos blogs científicos, temos escritos pessoais sobre ciência provenientes 
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de cientistas, jornalistas, e público não especializado. O sujeito divulgador 
ocupa determinada posição a partir do lugar de onde fala e produz discurso 
científico estabelecendo uma relação entre o cientista e o grande público 
Trato a questão da ciência a partir de seu percurso social e da ação do 
Estado  (Guimarães,  2001),  na  sua  constituição,  (re)formulação  e 
circulação.

OS DICIONÁRIOS COMO TECNOLOGIAS DE GRAMATIZAÇÃO 
E A DESIGNAÇÃO DA PALAVRA PRECONCEITO

Carolina de Paula Machado
Unicamp/FAPESP

Os  dicionários  e  as  gramáticas,  segundo  Auroux  (1992),  configuram 
instrumentos  de  gramatização  das  línguas.  São  tecnologias  produzidas 
para sistematizá-las e homogeneizá-las em função de políticas lingüísticas. 
Nessa  medida,  são  saberes  sobre  as  línguas  que  têm  relação  com  a 
sociedade e com a história (Orlandi, 2001). Há divisões da própria língua, 
há falantes de outras línguas que estão em relação num mesmo espaço de 
enunciação (Guimarães, 2002), há a polissemia, etc, que fazem parte do 
funcionamento lingüístico, mas que não são tratados necessariamente por 
esses  saberes.  A  partir  dessas  considerações  sobre  gramáticas  e 
dicionários, analiso as designações da palavra preconceito em dicionários 
da  atualidade,  fundamentando-me  na  Semântica  do  Acontecimento 
(Guimarães,  1995,  2002).  Com  as  análises,  pudemos  observar  que  o 
movimento  de  sentidos  nos  dicionários  não  acompanha  as  discussões 
sobre o preconceito realizadas ao longo do século XX em outras áreas das 
Ciências Humanas, como a Sociologia, a Antropologia e a Historiografia. 
Integro-me, desse modo, ao grupo  Discurso, Ciência e Tecnologia (Dicit) 
tomando  o  dicionário  não  como  “a  língua”,  mas  como  instrumento 
tecnológico de gramatização no qual  faz-se um recorte dos sentidos da 
palavra  preconceito,  como  observatório  de  alguns  dos  sentidos  que 
circulam ou circularam na sociedade.

O Discurso Integracionista nas Américas: arquivo, circulação e 
sentido

Luciana Nogueira
Grupo de Pesquisa Dicit

FAPESP/UNICAMP
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Integro  o  Grupo  de  Pesquisa  Discurso,  Ciência  e  Tecnologia e 
procuro refletir mais especificamente a questão do arquivo, da circulação 
dos discursos/arquivos e do sentido.

Para refletir  sobre esta questão trago a noção de acontecimento 
(cf. Guimarães, 2002 e também como essa noção é trabalhado na AD por 
Guilhaumou,  Maldidier  e  Pêcheux),  pois  os  sentidos  de  integração são 
dados no acontecimento caracterizado pelo funcionamento da língua num 
dizer específico e, claro, pelas condições de produção desse discurso.

O corpus com o qual trabalho são os documentos de constituição 
da  ALCA  (Área  de  Livre  Comércio  entre  as  Américas),  mais 
especificamente as Declarações das Cúpulas das Américas, nos quais me 
interessa  ver  como  funciona  o  discurso  integracionista  nas  Américas, 
assim  como  propõe  a  ALCA.  Inicialmente  trato  da  circulação  desse 
discurso  no  domínio  da  atualidade,  a  partir  das  seqüências  discursivas 
analisadas nos recortes, mas faz parte dos objetivos estudar as instâncias 
que Courtine (1981) denomina como Domínio de Memória e Domínio de 
Antecipação.

Orlandi (2001) afirma que o espaço da circulação é o espaço em 
que os dizeres são como se mostram, tendo em vista que a circulação 
sempre se dá em certa conjuntura e segundo certas condições. Os meios 
em que circulam esses dizeres “oficiais” sobre integração são documentos. 
Quando pensamos na circulação é preciso pensar nos meios e os meios 
não são nunca neutros.

Na perspectiva em que trabalho,  o arquivo nunca é dado numa 
primeira leitura e seu funcionamento é opaco.  Quando penso na minha 
questão  de  pesquisa,  que  é  estudar  a  significação  de  integração  no 
contexto  da  ALCA,  do  Mercosul,  da  ALBA,  enfim,  a  integração  das 
Américas,  ou  americana,  penso  em qual  é  o  elemento  organizador  do 
arquivo e por isso trago esses outros trabalhos para minha reflexão no 
grupo.  As  perguntas  que  faço  em  torno  dessa  questão  são  também 
“definitórias” para a organização do arquivo. Interessa para este trabalho a 
possibilidade da leitura interpretativa do arquivo (cf. Pêcheux).

Nos  textos  de  constituição  da  ALCA  temos  o  apagamento 
constitutivo de discursos outros que são produzidos fora do arquivo. Num 
segundo  momento,  estudarei  a  questão  da  integração  nas  relações  de 
litígio entre ALCA, MERCOSUL e ALBA.

Resumo do Grupo de Pesquisa

CÍRCULO DE ESTUDOS EM ANÁLISE DE DISCURSO DA PARAÍBA
(CEADPB)

198



Líder:Ivone Tavares de Lucena (UFPB – João Pessoa)

Nosso  grupo,  nascido da implantação  da linha  de pesquisa  Análise  do 
Discurso na Paraíba (UFPB) desde 1998, agrega pesquisadores e alunos 
de  pós-graduação  e  graduação  com  vistas  a  discutir  os  pressupostos 
teóricos  da  Análise  do  Discurso  de  linha  francesa  para  investigar 
analiticamente as diversas manifestações textuais. Os trabalhos procuram 
focalizar as correlações entre discurso, história e cultura, tomando como 
objetos  de  estudo  diferentes  manifestações  culturais,  veiculadas  em 
múltiplos gêneros discursivos, analisados a partir de seus contextos sócio-
históricos  de  produção.  Procuramos  enxergar  os  processos  discursivos 
que  objetivam  sujeitos,  constroem  memória,  história  e  identidades 
enfocando  os  mais  variados  veículos  de  circulação  de  textos.  As 
investigações  do  grupo  trazem  contribuições  para  o  conhecimento  do 
funcionamento dos discursos que se fazem presentes na sociedade e seus 
efeitos  de  sentidos  na  construção  de  dizeres  que  se  perpetuam  por 
práticas discursivas.

Resumo dos Participantes do Grupo:

JORNALISMO, ACONTECIMENTO DISCURSIVO E A HISTÓRIA DO 
AGORA NO “DESASTRE DE CAMARÁ”

Laerte Cerqueira (Mestrando UFPB)

“Reinventar”  as  coisas  do  mundo,  o  jornalismo  vive  desse  predicado 
constante e ininterrupto. São histórias  do e  no  cotidiano, construídas no 
embalo do tempo, algoz dessa prática, e que emergem nos enunciados (e 
cadeias  de)  envoltos  por  uma  materialidade  inseparável.  Entender  o 
traçado  do  nascimento  dessas  histórias  é  o  nosso  objetivo  com  este 
trabalho, é a tentativa de compreender, que a representação “unificada” do 
cotidiano,  ditada  nos  jornais  impressos,  são  verdades  de  uma “história 
imediata”, heterogênea, adequada ao momento, lugar e relação. Através 
de  conceitos  da  Análise  do  Discurso  de  linha  francesa,  buscaremos 
perceber o que pode está aquém e além da manchete perfeita ou de um 
texto jornalisticamente bem trabalhado. Para tanto, faremos uma análise 
das matérias veiculadas no Jornal Correio da Paraíba e Jornal da Paraíba, 
que tergiversavam sobre o “Desastre de Camará’, ocorrido em junho de 
2004. Ficaremos atentos às estratégias de enunciação, e, por conseguinte, 
a função sujeito, a sua ordem, lugar ocupado, as condições de existência, 
parâmetros  para  compreensão  dos  discursos  e  de  alguns  de  seus 
sentidos.
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FÁBULAS FABULOSAS: DENÚNCIA, HISTÓRIA E MEMÓRIA
 Maria Angélica de Oliveira – UFPB/UFCG

“Pelas  mãos”  do  sujeito-autor  Millôr  Fernandes,  as  fábulas  clássicas 
transitam por outros gêneros, são parodiadas, carnavalizadas, postas  às 
avessas,  transfigurando-se em  fábulas fabulosas,  um “outro gênero” em 
que a ironia, a sátira e a paródia fazem sítio. Estas estratégias irreverentes 
do dizer abrigam, nesses enunciados, um universo de vozes sociais que só 
se  deixam entrever  no  diálogo  com as  condições  de  produção,  com o 
contexto  sócio-histórico-ideológico.  Com  o  auxílio  dos  pressupostos 
teóricos da Análise de Discurso de linha francesa, procuramos identificar 
nessas  fábulas fabulosas cicatrizes denunciadoras de sua identidade de 
pequenos  repositórios  de  sabedoria  que  transitam  entre  a  moral  e  a 
denúncia, entre as  técnicas de si e as  estratégias de resistência. Nossa 
pesquisa visa, ainda, evidenciar, nessas irreverentes e satíricas historietas, 
jogos  de  verdade que,  materializados  a  cada  novo  acontecimento,  na 
atualização da  memória  discursiva,  domínios  do  intradiscurso, 
transformam-nas em argutas denúncias da história brasileira, conduzindo-
as, pois, do gênero fábula fabulosa ao gênero monumento histórico.

NOTAS PARA UMA ANÁLISE DO DISCURSO FÍLMICO
Matheus José Pessoa de Andrade (PG –UFPB)

Com base na linha francesa de Análise do Discurso, nossa finalidade, no 
presente  trabalho,  é  apresentar  questões  surgidas  em  estudos  iniciais 
sobre a tarefa do analista do discurso no que se refere à modalidade de 
texto  fílmico,  sugerindo  princípios  para  abordar  o  cinema  a  partir  das 
particularidades contidas nas reflexões sobre o filme. Assim, discutiremos 
a  noção  de  discurso a  ser  trabalhada  no  cinema na  ótica  da  AD,  por 
questões  terminológicas  e  metodológicas  do  ponto  de  vista 
cinematográfico, traçando um direcionamento para o desenvolvimento da 
análise do discurso fílmico. Tais considerações são pontos primários para 
pensarmos nas características da produção de efeito de sentido no texto 
fílmico.

Resumo do Grupo de Pesquisa

DISCURSO E PRODUÇÃO DE SENTIDO
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Líder: Sérgio Roberto Costa

LEITURA E DISCURSO EM ESPAÇOS ENUNCIATIVOS 
CONTEMPORÂNEOS

Sérgio Roberto Costa/Unincor – Coordenador
Beatriz Maria Eckert-Hoff/Unincor

Paulo Roberto Almeida/Unincor

Esta mesa, integrada à linha de pesquisa que desenvolvemos (Discurso e 
Produção de Sentido) junto ao curso de Mestrado em Letras - Linguagem, 
Cultura  e  Discurso  -  (UNINCOR/MG),  propõe  a discussão de discursos 
produzidos em contextos educacionais e situações de produção diversos, 
os quais circulam em três espaços enunciativos distintos: o da instituição 
escolar  de  ensino  técnico-profissionalizante,  o  de  ensino  superior  a 
distância e o de ensino de língua estrangeira. Abordam-se as relações de 
força e poder que são estabelecidas na interação social entre os sujeitos, 
as relações entre as estruturas sociais e suas práticas sociais através de 
seus discursos e suas implicações e efeitos na constituição da identidade 
do sujeito individual, social e institucional. O primeiro trabalho recorta, para 
análise,  um conjunto  de enunciados daquilo  que “não está  dito”  (vozes 
apagadas  de  “minorias”)  constituídas  num  processo  de  construção  de 
práticas discursivas orais e/ou escritas, envolvendo alunos e professores 
da  rede  pública  de  ensino,  curso  técnico-profissionalizante,  período 
noturno. O segundo analisa o discurso instrucional da professora e a leitura 
que o aluno faz dele no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) de uma 
instituição privada superior que oferece Ensino a Distância e o terceiro, – a 
partir  de entrevistas com professores de Língua Estrangeira – analisa o 
dizer (discurso) do sujeito-professor, instado a relatar o que significa, para 
ele, leitura em LE. 

Resumo dos Participantes do Grupo:

ANÁLISE DE DISCURSO INSTRUCIONAL EM AVA – AVALIAÇÃO 
VIRTUAL DE APRENDIZAGEM

Sérgio Roberto Costa/UNINCOR

Neste trabalho, proponho a discussão e a análise do processamento do 
discurso instrucional hipertextual que a professora constrói para execução 
de determinadas tarefas e a compreensão (leitura) que o aluno tem dele no 
Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem  (AVA)  de  uma  instituição  privada 
superior  que  oferece  Ensino  a  Distância.  O objetivo  é  compreender  as 
relações de força e poder que são estabelecidas na interação virtual entre 
esses sujeitos, mediadas pelas consignas que têm como objetivo fazer o 
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sujeito-aluno  executar  com  eficiência  e  eficácia  as  tarefas  escolares 
virtuais não-presenciais, e também quais implicações e efeitos se dão na 
constituição  da  identidade  desses  sujeitos  em  interação.  O  domínio 
cognitivo da leitura tradicional do texto-papel parece interferir na leitura de 
textos on line e o sujeito-leitor, por ter possibilidades de uma “navegação” 
mais  livre  se  perde  num  mar  de  informações,  com  conseqüências 
“perigosas”  para  o  que  é  ou  pode  ser  relevante  no  processo  de 
compreensão e produção textuais em relação às questões cognitivas ainda 
mal  conhecidas/apreendidas  do/no  processamento  do  texto  instrucional 
virtual.

LEITURA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA: (DES)CONSTRUINDO 
SENTIDOS

Beatriz Maria Eckert-Hoff (UNINCOR)

Este texto   integrado ao projeto de pesquisa que desenvolvo junto ao 
curso  de  Mestrado  em  Letras:  Linguagem,  Cultura  e  Discurso 
(UNINCOR/MG)   problematiza o processo de leitura na aula de língua 
estrangeira,  menos  para  propor  novos  métodos  de  leitura,  mais  para 
problematizar a tendência à homogeneização e, assim, abrir para possíveis 
deslocamentos,  possíveis  rupturas  que  levem  a  possíveis 
(re)direcionamentos do trabalho de leitura na aula de LE. Apoiando-nos 
nas noções teóricas na Análise do Discurso (Pêcheux,  Foucault,  Robin, 
Coracini),  buscamos traçar   a  partir  das entrevistas  com os referidos 
professores   o  dizer  (discurso) do sujeito-professor, instado a relatar o 
que significa, para ele, leitura em LE. A análise do corpus nos mostra que, 
no  fazer  do  sujeito-professor  de  língua  estrangeira,  as  diferentes 
abordagens  de  ensino  de  línguas  intromisturam-se  e  apontam  para 
práticas diversas, contraditórias, produtoras de sentidos, o que evidencia a 
constitutividade conflituosa e heterogênea do sujeito. 

Resumo do Grupo de Pesquisa

LINGUAGEM, SENTIDO E MEMÓRIA
Líder: Amanda Eloina Scherer (Laboratório Corpus/UFSM)

O  GRPESQ/CNPq  Linguagem,  Sentido  e  Memória  está  vinculado  ao 
Laboratório  Corpus/UFSM  e  existe  desde  1993.  Reúne  acadêmicos  e 
pesquisadores  interessados  em  discutir,  aprofundar  e  produzir 
conhecimento sobre a relação língua-memória nas mais variadas formas 
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de manifestação da linguagem, pelo viés da AD de linha francesa. Ele tem 
duas linhas de pesquisa que são norteadoras da produção acadêmica do 
grupo: História da Idéias Lingüísticas e Sujeito, Sentido e Alteridade. 

Resumo dos Participantes do Grupo:

A LÍNGUA DE BABEL NO RELATO DE VESPÚCIO
Zélia Maria Viana Paim (UFSM/RS)

Elegemos como objeto de estudo desse trabalho as cartas apócrifas de 
Américo Vespúcio:  Mundus Novus,  que apareceu em Paris,  em fins de 
1503 ou início de 1504, e Lettera a Soderini, que apareceu em Florença, 
em  meados  de  1506.  Em  Mundus  Novus,  Vespúcio  não  se  refere  à 
dificuldade encontrada para entender a língua dos habitantes, nem mesmo 
se refere à língua. Nos perguntamos se essa seria a língua de Babel, onde 
todos se entendem? Em  Lettera a Soderini,  Vespúcio descreve o modo 
como os habitantes falam, refere à diversidade de línguas, cita diferentes 
palavras encontradas para nomear a mesma raiz comestível, à capacidade 
de  argumentação  de  seus  habitantes,  o  procedimento  tomado  para 
aprender a língua. Não há a narrativa do inevitável desencontro lingüístico, 
nem  menção  a  substituição  desse  provável  desencontro  por  objetos  e 
gestos das duas culturas. O relato constrói uma interpretação positiva para 
o episódio. Talvez este gesto de interpretação de Vespúcio traduza sua 
posição de sujeito explorador renascentista, homem capaz de circular entre 
os povos,  línguas e mundos desconhecidos.  Graças a essa capacidade 
são compreendidos por seus interlocutores: os habitantes do Novo Mundo 
não apenas “falam”,  mas “respondem”,  “concordam” e “argumentam”.  É 
interessante  observar,  no  recorte  a  seguir,  que  à  necessidade  do 
aprendizado  dessa  língua  outra  articula-se  um  consenso  relatado  por 
Vespúcio  –  Concordamos  em  levar  daquela  gente  duas  pessoas  para 
ensinar-nos a língua, numa clara alusão à racionalidade dos habitantes do 
Novo Mundo? Ou talvez se possa dizer que devido à falta de complexidade 
da língua, seus falantes seriam capazes de ensiná-la? A menção da língua 
nos relatos de viagem se vê engajada pelas informações que esses devem 
produzir sobre a cultura, por sua necessidade de produzir um saber que 
ilustre  o  Novo  Mundo.  É  preciso  tornar  esse  Novo  Mundo  lisível  pela 
cultura  européia.  Para  nós,  daí  a  ingênua  evidência  da  língua 
compreendida que resulta no apagamento do desencontro lingüístico no 
relato de Vespúcio. Entretanto, a necessidade de entender esse outro em 
um  outro  tempo,  nos  faz  pensar  que  Vespúcio,  enquanto  sujeito-
explorador, é interpelado pela FD que determina o que pode e deve ser 
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dito a partir da posição que ocupa na formação ideologia a qual pertence. 
(PÊCHEUX, [1975] (1998) p. 160).

LINGÜÍSTICA NO SUL: POR UM ESTUDO EM HISTÓRIA DAS IDÉIAS
 Juciele Pereira Dias (UFSM)

A presente comunicação tem como objetivo apresentar resultados parciais 
do projeto  Lingüística  no sul:  estudos das idéias  e  organização da 
memória.  No  momento,  estamos  reunindo  e  organizando  os  textos 
publicados pela professora Dr.  Neusa Martins Carson,  que foi  uma das 
primeiras  professoras de Lingüistica  no sul  (de 1968 até  o  ano de seu 
falecimento 1987).  A referida professora foi  aluna do professor Joaquim 
Mattoso Câmara Jr no I Instituto Brasileiro de Lingüística ocorrido no verão 
de 67/68 na cidade de Porto Alegre e publicou trabalhos em revistas da 
UFSM,  PUC/RS,  UNICAMP  e  no  Boletim  da  ABRALIN.  Seus  artigos 
versavam sobre a descrição de línguas indígenas e línguas africanas no 
território  brasileiro.  A  proposta  que  vamos  apresentar  para  esta 
comunicação é que, assim como Mattoso Câmara é o fundador da ciência 
lingüística brasileira,  a  professora Neusa Martins  Carson é referência  à 
totalidade dos primeiros estudos lingüísticos desenvolvidos no Rio Grande 
do Sul.

INSTRUMENTO LINGÜÍSTICO E A CONSTITUIÇÃO DO DISCURSO NO 
CIBERESPAÇO

 Michele Schmitt (Cefet – RS, Unidade descentralizada de Charqueadas)

Em  nosso  trabalho,  partimos  da  premissa  de  que  os  instrumentos 
lingüísticos  nos  propõem  questões  teóricas.  A  reflexão  sobre  essas 
questões permite ao analista pôr em suspenso a teoria da qual se apropria 
e ao mesmo tempo pensar sobre as condições de produção de seu próprio 
trabalho. Em nosso estudo, ao tratarmos da constituição do discurso no 
ciberespaço, temos como objetivo chamar a atenção para a implicância e a 
importância de conceber teórica e analiticamente o instrumento lingüístico 
no  qual  o  discurso  se  constitui.  Para  nós,  pensar  o  instrumento  dessa 
forma implica a concepção de categorias teórico-analíticas que permitam 
entrever um ponto de entrada para pensar como a linguagem se constitui e 
interpela os sujeitos no contexto das novas tecnologias.

DiegoCOM OS OUTROS
Rejane Arce Vargas (UFSM/CORPUS)
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Neste trabalho, objetivamos trazer à tona discursos formulados no meio 
escolar atravessados por condições de produção singulares. Nosso corpus 
é compreendido por matérias textuais de alunos de 5ª série de uma escola 
localizada  em  uma  comunidade  que  detém  um  histórico  de  lutas  por 
moradia  e  reivindicações  em  torno  dessa  demanda.  Nosso  foco  são 
nomeações  tais  como:  ação,  abaixo-assinado,  caminhada,  protesto,  
manifestação bem como  a  designação  atribuída  ao  lugar:  comunidade. 
Tais  formulações  se  dão  em  um  lugar  tensionado  por  um  discurso 
institucionalizado  e  organizador  da  dispersão  (sobre),  todavia,  nesses 
meandros, insurgem-se os sujeitos de uma história singular que não cessa 
de tecer seus efeitos e estes são materializados pela língua, significada 
pela  dispersão,  pela  falta  e  pela  virtualidade  das  demandas  sociais 
imperativas para os sujeitos da comunidade – o discurso do. Pensamos 
que nosso trabalho possa ser referendado mediante a proposição de que 
nem a língua, nem o sujeito, nem o sentido podem ser imobilizados ou, 
como disse Pêcheux, ninguém pode pensar do lugar de quem quer que 
seja. 

SUJEITO E LÍNGUA: UM CONFLITANTE ENCONTRO
Marluza Terezinha da Rosa (UFSM)

Nosso propósito, nessa comunicação, é refletir, sob o referencial teórico da 
Análise  de  Discurso,  acerca  da  forma  pela  qual  sujeito  e  língua  se 
relacionam.  Para  tanto,  tomamos  como  objeto  de  análise  seqüências 
discursivas do relato de um sujeito, o qual se encontra em uma situação de 
deslocamento  lingüístico,  físico  e  cultural.  Quando  diante  da  língua 
estrangeira, o sujeito, ilusoriamente dono de seu dizer, sofre um abalo na 
relação consigo mesmo e com sua própria língua. Isso porque, na língua 
materna, ele vivencia a ilusão, não apenas de ser origem do que diz, mas 
também da transparência de sentido desse dizer. A partir disso, pensamos 
que tal sujeito vivencia uma experiência de estranhamento, que pode ser 
entendida como conseqüência da exposição à língua outra (estrangeira). 

LINGÜÍSTICA E MEMÓRIA: TRAJETÓRIA DA INSTITUCIONALIZAÇÃO 
DA LINGÜÍSTICA NA URI

Maria da Gloria Caetano Notargiacomo (URI – Campus de Santo Ângelo – RS)

Esta comunicação visa a apresentar os primeiros resultados do Projeto de 
pesquisa “LINGÜÍSTICA E MEMÓRIA: Trajetória da Institucionalização da 
Lingüística na URI", na qual, faz-se um estudo analítico das concepções 

205



históricas, ideológicas e políticas adotadas na estruturação da lingüística 
como disciplina obrigatória nos cursos de Letras. Essa é uma universidade 
bastante jovem, multicampi, possuindo seis campus.Seu Curso de Letras 
teve início em 1969. No segundo semestre, a partir desse ano,a Lingüística 
foi implantada como disciplina obrigatória. E, é através do caminho traçado 
pela mesma, na Instituição, que far-se-á uma análise do discurso presente 
nas ementas utilizadas ao longo de sua implantação, com relação a sua 
historicidade, com o seu exterior, averiguando-se as inter-relações entre o 
discurso, a história e a memória. Daí a preocupação com a construção dos 
sentidos e os gestos de interpretação desse discurso, que, seguramente, 
são responsáveis pela heterogeneidade do mesmo, que podendo, por ser 
histórico,  ser  habitado  por  diferentes  vozes  que  o  atravessam  e  o 
constituem.  Essa  polifonia  reforça  o  sentido  que  circula  em  um 
determinado  momento  histórico.  E,  é  através  desses  movimentos  de 
sentido que far-se-á um paralelo de comparações entre as ementas, as 
razões  de  interpretações,  alterações  e  ideologias,  presentes  em  cada 
campus e suas modificações desde a implantação desses cursos.

A DANÇA DOS SENTIDOS: SURDEZ, SUJEITO, LÍNGUA.
Themis Maria Kessler (UFSM)

Esse texto se propõe a tratar sobre a temática da surdez conforme é vista 
a  partir  de  diferentes  lugares  e  suas  relações  com  as  condições  de 
produção, pelo interdiscurso. A perspectiva de interpretação está ancorada 
nos pressupostos  da linha  francesa  da Análise  de Discurso (AD).  Para 
tanto,  tomou-se  como  materialidade  discursiva  os  posicionamentos  de 
diferentes sujeitos, nas posições-sujeito do discurso, durante uma mesa-
redonda  em  um  evento  acadêmico  realizado  recentemente  na 
Universidade Federal  de Santa Maria (UFSM). Essa mesa-redonda teve 
por  objetivo conhecer  e oportunizar  reflexão sobre o tema partindo das 
concepções de surdez e como estas se traduzem em diferentes práticas 
discursivas, vistas através de diferentes lugares sociais. Sua composição 
levou em consideração a origem epistemológica  segundo a área a qual se 
filiam  ou  a  inscrição  social  a  qual  os  convidados  se  identificam.  Para 
contemplar  o  tema,  estavam  entre  os  participantes,  representantes  de 
diferentes áreas do conhecimento, aqui compreendidas como a área da 
saúde  composta  por  um  médico,  de  duas  fonoaudiólogas  e  de  uma 
psicóloga; a área da educação com a participação de uma educadora; e da 
sociedade por uma mãe, como núcleo familiar e de um representante da 
comunidade surda. Pôde-se assim estabelecer relações entre os sentidos 
sobre surdez, sujeito e língua que emergem na materialidade discursiva e 
as condições de produção desses discursos. 

206



DA ENCICLOPÉDIA IMPRESSA À WIKIPÉDIA: 
NO MOVIMENTO DOS SENTIDOS UMA NOVA/OUTRA FORMA DE 
AUTORIA

Larissa Scotta (UFSM)

Dentre  os  artefatos  (Orlandi,  2003)  que  os  homens  desenvolveram  ao 
longo  dos  tempos  para  compilar,  organizar  e  dispor  em  categorias  os 
saberes produzidos pelas sociedades está a enciclopédia. Constituída com 
a  finalidade  de  ser  um  texto  capaz  de  oferecer,  em  um  número 
estabelecido  de  páginas,  um número  também x  de  ‘coisas  a  saber’,  a 
enciclopédia  apresentava-se,  até  meados  dos  anos  1990,  na  versão 
impressa.  Com as novas tecnologias da informação, com o advento do 
hipertexto, várias enciclopédias foram disponibilizadas no formato digital. 
Com isto, seu funcionamento passou por algumas transformações. Se na 
versão  impressa  atualizações  eram  realizadas  apenas  a  cada  novo 
volume, o que poderia significar, em vários casos, alterações a cada 5 ou 
10 anos, na versão on-line com um ‘simples’ toque na tecla backspace e a 
digitação em um teclado, um outro texto pode ser produzido em poucos 
instantes.  Tem-se  com  isso  uma  atualização  permanente  dos  temas 
presentes nas enciclopédias, bem como a possibilidade de acréscimo de 
outros que ainda não haviam sido contemplados quando da sua primeira 
versão. Além desta mudança, uma outra se fez presente: é a que se refere 
à  extensão  dessa  enciclopédia.  Se  na  impressa  tinha-se  um limite,  na 
quantidade e no tamanho dos volumes,  nas páginas, na eletrônica este 
limite é dado a partir de outros parâmetros, como os bytes, por exemplo, 
podendo a enciclopédia possuir diferentes extensões, diferentes temas em 
um momento e em outro de seu acesso pelo internauta. No movimento dos 
sentidos,  modifica-se  a  relação  espaço-temporal  estabelecida  na 
enciclopédia impressa e na sua versão on-line. Em nosso entendimento, o 
que faz com que tenhamos esses distintos funcionamentos entre uma e 
outra enciclopédia é, entre outros aspectos, sua materialidade. De um lado, 
temos a materialidade impressa, com seus contornos já estabelecidos de 
antemão, por um ou vários autores. De outro lado, temos a materialidade 
digital, que se organiza em um espaço fluido, transitório, onde não há, em 
muitos casos, a figura do autor, haja vista que no ciberespaço a noção de 
autoria é reconfigurada. Um exemplo de que na materialidade eletrônica 
podem  existir  outras/novas  formas  de  autoria  nos  é  apresentada  pela 
enciclopédia Wikipédia. Esta enciclopédia permite o acesso a todo o seu 
conteúdo e a editoração de qualquer de suas temáticas, uma vez que sua 
política é a de possibilitar a todas as pessoas (anônimas) a produção de 
um saber a respeito dos inúmeros artigos já existentes em seu arquivo, ou 
ainda  acerca  do  que  não  existe  em  sua  memória.  É  a 
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formulação/circulação dos saberes e dos sentidos se produzindo de outra 
forma e sob outra ordem. Lançando nosso olhar sobre o que foi afirmado 
até então e tomando como referencial  teórico a Análise de Discurso de 
orientação francesa, nosso intuito é o de trabalhar com o funcionamento 
dessas  duas  versões  de  enciclopédia,  buscando  compreender  o  modo 
como diferentes  formas de autoria  e  novas possibilidades  de leitura  se 
delineiam nas suas materialidades impressa e digital.

A HISTÓRIA DA DISCIPLINARIZAÇÃO DA A.D. NO RS: TRAJETOS 
PELOS ARQUIVOS

Taís da Silva Martins (UFSM)

Nesta comunicação,  apresentaremos o gesto de leitura que configura o 
tratamento do arquivo em nossa pesquisa, com vistas à escritura de nossa 
dissertação  de  mestrado.  Em  nosso  trabalho,  buscamos  “escrever”  a 
história da A.D. , propondo um trajeto pelos arquivos, que remetem à sua 
institucionalização, compreendidos como lugar de memória e esta por sua 
vez lugar de entrecruzamento de discursos, de FDs de filiações teóricas 
distintas.  Para tanto,  existe uma multiplicidade de “textos”  -  programas, 
ementas,  diários  de  classe,  artigos  publicados  em  periódicos,  teses, 
dissertações, relatos orais e escritos. É esse emaranhado de fontes que 
constitui nosso dispositivo e ao lançarmos nosso olhar de analista sobre 
ele  estamos  formando  nosso  corpus  de  análise.  Poderíamos  somente 
descrever esses arquivos, relatar os fatos, o que sem dúvida colaboraria 
para a compreensão dessa história.  Entretanto, ao nos inscrevermos na 
perspectiva  teórico-analítica  da  Análise  de  Discurso,  torna-se 
imprescindível  compreendermos  as materialidades  que  compõem nosso 
corpus em sua historicidade, na instância e condições nas quais os textos 
constituem práticas sobre e do discurso. 

DO POLÍTICO E DE POLÍTICAS EM PRÁTICAS DE VULGARIZAÇÃO 
DE CONHECIMENTO SOBRE A LINGUAGEM NA MÍDIA

Larissa Montagner Cervo (UFSM/CORPUS)

Esta comunicação faz parte dos estudos que vêm sendo realizados em 
dissertação de mestrado,  em que visamos problematizar  os  efeitos  das 
práticas de vulgarização do conhecimento realizadas por sujeitos-lingüistas 
e  materializadas  em  textos  publicados  em  revistas  brasileiras  de 
divulgação  científica,  como  a  Discutindo  Língua  Portuguesa (Escala 
Educacional) e a Língua Portuguesa (Segmento). Para nós, o modo como 
tais  sujeitos  tratam de questões  a respeito  da língua nas matérias  que 
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produzem ressoa em discursos compreendidos como um saber sobre a 
lingüística.  Em meio a inquietações a respeito  dessas novas formas de 
autoria e de produção de sentidos para a ciência, possíveis pelo viés do 
funcionamento  das  tecnologias  de  linguagem,  propomos  então,  neste 
trabalho, uma reflexão acerca de duas formas de política, a de língua e a 
de ciência (cf. trabalhos de Eni Orlandi e Eduardo Guimarães), a fim de 
observarmos como elas articulam-se, significando em meio a sentidos que 
incidem  sobre/na  produção  do  conhecimento  sobre  a  linguagem  e, 
concomitantemente, sobre/na produção de informações sobre as ciências 
da linguagem na mídia.  Ao fazermos isso,  consideramos que a função-
autor instada pelo sujeito-lingüista é uma prática simbólica inscrita em um 
espaço  politicamente  significado,  de  modo  que  tais  políticas,  ao 
funcionarem nesse mesmo espaço, resultam materializadas na formulação 
do discurso de divulgação científica, objeto de nossa análise. 

DISCURSO JURÍDICO: UMA RELAÇÃO TENSA ENTRE 
INTERCAMBIALIDADE E SUBJETIVIDADE

Marcelo da Silva (Laboratório Corpus/UFSM)

O objetivo deste trabalho é o de compreender como a prática processual, 
através  das  relações  discursivas  que  se  estabelecem  em  uma  ação 
específica,  produz  efeitos  de  sentido;  como  se  relacionam,  de  maneira 
tensa,  o mesmo e o diferente.  Para tanto,  partindo de uma perspectiva 
materialista  e  dos  princípios  teóricos  da  Análise  do  Discurso  de  linha 
francesa,  será  analisado  o  rito  processual  de  uma  ação  ordinária  de 
indenização por dano moral, a qual correu na 3ª vara cível da comarca de 
Santa Maria-RS.  A análise  terá como ponto de ancoragem a noção de 
dano moral e o corpus de análise será composto pelas seguintes partes do 
processo:  petição  inicial,  contestação,  réplica  e  sentença.  Podemos 
adiantar  que  o  discurso  jurídico,  atravessado  por  duas  categorias  de 
assujeitamento  denominadas  sujeito-de-direito  e  sujeito-religioso 
(HAROCHE, 1992), coloca em tensão formações discursivas distintas. De 
um lado, temos uma FD que se relaciona a uma organização dos homens 
em termos de indivíduos, de sujeitos intercambiáveis e, de outro, temos 
uma  FD  de  cunho  moral-religioso,  ligada  a  uma  noção  subjetiva  de 
cidadão.  A  tensão  entre  essas  duas  categorias  no  funcionamento  da 
prática  jurídica tende a  desestabilizar  os  sentidos  cristalizados,  fazendo 
com que irrompa o sentido novo.

RELAÇÃO SUJEITO, MEMÓRIA E HISTÓRIA NA CONSTITUIÇÃO DA 
MEMÓRIA HISTÓRICA
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Maria Cleci Venturini (UFSM/UNICENTRO)

A pesquisa está inserida no Projeto Discurso, Memória e Identidade, sob a 
coordenação da professora Dra. Amanda Eloina Scherer no programa de 
Pós- Graduação da Universidade Federal de Santa Maria. A reflexão que 
empreendemos  faz  parte  da  tese  de  doutoramento,  em que  buscamos 
pensar o espaço urbano e os discursos que constituem esse espaço pelo 
viés da memória histórica. O embasamento teórico de nossa pesquisa é o 
da  Análise  de  Discurso.   Pretendemos  recuperar  os  procedimentos 
discursivos  mobilizados  pelos  sujeitos  urbanos  com  vistas  a  constituir 
discursivamente o sujeito Erico Verissimo imaginário capaz de transformar-
se em memória histórica. O corpus constitui-se de textos que compõem o 
discurso  sobre o  escritor  na  cidade  e  dividem-se  em  textos  de 
rememoração e comemoração. Os primeiros em sua formulação trazem 
para a materialidade do discurso o interdiscurso - saberes que constituem 
a memória da cidade. Os textos de comemoração têm como centro Erico 
Verissimo, que é comemorado como um sujeito imaginário que representa 
no simbólico o sujeito ideal, modelar. É através desse sujeito imaginário 
que os sujeitos/cidadãos, corpo da cidade, representam-se para dentro e 
fora de seus limites. O centro de nossa reflexão, nessa comunicação é a 
permanência  desse  sujeito  imaginário  no  discurso  sobre,  pós-
comemoração.  Queremos saber qual a relação existente entre o sujeito, a 
memória  e  a  história  na  constituição  da  memória  histórica.  Para  isso, 
analisaremos dois textos, que em sua formulação podem ser vistos como 
um  mesmo  texto.   Parte  de  um  mesmo  discurso,  haja  vista  que  os 
enunciados  que  os  materializam  são  os  mesmos.  Apesar  de  a 
materialidade  lingüística  ser  a  mesma,  eles  circulam  em  momentos 
diferentes,  em  suportes  distintos  e  o  sujeito-autor  não  é  o  mesmo.  O 
primeiro texto circulou nos ônibus de transporte urbano, no ano de 2005 – 
centenário  do escritor  –  e  o  sujeito  que se colocava  como autor  era  a 
Secretaria  Municipal  de  Cultura  e  a  Empresa  de  ônibus  Fátima 
(responsável pelo transporte urbano da cidade). O segundo texto circulou 
no ano de 2006. Trata-se de um texto pós-comemoração do centenário de 
Erico Verissimo e está em um painel, exposto em cima da porta de entrada 
da Prefeitura Municipal da cidade. O sujeito-autor desse segundo texto é a 
Administração Popular. Pretendemos analisar as condições de produção 
dos dois  textos  e  os efeitos  de sentido deles  no espaço urbano,  como 
memória histórica.  

Resumo do Grupo de Pesquisa
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DISCURSOS DA CIÊNCIA E DA Diego
Líderes: Irlan von Linsingen (Engenharia Mecânica/CTC e PPGECT/UFSC)

Suzani Cassiani de Souza (Metodologia do Ensino/CED e PPPGECT/UFSC)

O grupo de estudos e pesquisa "Discursos da Ciência e da Tecnologia na 
Educação"  (DICITE),  vinculado ao CNPq desde 2004,  desenvolve  seus 
trabalhos junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e 
Tecnologia (PPGECT) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
Desde essa data, seus integrantes vêm desenvolvendo estudos inspirados 
pelo referencial teórico e metodológico da Análise do Discurso Francesa 
(AD) no âmbito de suas dissertações de mestrado, teses de doutorado e 
outros projetos de pesquisa. 
O grupo tem privilegiado o aprofundamento de questões relacionadas ao 
funcionamento dos discursos no ensino de ciências e tecnologia face aos 
entendimentos públicos das relações entre ciência, tecnologia e sociedade 
(CTS). Nesse sentido, nossos estudos têm integrado diferentes campos do 
conhecimento,  buscando  aportes  teóricos  não  somente  na  AD,  mas 
também  em  filosofias  educacionais  críticas  e  nos  estudos  CTS.  Deste 
modo, o DICITE agrupa estudos que exploram os discursos científicos e 
tecnológicos presentes em contextos formais e não formais de ensino e 
aprendizagem, buscando refletir acerca de suas condições de produção, 
das  formações  ideológicas  e  imaginárias,  visando  estabelecer  relações 
menos ingênuas e naturalizadas com relação à linguagem e a forma como 
são  produzidos  sentidos  pelos  sujeitos  envolvidos  nesses  diferentes 
espaços.
Por outro lado, nossas pesquisas possuem distintos focos na medida em 
que se têm diferentes objetos de estudo, concentrando-se em análises de: 
materiais didáticos e de divulgação científica e sua circulação 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  da  semiótica  visual;  práticas  docentes  que  têm cenário  na 
formação  inicial  e  continuada  de  professores  de  ciências,  relacionadas 
principalmente aos modos de leitura e escrita. Todos os tópicos envolvem 
reflexões  e  estudos  sobre  o  funcionamento  do  discurso  em  aulas  de 
ciências e tecnologia, bem como o papel do professor e da escola nesse 
processo. Assim, passamos a olhar para essas diferentes instâncias onde 
discursos  sobre  ciência  e  tecnologia  são  produzidos  como  objetos 
simbólicos.  Desta  forma,  refletimos  sobre tais  instâncias,  como estando 
inseridas  em  contextos  histórico-sociais  envolvidos  por  determinadas 
condições de produção de sentidos que por sua vez influenciam o modo 
como estes são produzidos.
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Resumo dos Participantes do Grupo:

O DESNUDAMENTO DE VOZES NUM CENÁRIO MARCADO POR UM 
HIBRIDISMO CULTURAL E LINGÜÍSTICO

Paulo Roberto Almeida (Unincor)

O  objetivo  deste  trabalho  está  voltado  para  o  estudo  da  relação 
sujeito/lingua(gem) numa reflexão sobre a questão de identidades,  num 
universo  escolar  heterogêneo,  constituído  por  diferenças  culturais  e 
lingüísticas e marcado por uma situação de híbridismo, ou seja, por uma 
coexistência  de  conjuntos  de  valores  e  verdades  antagônicos  num 
determinado  contexto  (cf.  Bhabha,  1990;1994).  Nesse  sentido, 
consideremos aqui um cenário sociolingüístico, num contexto de maiorias 
lingüísticas  constituídas  de  grupos  sociais  desprivilegiados,  falantes  de 
variedades de língua “não-legítimas” ou “não-legitimadas”, estigmatizadas, 
e  nomeadas  em  contextos  educacionais  marcados  por  um  cenário 
multicultural  como uma “minoria”.  A preconização de uma língua única, 
seguida  de  uma  superposição/sobreposição  de  uma  norma  lingüística 
imposta  sobre  outras  normas  de  natureza  funcional,  promove  o 
apagamento e invisibilização dos outros usos lingüísticos reais ou do “falar 
ordinário”,  usos  não  prescritos  por  essa  língua  o  que,  inevitavelmente, 
acaba por provocar sérios conflitos e dificuldades para a construção de 
subjetividades  para  o  falante  nativo,  conhecedor-competente  – 
manipulador  dos  recursos  e  mecanismos  lingüísticos  de  sua  língua 
vernácula. É a partir de um projeto de construção de práticas discursivas, 
com alunos  da  rede  pública  de ensino,  curso  técnico-profissionalizante, 
período  noturno  que,  sob  uma  perspectiva  teórico-metodológica  de  um 
olhar  “alienante”  (Bhabha,  1994),  proponho  uma  análise  crítica  das 
diferentes  vozes  e  posições  subjetivas  aí  constituídas:  voz  do  sujeito-
professor, voz da instituição escolar, vozes dos alunos-trabalhadores. Este 
olhar  para  aquilo  que  não  está  dito  representa  um  movimento  que 
possibilita  um desnudamento  e  ressignificação  de um cenário  (contexto 
escolar) marcado por um hibridismo cultural e lingüístico que pode permitir 
um real resgate da visibilidadade de vozes apagadas (vozes de "minorias"/ 
"maiorias").

Grupo de Pesquisa

DISCURSO, COTIDIANO E PRÁTICAS CULTURAIS
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Líder: Nelson Barros da Costa (UFCE)

A PESQUISA SOBRE A MÚSICA POPULAR BRASILEIRA EM UMA 
PERSPECTIVA DISCURSIVA

Diego(Diego)

Resumo dos Participantes do Grupo:

Diego 

Nelson Barros da Costa (Universidade Federal do Ceará)

A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA REGIONAL PELAS TOPOGRAFIAS 
DISCURSIVAS DAS CANÇÕES DO “PESSOAL DO CEARÁ”

Maria das Dores N. Mendes (UFC)

Nesta pesquisa, investigamos como a categoria topografia discursiva, tal 
qual definida por Maingueneau (2001) sinaliza para a construção de uma 
identidade  regional  cearense  em  um  posicionamento  específico  no 
discurso literomusical brasileiro, o “Pessoal do Ceará”, do qual destacamos 
três cancionistas: Ednardo, Belchior e Fagner. Nosso suporte teórico é o 
da  Análise  do  Discurso  delineada  por  Maingueneau  (1997,  2001).  São 
conceitos  centrais  neste  trabalho:  posicionamento,  topografia  e 
investimentos  sócio-discursivos.  Para  efetuarmos  nossa  tarefa, 
cumprimos  três  etapas:  1.  Esclarecer  como  outros  elementos  que 
compõem  a  cenografia  (enunciador,  co-enunciador  e  cronografia)  e  as 
noções  de  investimentos  cenográfico,  ético  e  lingüístico colaboram 
com a construção de topografias cearenses 2. Análise do corpus em que 
se  procura  identificar  a  invariante  topografia 3.  Identificação  de  uma 
identidade  regional  cearense  no  posicionamento,  por  meio  da 
caracterização de um possível  investimento topográfico. Para o estudo 
da  marcação  regional  cearense,  adotamos  as  propostas  de  Pimentel 
(1994) e Costa (2001) que buscam evidências da regionalidade cearense 
no referido posicionamento, considerando no plano verbal, o espaço físico 
comum,  a  tematização  de  valores  locais,  os  investimentos  éticos 
compartilhados e a regionalidade definida pelos próprios cancionistas em 
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sua orientação na esfera da música popular brasileira. No nível musical, 
sondamos  os  gêneros  musicais,  os  instrumentos  e  o  modo  de  cantar. 
Exploraremos também, principalmente, as topografias das canções, que no 
nosso  entender,  se  constituem  em  elementos  fundamentalmente 
construtores da marcação identitária regional cearense na música daquele 
período, que se distingue por meio de uma espécie de fotografia da época, 
das paisagens cearenses e de outras paisagens que são confrontadas com 
as paisagens cearenses.

Resumo do Grupo de Pesquisa

DISCURSO, SUBJETIVIDADE E ENSINO DE LÍNGUAS
Líderes: Dra Claudete Ghiraldelo, 

Dra Elzira Yoko Uyeno
Dra Márcia Aparecida Amador Mascia

Programa de Lingüística aplicada da Universidade de Taubaté (UNITAU)

Inserido  nos  pressupostos  da  Pós-modernidade  e  balizando-se  pela 
Análise  do Discurso de perspectiva  Francesa (Pêcheux e  Foucault),  da 
Desconstrução (Derrida) e pautando-se pela psicanálise (Lacan), o grupo 
de pesquisa “Discurso, Subjetividade e Ensino de Línguas” do Programa 
de  Mestrado  em  Lingüística  Aplicada  da  Universidade  de  Taubaté 
contempla  pesquisas  no  campo  do  discurso  e  da  subjetividade,  tendo 
como  foco  a  problematização  do  ensino  de  Línguas,  Materna  e 
Estrangeira.  Assim,  dedicamo-nos  a  investigar  as  subjetividades  que 
emergem  a  este  ensino,  subjetividades  estas,  a  nosso  ver, 
costumeiramente dadas como tranqüilas. Pretendemos, outrossim, trazer à 
tona os conflitos geralmente apagados e camuflados, mas responsáveis 
também  pelos  bloqueios  de  aprendizagem.  Os  contextos  investigados 
consistem em salas de aula tradicionais, em contextos de ensino virtuais, 
em discursos políticos educacionais, como os documentos curriculares e 
quaisquer  outros  discursos  que  atravessam  o  ensino/aprendizagem  de 
línguas.

Resumo do grupo de pesquisa

GRUPO PROIDUÇÃO E DIVULGAÇÃO DO CONHECIMENTO 
CIENTIFICO

Lideres: Solange Maria Leda Gallo 
 Marci Fileti Martins

REVISTA CIÊNCIA EM CURSO
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A Revista Ciência em Curso está ligada ao grupo de pesquisa Produção e 
Divulgação  do  Conhecimento  Científico,  do  Mestrado  em  Ciência  da 
Linguagem da Universidade do Sul de Santa Catarina-UNISUL e tem como 
parceiros o Núcleo de Criatividade (NUDECRI) e Laboratório de Estudos 
Avançados  em  Jornalismo  (LABJOR)  da  Unicamp.  A  Revista  é  uma 
proposta  para  divulgação  de  ciência  que  tem  como  finalidade  buscar 
respostas  para  as  questões  que  envolvem a produção  e circulação  do 
conhecimento científico na sociedade contemporânea. Para tanto, ela se 
utiliza de uma forma diferenciada para divulgar a ciência, em que todo o 
trabalho  de  pesquisa  inserido  nela,  é  apresentado  de  maneira 
contextualizada, através do formato hipermídia (áudio, vídeo e texto). Essa 
forma de se trabalhar as diferentes mídias também possibilita ao internauta 
a navegação livre na Revista, podendo traçar o seu próprio percurso, sem 
compromisso com a linearidade. Com isso, a Revista pretende alcançar 
seu objetivo que é captar a ciência no seu movimento/percurso na busca 
de  um  aprofundamento  constante,  e  não  como  produto  acabado  e 
inequívoco. Toda a pesquisa apresentada na Revista é preparada por uma 
equipe multidisciplinar, formada pelos integrantes do grupo de pesquisa em 
conjunto com pesquisadores do Núcleo ou Grupo a ser divulgado. Essa 
equipe prepara um roteiro de todo o material e sua execução conta com a 
participação de todos, ou seja, os pesquisadores que têm sua produção 
divulgada estão envolvidos nas filmagens,  na edição e na produção de 
textos.  Também há a participação de alunos do curso de Comunicação 
Social  –  Cinema  e  Vídeo  e  Jornalismo,  integrantes  do  projeto,  que 
acompanham a produção dos materiais,  principalmente  na captação de 
imagens/som, edição e roteiro  A relevância desse material  para a área 
científica/educacional,  é  bastante  evidente,  já  que  são  as  instituições 
acadêmicas,  juntamente  com  os  seus  centros  tecnológicos,  lugares 
institucionalizados da ciência no mundo. Além disso, ao se verificar que o 
mundo moderno deu à ciência, de certa forma, a incumbência de encontrar 
soluções  para  os  problemas  da  sociedade,  é  especialmente  importante 
buscar  compreender  como  se  dá  o  funcionamento  da  produção  e 
circulação desse saber científico,  que é parte constitutiva da sociedade. 
De tal modo, a Revista Ciência em Curso é já o resultado de uma reflexão 
sobre  a  produção/circulação  do  conhecimento  científico  que  combina, 
necessariamente,  análise  critica  com  propostas  concretas  envolvendo 
práticas do jornalismo científico.

Resumo do grupo de pesquisa
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GRUPO DE PESQUISA EM ANÁLISE DE DISCURSO (GPAD-UESB)

MEMÓRIA DISCURSIVA E ESPETACULARIZAÇÃO MIDIÁTICA DA 
POLÍTICA

Maria da Conceição Fonseca-Silva (Uesb)

Este  projeto,  ligado  a  um  projeto  temático  maior,  intitulado  “Mídia  e 
memória: constituição e discursivização no Brasil”, e inserido na linha 
de  pesquisa  Discurso,  Memória  e  Mídia,  do  Grupo  de  Pesquisa  em 
Análise  de  Discurso  (Gpad-Uesb),  busca  analisar  o  funcionamento  da 
espetacularização midiática da política na chamada nova democratização 
brasileira, e analisar o modo pelo qual a memória irrompe reatualizando os 
sentidos sobre a corrupção nesse período, nas  revistas  Veja  e  IstoÉ. A 
conformação  de  uma  sociedade  estruturada  e  ambientada  pela  mídia 
recolocam  em  intensa  evidência  a  temática  do  relacionamento  entre 
política  e  comunicação.  A  política,  conforme  Debord  (1967)  e 
Schwartzenberg  (1978), desenrola-se  tendo  como  pano  de  fundo 
sociedades espetacularizadas  ou mesmo  estados espetacularizados.  Na 
espetacularização midiática da política no Brasil, acentuada nos anos 90 
do  século  XX,  podemos  observar  que,  se  comparado  ao  Panóptico,  o 
indivíduo comum, de visto e observado, passa a condição de observador e 
espectador. Se com a tríade Marx, Nietzsch e Freud, com os frankfurtianos 
Adorno e Horkheimer e,  mais recentemente, com Foucault,  aprendemos 
que é ingênuo pensar identidade entre razão, verdade e emancipação, é 
também  ingênuo  pensar  identificação  entre  espetáculo,  falseamento  e 
dominação, pois os espetáculos e os procedimentos que os sustentam são 
campos de disputa discursivos significativos. Um breve olhar em estudos 
desenvolvidos a partir da década de 90 do século XX, no Brasil, leva-nos a 
afirmar que estudar a relação entre a Comunicação e a Política hoje no 
Brasil é estudar a mídia e suas influências, a comunicação mediatizada. Na 
perspectiva da Análise de Discurso, entretanto, não nos interessa como se 
realiza uma possível intervenção da mídia no comportamento das pessoas. 
Interessa-nos  analisar  os  processos  de  discursivização desses  meios e 
identificar  quais  os  sentidos  como  efeitos  de são  mobilizados  na 
espetacularização da mídia no seu papel de locus importante de realização 
da política e na sua capacidade de representar a realidade, constituí-la e 
refleti-la.  E,  em conseqüência,  as  posições  de  sujeito  como lugares de 
saber-poder às quais os indivíduos são chamados a se identificar para se 
constituírem como sujeitos que tomam decisões. O corpus da pesquisa é 
constituído  de  capas  das  referidas  revistas  que  foram  colocadas  em 
circulação  desde  1989  e  que  tematizam  a  chamada nova  democracia 
brasileira. 
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Resumo dos Participantes do Grupo:

ESTUDOS DO DISCURSO, MEMÓRIA E CULTURA: 
CONTRIBUIÇÕES DA OBRA DO CÍRCULO DE BAKHTIN E DAS 
CIÊNCIAS HUMANAS

Elmo José dos Santos (Uesb)

Nos estudos recobertos pela legenda “Discurso,  Memória e Sociedade”, 
pretende-se aprofundar questões próprias dos estudos do discurso e fazer 
uma  revisão  de  alguns  aspectos  dos  estudos  culturais  brasileiros, 
analisando o discurso de textos de diversos gêneros verbais e não verbais. 
Em um primeiro momento, propõe uma avaliação da importância da obra 
do Círculo de Bakhtin,  enquanto fundadora de uma escola dos estudos 
discursivos. Para tanto, destacamos a arquitetônica da obra bakhtiniana, 
prevendo  um aprofundamento  de  categorias,  noções  e  conceitos  como 
enunciação e enunciado concreto, tema e significação, gêneros textuais e 
discursivos e enunciação polêmica. Em um segundo momento, procura-se 
destacar, mediante tais conceitos e propostas, as possibilidades de análise 
de  textos  representativos  da  cultura  brasileira,  verificando,  nos  debates 
políticos,  um esforço  para  o  não-silenciamento  de  aspectos  discursivos 
presentificados em textos de diversos gêneros e épocas. Tais textos são 
formadores de acervos sobre a sociedade e movimentos político-sociais 
que constituem um arquivo cujo tratamento é possível mediante o concurso 
da área específica dos estudos do discurso, em colaboração com as atuais 
proposições  das  ciências  humanas.  Colocar  a  questão  do  discurso,  no 
contexto  das  elaborações da história  da  cultura  brasileira,  obriga-nos  a 
pesquisar múltiplas fontes e linguagens e percorrer campos dos estudos 
sociais  que  contribuam  para  o  esclarecimento  de  convergências 
importantes  para  uma  reflexão.  Pretende-se,  pois,  lançar  um  olhar 
discursivo sobre um conjunto de obras representativas da historiografia, da 
sociologia,  da  literatura  e  da  mídia,  provocando  discussões  sobre  uma 
regularidade  polêmica  que  atravessa  o  conjunto  desses  discursos.  A 
referida regularidade faz-se destacar mediante a análise de aspectos do 
enunciado concreto e da interação, que conferem um redimensionamento 
à  memória,  reafirmando  o  apoio  teórico  do  círculo  de  Bakhtin,  da 
semântica  lingüística,  da  escola  francesa  da  análise  de  discurso,  da 
história  e  dos  estudos  culturais.  Trata-se,  pois,  de  um  estudo  sobre 
discursivização, que mantém um inter-relacionamento com os estudos da 
cultura,  que  problematiza  as  relações  entre  o  discurso  político  e  suas 
enunciações  culturais  e  visa,  como objetivo  último,  apresentar  algumas 
considerações  sobre  as  especificidades  de  enunciações  culturais 
brasileiras: polêmicas, dialógicas, identitárias.
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MEMÓRIA DISCURSIVA E PARTIDO DOS TRABALHADORES
Edvania Gomes da Silva (UESB)

Inserido no âmbito dos estudos desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa em 
Análise  de  Discurso  (Gpad-Uesb),  este  projeto  de  pesquisa  tem  como 
objetivo  discutir  a  irrupção  da  memória  no  discurso  materializado  nos 
textos produzidos no âmbito do Partido dos Trabalhadores (PT). Trata-se 
de analisar diferentes formulações do PT a fim de identificar traços de um 
funcionamento da memória discursiva. O eixo norteador das discussões 
está  centrado  na  noção  de  interdiscurso.  Para  tanto,  tomamos  como 
principal fonte teórica o trabalho de J-J Courtine (1981) sobre a análise dos 
discursos políticos. Para esse autor, a relação entre língua e história, no 
interior da AD, pode ser explicada por meio da diferenciação entre o nível 
do enunciado (ou interdiscurso) e o nível da formulação (ou intradiscurso). 
O  interdiscurso  é  a  instância  de  formação/repetição/transformação  dos 
elementos  de  saber  de  uma  Formação  Discursiva,  sendo,  portanto,  
responsável pelo deslocamento das fronteiras dessa FD (Courtine, 1981, p. 
49).  Há, portanto,  uma articulação entre interdiscurso e memória.  É por 
meio do estudo da relação entre discursos que o analista pode identificar 
as  formulações  que  um  determinado  posicionamento  repete,  refuta, 
transforma e também aquelas que ele denega. O intradiscurso, conforme 
Courtine,  respeito  à(s)  seqüência(s)  discursiva(s)  de  referência  e, 
conseqüentemente, ao ato de enunciação. Além do trabalho de Courtine, 
procuro analisar a relação entre memória e interdiscurso com base nos 
trabalhos  desenvolvidos  por  D.  Maingueneau  (1984)  para  quem  o 
interdiscurso não deve ser visto apenas como exterioridade constitutiva, 
mas  como  lugar  da  gênese  de  todo  e  qualquer  discurso.  Nessa 
perspectiva,  ao analisar  as  formulações do PT,  buscamos identificar  as 
relações de sentido que se estabelecem no interior do interdiscurso no qual 
o discurso petista se constitui.  Salientamos que a análise dos discursos 
ligados  ao  campo  político  é,  entre  outras  coisas,  uma  forma  de 
compreender melhor a questão da mudança social, pois, assim como todas 
as  práticas  discursivas  ideologicamente  marcadas,  o  discurso  político 
funciona  como  uma  espécie  de  elemento  “mensurador”  das  relações 
sociais  e  é,  constantemente,  reatualizado  cada vez que  a  memória  faz 
irrupção sobre o acontecimento, no sentido de Pêcheux (1983). O corpus 
da pesquisa é constituído por diferentes formulações inscritas em jornais e 
revistas de circulação nacional. 
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Resumo do Grupo de Pesquisa:

LUGARES DE ENUNCIAÇÃO E PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO
Líder: Mónica Graciela Zoppi Fontana (UNICAMP)

O grupo de pesquisa tem como objetivo desenvolver uma reflexão sobre a 
produção e interdição histórico-discursiva de lugares de enunciação,  na 
sua relação com processos de subjetivação/identificação do sujeito. Para 
isso,  consideram-se  os  dispositivos  de  enunciação  que  permitem 
historicamente a produção da subjetividade. Com o conceito de lugares de 
enunciação almeja-se focalizar a relação do dizer com sua circulação na 
sociedade e a  emergência  de  novas formas de enunciação  a  partir  da 
reflexividade  do  acontecimento  enunciativo.  Analisam-se  tanto  os 
processos de emergência quanto de interdição e silenciamento de lugares 
de enunciação na sociedade brasileira atual e em diversos momentos de 
sua história. A hipótese que orienta o trabalho sustenta que os lugares de 
enunciação  são  uma  das  dimensões  do  processo  de  constituição 
discursiva do sujeito,  fazendo parte (por presença ou por ausência) dos 
processos discursivos que definem uma posição de sujeito em relação ao 
interdiscurso. Assim, trabalha-se com a circulação do dizer na sociedade 
de forma integrada ao próprio processo de constituição da subjetividade. 
Especial atenção é dada ao funcionamento dos dispositivos enunciativos 
que fornecem a base material para a análise dos lugares de enunciação 
nos diferentes corpora estudados. Estruturas sintáticas e semânticas são 
focalizadas pelos integrantes do grupo e descritas em função dos efeitos 
de  sentido  e  dos  processos  de  subjetivação  produzidos  a  partir  delas. 
Como resultados, almeja-se contribuir para a reflexão sobre o fenômeno da 
enunciação  em  sua  relação  constitutiva  com  a  história  e  a  ideologia, 
especificamente no que tange à constituição do sujeito na circulação do 
seu dizer no conjunto das práticas discursivas que definem uma sociedade. 
O grupo organiza seus trabalhos a partir  de duas linhas de pesquisa: 1-
Língua,  sujeito,  história:  e  2-  Natureza  dos  fatores  da  significação.  Os 
corpora  e  temáticas  desenvolvidos  são  variados,  porém,  podem  ser 
organizados  nos  seguintes  grandes  grupos  temáticos:  A-  Processos  de 
gramatização  e  constituição  da  língua  e  identidades  brasileiras:  reúne 
pesquisas sobre PLE no Mercosul, representação do sujeito de enunciação 
nas  gramáticas,  autoria  acadêmica  e  educação  indígena,  formas  de 
resistência ao ensino formal; B- Processos de subjetivação e novas formas 
históricas  de  enunciação:  agrupa  trabalhos  sobre  enunciação  coletiva, 
dispositivos  de  verdade  no  discurso  parlamentar,  enunciação  política  e 
representação  de  uma  língua  política  ideal,  lugares  de  enunciação 
emergentes  ou  marginais–  o  liberto,  a  alforria,  o  escravo  fugido,  o 
subversivo,  o  defiente  mental,  o  idoso  asilado;  C-  Dispositivos  de 
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circulação  e  mediação  dos  sentidos  e  seus  efeitos  de 
legitimação/individualização dos sujeitos: congrega estudos sobre a mídia 
impressa e audiovisual e outras formas de reformulação/silenciamento de 
sentidos (transcrição de depoimentos em processos judiciais, p.e.) na sua 
relação  com  práticas  discursivas  e  subjetivas  de  resistência,  como  o 
discurso  do  MST,  do  cooperativismo  e  outras  formas  coletivas  de 
subjetivação, do jornalismo alternativo, entre outras.

Resumo do Grupo de Pesquisa

GRUPO DE PESQUISA SISTÊMICO FUNCIONAL
Líderes: Leila Bárbara 

Orlando Vian Junior 

O grupo de estudos em análise de discurso de base sistêmico-funcional, 
ligado ao Projeto Direct – Em direção à linguagem dos negócios, pretende 
congregar  trabalhos  desenvolvidos  com  base  na  gramática  sistêmico-
funcional de Halliday (1985/1994) e na análise de discurso (Martin, 1992), 
além de outras teorias relacionadas como multimodalidade e gêneros. 
Os trabalhos tomam como de partida a perspectiva proposta por Halliday 
de que a análise lingüística mostra como e por quê o texto expressa os 
significados da maneira que o faz, pois, ainda segundo o autor, proceder à 
análise de discursos sem o apoio da gramática é simplesmente comentar 
sobre o texto. Essa premissa, portanto, relaciona o lingüístico ao social, 
uma vez que a prática social é interpretada pela linguagem.
O que se procura, dessa forma, é desenvolver uma teoria sobre a língua 
como um processo social e uma metodologia que permite uma descrição 
detalhada e sistemática dos padrões lingüísticos, dado ao fato de que as 
escolhas  léxico-gramaticais  realizadas  pelo  falante/escritor  estão 
condicionadas pelo contexto: a linguagem é um sistema de escolhas ao 
dispor do usuário para desempenhar funções sociais.

Resumo dos Participantes do Grupo:

A REPRESENTAÇÃO DA MULHER PROFISSIONAL EM ARTIGOS 
SOBRE MULHERES PUBLICADOS EM REVISTAS E JORNAIS DA 
GRANDE IMPRENSA BRASILEIRA E AMERICANA

Márcia Assumpção (LAEL PUCSP)

Este  trabalho  tem  como  objetivo identificar  as  representações  que  a 
imprensa escrita  faz sobre  a  mulher  profissional,  através da análise  de 
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artigos  sobre  mulher  publicados  em  jornais  e  revistas  brasileiras  e 
americanas de grande circulação. 
Nas últimas décadas, a mulher tem conquistado um espaço mais atuante 
na sociedade e no mercado de trabalho. A imprensa retrata o que se passa 
na  sociedade;  portanto,  a maneira  pela  qual  as  mulheres  são 
representadas  nestes  veículos  de  grande  circulação  procura  mostrar  a 
sociedade e age sobre ela ao mesmo tempo. Isto  afeta essas mulheres, 
suas identidades e seus cotidianos. 
Este  trabalho  se  baseia  na  Teoria  Sistêmico  Funcional  (Halliday  e 
Matthiessesn,  2004)  que  é  uma  teoria  da  linguagem  e  um método  de 
análise  de  textos  em  seus  contextos  de  uso.  A  Gramática  Sistêmico 
Funcional procura explicar como os indivíduos usam a linguagem e como a 
linguagem é estruturada em seus diferentes usos (Eggins, 2004). É pela 
linguagem que  o  indivíduo  revela  seus  valores  e  suas  representações, 
transformando-as em ações. Qualquer léxico selecionado tem pelo menos 
uma  função  na  construção  do  significado,  servindo  tanto  para  nomear 
algum  objeto  ou  ação,  quanto  para  garantir  a  interação  entre  os 
participantes ou mesmo para estruturar a mensagem de forma a torná-la 
compreensível. 
Serão utilizados 122 artigos da imprensa escrita brasileira, como os jornais 
Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo e as revistas Isto É, 
Veja, Época, Exame, além de 60 artigos da imprensa escrita americana, 
como os jornais New York Times, USA Today, Washington Post e a revista 
Newsweek. Estes artigos serão submetidos a um tratamento de lingüística 
de corpus usando o conjunto de ferramentas computacionais WordSmith 
tools, dentre elas a lista de palavras e concordancer.

A INTERFACE ENTRE SISTÊMICO-FUNCIONAL E A ANÁLISE DE 
DISCURSO CRÍTICA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Orlando Vian Jr. (Universidade Federal de São Paulo)

O objetivo desta comunicação é apresentar resultados sobre a análise do 
discurso de professores e discutir a interface entre a sistêmico-funcional e 
a análise de discurso crítica na formação do professor de inglês e suas 
representações sobre a gramática. 
A partir de relatos de professores em cursos de especialização em língua 
inglesa,  analisamos  as  representações  que  os  professores  constroem 
sobre  a  gramática  tradicional  e  sobre  a  gramática  sistêmico-funcional, 
principalmente sobre o sistema de modalidade, pelo fato de ser uma área 
de grande impacto quando abordada pela perspectiva sistêmico-funcional, 
uma vez que os professores estão acostumados a regras prescritivas e 
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relutam em aceitar o novo paradigma com ênfase no contexto e em seus 
participantes. 

DISCURSO DOCENTE: UMA ANÁLISE DE AVALIATIVIDADE 
(APPRAISAL)

Fabíola A. SARTIN Dutra Parreira Almeida (CNPq/LAEL-PUCSP/UNEMAT)
 
Estudos sobre avaliação no âmbito lingüístico já datam de muito tempo. 
Um dos  seus  iniciadores  foi  William  Labov  (1967;  1972)  ao  abordar  a 
avaliação  na  estrutura  da  narrativa;  posteriormente,  muitos  estudiosos 
investigaram aspectos  da avaliação  no âmbito  do  discurso,  dentre  eles 
James Martin e o grupo da Universidade de Sydney (Martin, 2000; Martin & 
Rose,  2003;  Martin  & White,  2005;  White,  2004)  que se concentrou no 
estudo  da  Avaliatividade  (Appraisal)  tendo  como  base  teórica  aos 
princípios da Lingüística Sistêmico-Funcional (Halliday, 1994/2004).  Para 
Martin (2000:145)  Avaliatividade é entendida como um recurso semântico 
utilizado pelos falantes/escritores para negociar emoções, julgamentos e 
avaliações, interpretando os significados interpessoais sob três domínios 
interacionais:  atitude  (attitude),  engajamento  (engagement)  e graduação 
(graduation).  Segundo White (2004),  a Avaliatividade é vista como uma 
abordagem específica que explora, descreve e explica a forma pela qual a 
língua  é  utilizada  para  avaliar,  adotar  uma  postura,  construir  persona 
textuais e lidar com posicionamentos interpessoais. Atitudes, julgamentos e 
respostas emotivas são explicitados nos textos orais ou escritos,  sendo 
indiretamente  subentendidas,  pressupostas  ou  assumidas  pelos 
participantes  do  discurso.  E,  em  muitos  casos,  são  cuidadosamente 
administrados  levando  em  conta  a  possibilidade  sempre  presente  de 
desafio ou contradição por parte daqueles que possuem visões diferentes. 
É nesse enfoque que se enquadra este  estudo:  será apresentada uma 
análise das categorias de avaliatividade presentes no discurso falado de 
dois  professores  universitários  atuando  em  cursos  distintos  na  mesma 
universidade. Os participantes da pesquisa foram selecionados a partir de 
uma avaliação institucional na qual os alunos avaliam a atuação de seus 
professores em sala de aula. Os dados da pesquisa foram coletados por 
meio  de  gravação  e  transcrição  das  aulas  e  de  entrevistas  com  os 
professores e será apresentado apenas um recorte da tese de doutorado 
em desenvolvimento, cujo foco é o estudo de avaliatividade no discurso 
falado.

A REPRESENTAÇÃO DA MULHER POLÍTICA NA MÍDIA IMPRESSA: 
PROCESSOS RELACIONAIS.
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Fernanda Beatriz Caricari de Morais (PUCSP/Bolsista CNPq)

Este trabalho propõe uma reflexão sobre a representação do feminino na 
mídia impressa, através da análise de artigos publicados em revistas de 
circulação nacional - Época, Isto É, Veja, Caros Amigos e Carta Capital, no 
período de 2002 a 2006. O escopo do presente trabalho está delimitado ao 
discurso  sobre  a  mulher  profissional  que  atua  na  vida  política,  com  o 
objetivo de analisar a forma como a mulher da área política é representada 
pela  mídia  jornalística  e  como  as  escolhas  lingüísticas  feitas  são 
responsáveis  por  essa  representação.  Além  de  verificar  se  há 
semelhanças  e/ou  diferenças  na  representação,  dependendo  da 
profissional enfocada, o trabalho enfatizará também alguns fatores sócio-
culturais  de nossa sociedade presentes no discurso jornalístico que faz 
referência  à mulher  profissional.  Neste  momento,  o  enfoque dado é na 
metafunção ideacional, que permite explicar como as mulheres na política 
são  representadas  no  universo  textual,  em  especial  nos  processos 
relacionais. A fundamentação teórica a ser utilizada será a proposta pela 
Gramática Sistêmico-Funcional de Halliday (1994, 2004) e Eggins (1994) 
que vêm a língua como um sistema semiótico em que cada escolha feita 
no sistema adquire seu significado em relação a outras que poderiam ter 
sido feitas. Para complementar essa questão será utilizada a proposta de 
Van Dijk (1997, 1998, 2001) para quem a persuasão da mídia é capaz de 
controlar  e formar opiniões dos leitores.  A mídia permite ainda observar 
alguns processos de mudanças na ideologia de nossa sociedade e como o 
controle  de  opinião  envolve  também  representações  mentais,  cognição 
social, opiniões e ideologias partilhadas por grupos de leitores, de acordo 
com Van Dijk (1997). A proposta de análise do é baseada na Lingüística de 
Corpus  que,  segundo  Berber-Sardinha  (2004),  permite  uma  visão 
probabilística da linguagem. Através de ferramentas computacionais, como 
o programa utilitário WordSmith Tools (Scott, 1998), é possível realizar o 
levantamento  das  escolhas  lexicais  ligadas  à  projeção  da  mulher 
profissional.  Espera-se  que  os  resultados  contribuam  para  o  melhor 
entendimento das práticas  discursivas que (re)  posicionam a mulher  na 
sociedade brasileira.

O DISCURSO DISCENTE VEICULADO NO CONTEXTO ESCOLAR: 
UMA ANÁLISE DO SISTEMA DE TRANSITIVIDADE

Maria do Rosário da Silva A. Barbosa (FFPNM/UPE – LAEL / PUCSP)

Este  estudo  objetiva  analisar  o  Sistema  de  Transitividade  em  textos 
narrativos  produzidos  por  aprendizes  de  Escola  Pública  do  interior  do 
Nordeste  do  Brasil,  utilizando  os  princípios  da  Gramática  Sistêmico-
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Funcional de Halliday (1985, 1994, 2004) e Thompson (1997). O foco da 
análise são 100 produções textuais escritas por discentes do 3º ciclo do 
Ensino Fundamental, numa faixa etária de 10 a 15 anos de idade. Para 
este estudo, foram analisados os processos básicos e intermediários que 
se  destacaram  no  texto  produzido  em  sala  de  aula.  A descrição  e  a 
identificação  dos  processos  realizados  pelas  orações  que  constituem 
esses textos evidenciam a experiência de mundo do aprendiz das escolas 
rural e urbana. 

A ARGUMENTAÇÃO EM ARTIGOS CIENTÍFICOS: UMA ANÁLISE DO 
SISTEMA DE TRANSITIVIDADE EM ARTIGOS PRODUZIDOS NA ÁREA 
DE LINGÜÍSTICA APLICADA

Elide Garcia Silva Vivan (LAEL- PUCSP)

As revistas brasileiras priorizadas são Revista Delta (PUC), Trabalhos em 
Lingüística  Aplicada  (UNICAMP)  e  Ilha  do  Desterro  (UFSC),  the 
ESPecialist, além de publicações on-line pertinentes a esta pesquisa. Este 
estudo  possui,  por  fim,  o  intuito  de  fornecer  à  comunidade  acadêmica 
elementos lingüístico-argumentativos que auxiliem na produção de artigos 
científicos.  Pretendo,  portanto  dar  uma  contribuição  à  pesquisa  em 
Lingüística Aplicada no que se refere à produção textual, especificamente 
aos textos científicos.

Este estudo inserido no contexto do projeto DIRECT, tem como objetivo 
investigar de que modo o autor / os autores de artigos científicos da área 
de  Lingüística  Aplicada  utilizam  a  estrutura  de  argumentação  para  a 
transmissão de aspectos ideacionais (informativos). A pesquisa por tanto 
tem  a  intenção  de  analisar  quais  marcas  lingüístico-discursivas  são 
utilizadas  na  construção  argumentativa  dos  textos  científicos  em língua 
portuguesa e em língua inglesa. Para Vogt (1980), todo enunciado diz algo, 
mas o diz de certo modo. Ao dizer, o enunciado representa o estado de 
coisas do mundo – tem-se aqui o que se pode chamar de significação ou 
de sentido.  O ato de argumentar  está presente nos textos científicos,  é 
visto como ato de persuadir que procura atingir a vontade envolvendo a 
subjetividade, os sentimentos, a temporalidade, buscando adesão e não 
criando certezas (Koch, 2002). A enunciação é um evento cuja descrição 
está  feita,  de  certa  forma,  no  interior  do  próprio  enunciado,  a  situação 
passa a ser quase um conceito lingüístico, isto é, a enunciação só inclui da 
situação  só  aquilo  que  é  lingüisticamente  produzido  como situação:  do 
ponto de vista lingüístico, não há  contexto sem  texto.  Considerando-se 
que  o  artigo  científico  pertence  ao  gênero  escrito  de  persuasão.  Este 
estudo investigará  quais marcas lingüístico-discursivas são utilizadas na 
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construção argumentativa dos textos científicos em língua portuguesa e em 
língua inglesa.
Este trabalho representa um fragmentado do projeto de doutorado. Neste 
estudo descreverei  quais recursos lingüísticos são utilizados e como se 
manifestam nos dois idiomas. O estudo será fundamentado na Gramática 
sistêmico-funcional  (GSF),  proposta  por  Halliday  (1994,2004),  na 
perspectiva social  do discurso, a partir  dessa abordagem concentrarei  a 
análise nos estudos de Eggins (1994),  Thompson (1996) e Martin et al. 
(1997). A literatura de Análise do Discurso de linha Francesa Ducrot (1980) 
e  outros  farão  parte  como  leitura  complementar  deste  trabalho.  Para 
realização desta pesquisa, este estudo é composto inicialmente por vinte e 
cinco artigos científicos em língua portuguesa e vinte e cinco em língua 
inglesa, retirados de periódicos impressos e on-line da área de Lingüística 
Aplicada.  Para  este  artigo  foram  selecionados  dez  artigos  em  língua 
portuguesa  da  área  de  lingüista  aplicada  retiradas  da  Revista  DELTA 
através  do  site  www.scielo.br.  EM  COMUNICADOS  À  IMPRENSA  E 
NOTÍCIAS

TÍTULO: O QUE ELES DISSERAM? RELATOS DE FALA 
Mauro T. B. Sobhie (CNPq, LAEL/PUC-SP)

Esse  trabalho  analisa  as  diversas  formas  de  realização  de  processos 
verbais  em  Português  encontradas  em  um  corpus  constituído  por 
comunicados  à  imprensa  emitidos  por  duas  empresas  brasileiras  de 
telecomunicações e notícias publicadas por um jornal on-line sobre esses 
mesmos assuntos, segundo o arcabouço teórico oferecido pela Lingüística 
Sistêmico-Funcional.
Dentro  das  representações  de  mundo construídas  semanticamente  nos 
textos,  os  processos  verbais  estão  relacionados  a  relatos  de  fala, 
transmissões de construtos semióticos entre participantes conscientes ou 
participantes  representados  como  sendo  conscientes.  Uma  análise 
preliminar  auxiliada por  computador,  que  comparou  o  léxico  usado nos 
comunicados  à  imprensa  e  nas  notícias,  mostrou  diferenças  nas 
freqüências de ocorrência de verbos normalmente usados na realização de 
processos  verbais  e  substantivos  usados  para  representar  construtos 
semióticos.  A  análise  manual  dos  textos  revelou  os  modos  como  os 
significados relacionados aos processos verbais podem ser realizados nos 
diferentes níveis de constituência do texto, dos complexos oracionais e das 
orações neles contidas aos grupos nominais e palavras, permitindo tecer 
algumas  considerações  sobre  as  características  desses  recursos  e  os 
possíveis efeitos de seu uso na criação de significados ao longo do texto.
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ANÁLISE COMPARATIVA DE DIFERENTES CRÍTICAS LITERÁRIAS DA 
REVISTA BRAVO: UM ESTUDO DE APPRAISAL

Juliana Sayão (Lael / PUC-SP) 

Tomando  como  base  a  Análise  do  Discurso,  a  linguística  sistêmico-
funcional e a teoria de avaliatividade(appraisal), algumas críticas literárias 
da revista Bravo são analisadas levando em consideração as qualificações, 
as definições e a caracterização do livro e do autor como sendo fatores de 
persuasão ou disuasão para o leitor da revista comprar ou ler o livro. Com 
a  ajuda  da  ferramenta  computacional  Word-Smith  Tolls,  a  análise  tem 
como  base  as  categorias  de  Atitude  (Afeto,  Apreciação  e  Julgamento) 
descritas  fundamentalmente  por  James  Martin.  A  revista  Bravo  é  uma 
revista brasileira mensal de assuntos culturais e os textos foram coletados 
da seção livros-crítica da revista. Portanto, parte-se do pressuposto de que 
as  críticas  literárias  aqui  analisadas  são  direcionadas  para  um  público 
específico,  que  tenha  interesse  no  assunto  e  conheça  um  pouco  de 
literatura. A abordagem não tratará da questão do gênero, tomando como 
crítica tudo aquilo que for caracterizado como tal pela própria revista. Os 
textos analisados foram extraídos de um conjunto de cd´s lançado pela 
Editora Abril com todas as edições digitalizadas da revista, do período de 
1997 a 2004. Para essa apresentação serão analisados dois textos:  “O 
Curandeiro  da  Anemia  dos  Desejos”  (publicado  na  primeira  edição  da 
revista)  e  “O  Tradutor  de  um  País  Polifônico”  (da  terceira  edição).  O 
primeiro trata do livro “Seda”, de Alessandro Baricco, escritor italiano, e o 
segundo  de  “Verdade  Tropical”,  de  Caetano  Veloso.  Os  textos  foram 
escritos por diferentes colaboradores da revista. 

A LINGUÍSTICA DE CORPUS SERVINDO A ANÁLISE DO DISCURSO
Leila Barbara, PUCSP

A Lingüística de corpus, tão antiga quanto a Lingüística moderna, pode é 
uma  teoria  para  descrever  línguas  em  uso.  Com  a  possibilidade  de 
desenvolvimento  organização  e  armazenamento  de  grandes  corpora 
lingüísticos passou a dispor também de instrumental poderoso para auxiliar 
outros  analistas  da  linguagem  na  aplicação  das  metodologias  e 
instrumentais  disponíveis  aos  lingüistas  de  corpus  na  solução  de 
problemas que se colocam a pesquisadores da linguagem que esposam as 
mais variadas teorias e ramos das ciências sociais e que se interessam por 
entender  instancias  lingüísticas  efetivamente  produzidas  ou  nelas  se 
basear  para  justificar  suas  hipóteses  ou  análises  de  linguagem  ou  de 
outros fenômenos sociais representados pela linguagem. 
Instrumentos computacionais podem ter grande utilidade na visualização 
simultânea  todas  as  ocorrências  de  um  mesmo  elemento  lexical  ou 
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conjunto  de  elementos  do  interesse  do  pesquisador,  permitindo-lhe 
comparar seus contextos de ocorrência, sempre trabalhoso manualmente 
quando os textos sob exame são muitos ou longos.
No  caso  específico  da  Lingüística  Sistêmico  funcional  que  tem  a 
probabilidade como uma de suas premissas, esses instrumentos não só 
têm sido utilizados como desenvolvidos. Para a análise de discurso tem 
sido  de  importância  tanto  no  levantamento  de  hipóteses  como  na  sua 
confirmação. 
A  partir  de  exemplos  coletados  em  diversas  pesquisas  realizadas 
analisando  diferentes  tipos  de  discurso,  esta  comunicação  pretende 
apresentar  algumas ferramentas e exemplos de sua utilização em tipos 
diferentes de análise do discurso e de gêneros textuais.

ESTUDO DE CASO SOBRE O “DIZER” DE UM PROFESSOR 
PARTICIPANTE DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTÍNUA 
MEDIADO POR COMPUTADOR

Marta Janete Malacrida (Unoeste)

A educação a distância, além de transpor a dificuldade de tempo e espaço, 
possibilita  a  interação  e  a  troca  de experiências  entre  os  participantes, 
exigindo assim,  novas formas de ensinar  e aprender,  desta forma,  esta 
comunicação visa discutir a influencia do ensino a distância retratada no 
discurso  de  um  Professor  participante  do  Programa  Teachers’  Links 
oferecido  pelo  grupo  Edulang,  no  Programa  de  Pós  Graduação  em 
Lingüística Aplicada e Estudos da Linguagem da Pontifícia Universidade 
Católica – SP, em parceria com a Universidade Estadual Paulista “Julio de 
Mesquita  Filho”  campus  de  Assis  e  a  Associação  Cultura  Inglesa  São 
Paulo, destinado a formação continuada em serviço para professores de 
inglês  da  Rede  Pública  do  Estado  de  São  Paulo,  no  que  se  refere  a 
aplicação  dos  conteúdos  do  programa  na  prática  pedagógica  deste 
Professor.  Para  tanto  será  apresentada  uma  análise  lingüística 
fundamentada  na  gramática  sistêmico-funcional  do  “dizer”  do  Professor 
sobre a sua participação do programa Teachers’ Links.

ANÁLISE DOS ELEMENTOS COESIVOS DE ARTIGOS DE REVISTA EM 
INGLÊS E EM PORTUGUÊS ATRAVÉS DA LINGÜISTICA DE CORPUS: 
UM ESTUDO CONTRASTIVO SOB A PERSPECTIVA SISTÊMICO-
FUNCIONAL

João Paulo Soares (LAEL/PUC-SP)
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Este  projeto  de  pesquisa,  inserido  no  contexto  mais  amplo  do  Projeto 
DIRECT – em direção à linguagem do trabalho (PUC-SP/LAEL), tem como 
objetivo analisar artigos publicados em português e em inglês com vistas a 
entender  dificuldades  de  leitura  de  alunos  de  inglês  como  língua 
estrangeira (doravante ILE).
Os dados constituem-se em três corpora com textos de revistas: duas de 
circulação no Brasil  –  Veja,  em português, e  Speak up,  em inglês para 
estudante  dessa  língua,  e  uma  revista  de  circulação  internacional  – 
Newsweek, em inglês. 
A seleção dos corpora deve-se primeiramente ao grande sucesso editorial 
destas revistas em seus países de origem e, em segundo lugar, porque, 
este estudo pode trazer contribuições para a prática pedagógica em sala 
de aula de ILE, no que se refere ao ensino/aprendizagem da compreensão 
escrita da língua inglesa, uma vez que muitos professores utilizam a revista 
Speak up em atividades de leitura. 
Minha  experiência  como  professor  tem  mostrado  que  mesmo  alunos 
adultos de nível pré-intermediário em inglês e com bons hábitos de leitura, 
apresentam maior dificuldade ao ler textos retirados da Newsweek do que 
textos da Speak up.  
Diante disso,  pretendo analisar  os textos dos três  corpora,  entender  as 
possíveis  semelhanças  e  diferenças  entre  eles  e  identificar  alguns 
elementos  que  possam  ser  responsáveis  pelas  dificuldades  de  leitura 
encontradas por esses falantes de língua estrangeira. 
Acredito que a complexidade textual pode ter algum papel nas dificuldades 
que  os  alunos  enfrentam;  procurarei  identificar  qual  o  grau  de 
complexidade  coesiva  encontrado  nos  elementos  de  coesão  destes 
artigos. Assim, este trabalho tratara das estruturas paratáticas e hipotáticas 
procurando ver seu funcionamento a partir dos elementos conjuntivos que 
as introduzem, levantando os tipos de ocorrência e os elementos lexicais, 
ou outros, utilizados em cada tipo de texto e sua quantidade e distribuição. 
Este trabalho fundamenta-se na Lingüistica Sistêmico Funcional (doravante 
LSF), proposta por Halliday (1985, 1994, 2004), e, tendo em vista o tópico 
de estudo, coesão, concentra-se na metafunção textual.
Baseando-se na premissa partilhada pela Lingüística Sistêmico Funcional 
e pela Lingüística de Corpus de que a linguagem é probabilística, como 
apoio  metodológico,  para  análise  qualitativa  e  exemplificação,  serão 
usados recursos advindos da Lingüística de Corpus, através do programa 
WordSmith Tools (OUP).
Através da análise dos elementos coesivos,  possibilitada pelo programa 
computacional Wordsmith Tools, foi possível chegar a algumas conclusões 
preliminares. Os dados permitem afirmar que há mais orações hipotáticas 
nas revistas:  Veja  (235 ocorrências)  e  Newsweek  (158 ocorrências),  do 
que na revista Speak up (65 ocorrências). Isso demonstra que as revistas 
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Veja e  Newsweek usam elementos  coesivos mais complexos do que a 
revista Speak up, e esta, no que diz respeito aos elementos de coesão, é 
uma  revista  que  possui  uma  estrutura  peculiar,  ou  seja,  os  elementos 
coesivos não são parecidos nem com uma revista americana (Newsweek) 
e nem com uma revista brasileira (Veja). 
O trabalho detalhará a distribuição dos principais recursos utilizados.
Espera-se que os dados contribuam para a pesquisa qualitativa na área da 
Lingüística Aplicada e para a compreensão de problemas de leitura bem 
como para o auxílio de materiais para o ensino. 
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RESUMO PÔSTERES

A HETEROGENEIDADE CONSTITUTIVA NA TRANSMISSÃO AO VIVO 
DA GUERRA DO IRAQUE

Aline Ramires Moraes Matsumoto (PLE-UEM)

Este  artigo  tem  por  objetivo  analisar  a  heterogeneidade  constitutiva, 
segundo  a  perspectiva  de  Authier-Revuz,  em  alguns  fragmentos  da 
transmissão ao vivo da guerra do Iraque, veiculada pela emissora  Rede 
Globo de Televisão. Em coberturas de notícias ao vivo de extensa duração 
e ininterruptas, uma das estratégias muito utilizadas pelos repórteres são 
as análises e reflexões que estes fazem sobre determinada situação para 
ajudar a preencher o espaço oral da transmissão. Focalizando a análise 
nos trechos que apresentam o discurso sobre a importância da ONU no 
pós-guerra, por meio desta manobra jornalística, podemos observar como 
os  repórteres,  responsáveis  por  informar  os  telespectadores  sobre  os 
acontecimentos e a verdade dos fatos, constroem suas falas a partir  de 
discursos  outros,  em  decorrência  da  ilusão  que  eles  têm  de  donos  e 
responsáveis  pelos  seus  dizeres,  resultando  em  um  discurso  que  eles 
acreditam ser original. 

A FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA DISCURSIVA EM PRODUÇÃO DE 
TEXTOS: UMA PARCERIA ENTRE LEITOR E ESCRITOR. 

Poliana Castro Bruno-UFSCar.
Orientadora: Claudia Raimundo Reyes-UFSCar. 

A presente pesquisa teve como objetivo verificar  a formação da 
consciência discursiva em produtores de textos a partir de uma parceria 
entre leitor e escritor, tendo como finalidade contribuir metodologicamente 
para  a  área  de  processos  de  ensino-aprendizagem da  língua  materna. 
Buscamos  averiguar  como  a  mediação  intencional  propiciada  pela 
pesquisa  colaborativa  e  pelas  condições  de  produção  contribui  para  a 
formação da consciência discursiva dos produtores de textos por meio de 
uma  parceria  entre  leitor  e  escritor.  Nesse  sentido,  um  dos  objetivos 
específicos foi identificar as influências da parceria entre leitor e escritor 
nas produções  de texto,  bem como analisar  o  processo desta  parceria 
tendo em vista os conhecimentos sobre a língua gerados e contidos nas 
produções textuais.

O referencial teórico que norteou a pesquisa foi a teoria histórico-
cultural e a lingüística da enunciação de Bakhtin. Entendendo a linguagem 
como  mediadora  e  constituídora  das  relações  sociais  e,  portanto,  da 
consciência,  tivemos a intenção de verificar como ocorre o processo de 
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interação/dialógico  que  se  estabelece  na  relação  escritor-leitor  nas 
produções textuais tendo em vista a formação da consciência discursiva. 
Para tanto, analisamos as produções individuais dos sujeitos da pesquisa, 
o  diálogo  entre  leitor  e  escritor  propiciado  pela  parceria  e  quais  as 
influencias  desse  processo  dialógico  presente  no texto  após a  parceria 
entre leitor  e escritor.  A coleta  de dados ocorreu com crianças de uma 
terceira  série  do  ensino  fundamental.  A  análise  da  formação  da 
consciência  discursiva  e  dos  conhecimentos  sobre  a  língua  gerados 
ocorreu  por  meio  do  processo  de  produção  textual,  ou  seja,  não 
analisamos  apenas  o  produto  dessa  interação,  mas  o  processo  dessa 
construção  no  período  de  coleta  de  dados.  Os  dados  aqui  analisados 
correspondem a uma pesquisa piloto e evidenciam a importância dessa 
parceria entre leitor e escritor para a formação da consciência discursiva 
de  que  na  produção  de  textual  está  sempre  presente  o  outro,  seja  o 
ouvinte, seja o leitor. 

ANALISANDO O DIZER DO ALUNO DA ESCOLA PÚBLICA: SUAS 
REPRESENTAÇÕES SOBRE A LÍNGUA INGLESA

Pauliana Duarte Oliveira (UFU)

Apresentamos, neste  trabalho, uma  pesquisa  realizada  no  Curso  de 
Mestrado em Lingüística da Universidade Federal de Uberlândia, na qual 
buscamos analisar os dizeres de alunos de escola pública sobre a língua 
inglesa. Tais dizeres se caracterizam pela contraditoriedade: grande parte 
dos  alunos  da  escola  pública   apresenta   desinteresse  pelas  aulas  de 
língua inglesa da escola em que estudam, porém, esses mesmos alunos, 
geralmente,  aderem  aos  discursos  de  exaltação  do  inglês.  Esses 
discursos,  via  de  regra,  atribuem  benefícios  àqueles  que  possuem 
conhecimento  dessa  língua..  A  Análise  do  Discurso  de  linha  francesa, 
preconizada por Michel  Pêcheux, nos fornece subsídios teóricos para a 
análise  desses  dizeres.  O  corpus é  composto  de  entrevistas  semi-
estruturadas com alunos de 7ª e 8ª séries e com professores de língua 
inglesa.  Para  tanto,  tivemos  como  objetivos:  identificar  as  formações 
discursivas às quais os dizeres dos alunos e dos professores se filiam; 
identificar as representações que eles possuem sobre a língua inglesa; e 
identificar  os  efeitos  do  imaginário  do  aluno  sobre  a  língua  inglesa  na 
constituição  de  sua  subjetividade.  No  decorrer  do  trabalho,  verificamos 
que, na grande maioria das escolas públicas, o modo como se dá o contato 
do  aluno  com  a  língua  inglesa  nesse  contexto,  não  promove  uma 
aprendizagem satisfatória.  Porém, a partir  desse contato são produzidos 
sentidos sobre a língua inglesa os quais constituem representações sobre 
a  mesma.  Tais  representações  são  suscitadas  pelos  discursos  que 
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circulam no contexto histórico-social e estão presentes no imaginário desse 
aluno, produzindo, de algum modo, efeitos na sua subjetividade. Assim, 
acreditamos  que  no  contexto  pedagógico  de  escola  pública,  as 
construções  de  subjetividade  são  resultantes  mais  do  imaginário 
produzido, que sustenta as crenças dos aprendizes sobre a língua inglesa, 
do que pelo contato com essa língua propriamente dita. 

MULHERES “DAVIDA”: ANÁLISE DISCURSIVO-MATERIALISTA DA 
PROSTITUIÇÃO COMO PROFISSÃO

 Ana Flora Schlindwein (UNICAMP/CNPQ)

A prostituição tem sido amplamente discutida no âmbito da medicina, da 
criminologia,  da  vigilância  sanitária,  das  doenças  sexualmente 
transmissíveis,  da  epidemiologia  etc.  Nesses  meios,  inúmeras  são  as 
formas pelas quais as prostitutas são chamadas: alcouceira, bisca, bruaca, 
cadela,  cortesã,  dadeira,  decaída,  madama,  marafona,  mariposa, 
messalina, meretriz, mulher-dama, mundana, perdida, puta, vadia, mulher 
à-toa, mulher da rua, mulher da vida, mulher da zona, mulher do mundo, 
mulher pública etc. Esta lista dá idéia do espaço que a prostituição ocupa 
no  falar  das  pessoas.  Alteram-se  os  adjetivos,  os  substantivos,  os 
eufemismos  e  hipérboles,  as  ironias,  mas  no  final  a  sociedade  quase 
sempre reserva o mesmo espaço para a prostituta: o da segregação. Mas 
por que “a mais antiga das profissões” habita de maneira tão expressiva o 
imaginário  das  pessoas?  Que  processos  discursivos  estão  em 
funcionamento quando a formulação “mulher da vida” circula? Tendo como 
referencial  teórico  a  Análise  do  Discurso  (doravante  AD)  de  linha 
materialista, tais questões só poderão ser respondidas a partir da análise 
da materialidade lingüística e das suas condições de produção. Para a AD, 
as condições de produção envolvem tanto o que é material (o simbólico 
sujeito à falha),  como a situação de enunciação e a conjuntura político-
ideológica em que se produz o discurso (Orlandi,  1999).  No discurso, a 
relação entre os locutores é atravessada pelas formações imaginárias, isto 
é,  as  imagens  historicamente  produzidas  que  os  sujeitos  têm  de  si 
mesmos,  uns  dos  outros  e  do  objeto  do  discurso.  Pêcheux  (1969) 
conceitua  discurso como “efeito de sentidos entre locutores”,  ou seja,  o 
discurso não é compreendido como um objeto empírico, mas como efeito 
material e constituído de e pela historicidade. A opção pela AD justifica-se 
pelo seu questionamento sobre as maneiras de ler/interpretar o discurso, 
uma  vez  que  ela  propõe  uma  recusa  à  transparência  da  linguagem, 
fornecendo para tanto um aparato teórico-analítico que auxilia no processo 
de mediação entre o analista e o texto, possibilitando que se enxerguem 
formas  outras  de  significação.  Assim,  a  AD  fornece  um  instrumental 
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adequado para a realização de uma leitura não-ingênua do texto. Segundo 
Orlandi (2001), os sentidos, em seus trajetos na história, assumem muitas 
formas que também significam. A materialidade e o meio de circulação do 
discurso  não  são  indiferentes:  os  processos  de  significação  estão 
relacionados com ambos, por exemplo, caso se trate de linguagem verbal 
ou  não-verbal,  ou  se  o  que  se  lê  está  impresso  ou  na  tela  de  um 
computador.  Tendo essas considerações,  propõe-se  a  apresentação  de 
um pôster  com a  análise  de  uma seqüência  de  banners presentes  na 
página da ONG Davida, disponível na Internet (http://www.davida.org.br). 
Essa  ONG  é  uma  organização  da  sociedade  civil,  fundada  no  Rio  de 
Janeiro  em 1992,  que  promove  a  cidadania  das  prostitutas  através  de 
ações na área de educação, saúde, comunicação e cultura, de nível local e 
nacional.

O DISCURSO SOBRE COTAS RACIAIS ENUNCIADO POR 
ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ: 
INDÍCIOS DE UMA INTERPELAÇÃO IDEOLÓGICA.

Larissa Santos Pereira (UESC)

Os artigos revelam características  das posições que as mulheres estão 
ocupando e de como chegam a elas ou não conseguem alcançá-las, as 
dificuldades que enfrentam em diferentes grupos e países e em diferentes 
áreas  da  via  social,  de  acordo  com  a  visão  desses  veículos  de 
comunicação.

CONJUNÇÕES E DISJUNÇÕES DA ERA VITORIANA EM A 
CHRISTMAS CAROL, DE DICKENS Diego

Vívien Monzani Fonseca Vieira (UNICASTELO)

Com a Análise do Discurso a linguagem passa a ser vista como interação 
social em que o outro desempenha papel fundamental na constituição do 
significado.  O  discurso  é  contradição,  lugar  de  conflito,  de  confronto 
ideológico, não podendo a linguagem ser estudada fora da sociedade, uma 
vez que os processos que a constituem são histórico-sociais. Este trabalho 
objeta  a  partir  da  Análise  do  Discurso,  fazer  uma  abordagem  das 
conjunções e disjunções na obra A Christmas Carol, de Dickens, um dos 
primeiros a detectar os males da sociedade moderna, que caracteriza-se 
pelo triunfo das desigualdades sociais inerentes à burguesia vitoriana, em 
uma Inglaterra militar, política, social e economicamente potente, onde o 
desenvolvimento penetrava no dia-a-dia das pessoas,  querendo elas ou 
não. A Christmas Carol aborda um realismo que não é sombrio e negativo, 
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mas  amável  e  sorridente,  cheio  de  humor,  e  dessa  forma  denuncia 
frequentemente o poder político e os ricos vaidosos e especuladores. São 
estes conflitos modernos da vida real,  de perda de valores ancestrais e 
familiares, e de degradação dos laços sociais, que Dickens dramatiza em 
sua literatura. Em “A Christmas Carol” o pensamento idealista e o romance 
sentimental  unem-se para comover,  envolver  a  sensibilidade do leitor  e 
despertar a sua consciência moral, porém, somente após o surgimento de 
uma  teoria  e  crítica  literária  de  orientação  marxista  (orientação  que 
também  influenciou  e  influencia  algumas  linhas  teóricas  da  análise  do 
discurso), é que se tornou possível ler A Christmas Carol como uma critica 
social. É neste contexto que  observaremos que uma formação discursiva 
estará sempre atravessada por outras formações discursivas, que a partir 
de uma análise, encontraremos um subtexto, e vislumbraremos como esse 
texto se articula com a História e a sociedade que o produziram.

UM MODO DE DIZER CONSTITUTIVO DOS TELEJORNAIS 
BRASILEIROS: A TEXTUALIZAÇÃO LACUNAR

Érica Karine Ramos Queiroz (UNICAMP)

A partir da teoria da Análise de Discurso de matriz francesa, procuramos 
compreender  um modo de dizer,  constitutivo  do discurso telejornalístico 
brasileiro,  que  definimos  como  textualização  lacunar.  Entendemos a 
textualização lacunar não como um problema, um desvio, mas sim como 
um modo  de  dizer  característico  dos  telejornais  aqui  em análise.  Para 
avançar teoricamente, partimos do postulado da AD de que todo processo 
discursivo, na medida em que se textualize, será lacunar porque a falta, 
que  é  preenchida  pela  história,  é  da  natureza  do  simbólico.  Ainda, 
assinalamos  que  a  textualização  lacunar  se  constitui  no  entremeio  das 
formas de linguagem verbal e não-verbal e por isso pressupomos a sintaxe 
da língua (estrutura formal) e do telejornal. Nesta perspectiva, temos como 
objetivo  central  interpretar  e  descrever  o  modo  como  os  sentidos  são 
textualizados nos telejornais a partir da injunção que têm de informar com 
instantaneidade,  objetividade,  imparcialidade,  credibilidade  (mitos).  Para 
tanto, recortamos três notícias com base na relação temática entre MST, 
reforma agrária e governo Lula, veiculadas entre os dias 24 e 27-06-03, por 
cinco  telejornais  brasileiros:  Jornal  da  Record  (Rede  Record),  Jornal 
Nacional (Rede Globo), Jornal da TV (Rede Cultura), Jornal da Band (Rede 
Bandeirantes) e Jornal do SBT (Rede Brasileira de Televisão). 

ANÁLISE DO DISCURSO E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
Kátia Ellen Chemalle

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
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A análise do discurso é um campo de estudos que há décadas vêm sendo 
pesquisado por várias áreas do conhecimento,  dentre elas a filosofia,  a 
lingüística, a história, a psicanálise. Recentemente, outras áreas do saber 
têm se debruçado frente aos estudos e aplicações da análise do discurso, 
como a ciência da informação, uma vez que um dos objetos dessa ciência 
é o de também analisar e disponibilizar textos que se encontram, dentre 
outros locais, em núcleos e institutos de pesquisas, arquivos, centros de 
cultura e bibliotecas, derivando a necessidade de compreensão de teorias 
e pesquisas no campo da linguagem e, particularmente, no da análise do 
discurso. No contexto, o objetivo deste trabalho, que ainda se encontra em 
fase  preliminar  de  estudos,  é  o  de  investigar  de  que  modo  um  tema 
advindo da ciência formal é apresentado ao leitor leigo por meio de revistas 
que  funcionam  como  “divulgadoras”  da  ciência,  já  que  se  observa  um 
interesse crescente pela busca destas revistas nos locais citados acima. 
Para tanto, recorreu-se a alguns princípios advindos de Michel Foucault no 
que diz respeito às relações que ele estabelece entre as materialidades 
enunciativas, buscando-se encontrar nas articulações entre o verbal e não 
verbal,  a  multiplicidade  de  sentidos  que  uma  mesma  temática  pode 
oferecer, e não o significado único, como comumente se tem observado 
como resultado das análises na área da ciência da informação. Para tanto, 
foi  escolhida a revista Superinteressante,  que tem aproximadamente 20 
anos de existência. O tema a ser tratado na revista é “astronomia”, mais 
precisamente “planetas”, e esse será focado em três ou quatro edições. 

PROCESSOS IDENTIFICATÓRIOS NA APRENDIZAGEM DE LÍNGUA 
INGLESA: REPRESENTAÇÕES SOBRE A LÍNGUA 

Gisele Fernandes Loures (UFMG/UnilesteMG)

Nesta exposição apresento a pesquisa de Mestrado intitulada “Processos 
Identificatórios na aprendizagem de língua inglesa” (PosLin/FALE/UFMG) 
em que investigo representações construídas por sujeitos alunos de um 
curso de Letras da região do Vale do Aço/MG, falantes nativos de língua 
portuguesa brasileira (L1), em sua trajetória discursiva de aprendizagem de 
língua inglesa enquanto L2. Tais representações dizem respeito a posturas 
discursivas assumidas por um sujeito em busca da concretização de um 
desejo.  Nesta  perspectiva,  acredita-se  que  aqueles  alunos,  sujeitos 
desejantes (NEVES, 2006), busque a plenitude na aprendizagem da língua 
inglesa  (L2),  identificando-se  afetuosamente  com a língua.  Para  alguns 
alunos não há o desconforto de partir em busca da língua estrangeira, um 
outro estranho a ele. No entanto, a necessidade de deslocar-se em busca 
daquela, faz surgir no discurso de outrem representações conflitantes no 
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que diz respeito ao encontro com a L2; o que aponta um confronto com 
esse outro – a língua do outro (REVUZ, 2002) – o que poderia acarretar a 
inibição da aprendizagem dos alunos, já que sua inscrição na L2 depende 
de  um  desarranjo  subjetivo  na  L1  e  do  re-arranjo  subjetivo  na  L2 
(SERRANI-INFANTE, 1998). Tanto a inibição da aprendizagem quanto o 
engajamento  de  um  sujeito  nela  puderam  ser  capturados  a  partir  das 
representações  sobre  a  língua  e  o  querer  aprender  que  ressoavam 
(ressonâncias  discursivas,  SERRANI-INFANTE,  2002)  nos  discursos 
pesquisados. O corpus é composto por seqüências discursivas recortadas 
de depoimentos, orientados por um questionário,  gravados e transcritos. 
Após  a  interpretação  e  análise  das  representações  capturadas  nas 
seqüências discursivas do corpus, foi possível observar a apreciação da L2 
crivada no discurso do sujeito  cuja imagem projetada é a de um aluno 
envolvido  na  aprendizagem  da  L2.  Quanto  aos  sujeitos  cuja  imagem 
discursiva apontam para um alunos que não se engajam na aprendizagem 
da L2,  a língua é representada de modo opaco;  distanciada do sujeito, 
entrecortada  por  negações  e  dizeres  contraditórios.  As  análises  e 
interpretações feitas até o momento levam à reconstrução imaginária da 
relação entre o sujeito e a aprendizagem da L2 e indiciam as formações 
imaginárias  em  que  tais  sujeitos  se  inscrevem  para  produzir  sentidos 
na/sobre/pela L2. 

ENTRE UTOPIAS E HETEROTOPIAS: OLHARES SOBRE TELAS
Marisa Martins GAMA-KHALIL (UFU)

Em  As palavras e as coisas, Foucault utiliza o conceito de  heterotopia, 
aliado ao de utopia e de atopia, quando da análise da tela Las Meninas, 
de Velásquez, para penetrar no solo das práticas discursivas. Foucault nos 
ensina que as utopias consolam, acomodam, porque germinam no espaço 
do maravilhoso e por isso podem ser vistas como a visão de um espaço 
aperfeiçoado.  As  utopias  descortinam  regiões  fáceis,  desenhadas  pela 
mente quimérica; elas possibilitam a fábula e o discurso, a linha reta da 
linguagem.  As  heterotopias  incomodam,  inquietam,  porque  solapam  as 
estruturas da linguagem, derrocando a sintaxe, a aparente ordem imposta 
às palavras e às coisas.  As heterotopias são espécies de espaços que 
estão fora de todos os espaços, ainda que sejam efetivamente localizáveis. 
As atopias constituem-se enquanto espaço da afasia, daí representarem a 
perda da linguagem. Na conferência “Outros espaços”, proferida em 1967, 
Michel  Foucault  organiza  alguns  saberes  a  respeito  da  relevância  do 
estudo do espaço para o entendimento do homem do século XX. Para o 
filósofo da Arqueologia,  ao contrário  do século XIX, onde predominou a 
abordagem temporal, é indispensável ao homem do século XX perceber-se 
como  um  ser  que  vive  a  época  do  espaço,  uma  época  que  desenha 
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constantemente  uma  rede  de  heterotopias:  espaços  justapostos  e  ao 
mesmo tempo dispersos, que unem o próximo do distante, o contínuo do 
descontínuo. Em “Linguagem e Literatura”, conferência proferida três anos 
antes  de  “Outros  espaços”,  Foucault  observa  que,  para  se  entender  a 
literatura, e a arte em geral, o nosso olhar deve esquecer o tradicionalismo 
estruturalista,  que  nos  guiava  pelo  tempo,  e  dar  realce  às  questões 
espaciais.  Alinhavando  essas  reflexões  de  Foucault  sobre  os  espaços, 
buscaremos  analisar  os  efeitos  de  sentido  provocados  pelos  jogos 
espaciais em algumas telas de Velásquez, Picasso, Salvador Dali, René 
Magritte e Escher.

MEMÓRIA E IDENTIDADE NO DISCURSO DA CULINÁRIA PARAIBANA
Edileide de Souza Godoi (PROLING/UFPB)

Orientadora: Profa. Dra. Maria Regina Baracuhy Leite

Este trabalho é fruto de um projeto desenvolvido no PROLÍNG (Programa 
de  Pós-Graduação  em  Lingüística)  no  Campus  I  da  UFPB,  tendo  por 
objetivo  analisar  como  estão  sendo  construídos  os  processos  de 
identidade  do  homem  paraibano  no  discurso  culinário  que  circula  nos 
textos  de propagandas paraibanas.  Esta  pesquisa  está  vinculada a  um 
projeto maior,  “Discurso Historia e Sentido:  construções identitárias 
em diversos gêneros midiáticos”,  coordenado  pela  professora  e  Drª. 
Maria  Regina  Baracuhy Leite.  Nossa  hipótese  de  trabalho  é  que  o 
processo  de produção de identidade paraibana  que circula  através  dos 
discursos  culinários  é  construído  ao  longo  do  tempo,  no  interior  de 
formações  e  práticas  discursivas  específicas.  Buscar  a  construção  de 
identidade paraibana na prática culinária no ponto de vista discursivo e, 
identidade pela alteridade é desafiador, pois o que comemos pode dizer 
muito sobre quem somos e em que cultura vivemos. Além do mais, nos 
ajudará, inclusive, a entender melhor porque o paraibano prefere “tapioca” 
ao “acarajé”, “cachaça” ao chimarrão. O estudo também nos motiva pelo 
fato de trazer o assunto, tão discutido na modernidade, que é a identidade 
numa perspectiva  discursiva,  que  envolve  necessariamente  o  sujeito,  o 
discurso e a memória, elementos essenciais na compreensão de práticas e 
discursos  sociais.  Para  tanto,  usaremos o  aporte  teórico  da Análise  do 
Discurso francesa, campo do saber transdisciplinar das ciências humanas 
e sociais, que estuda o discurso articulando o lingüístico ao sócio-histórico.

DISCURSO, IDENTIDADE E MEMÓRIA SOCIAL NOS FOLHETOS DE 
CORDEL DE AUTORES PARAIBANOS.

Maria Emmanuele Rodrigues Monteiro (PROLING/UFPB)
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Orientadora: Profa. Dra. Maria Regina Baracuhy Leite

Este  trabalho  pretende  discutir  alguns  aspectos  da  constituição  da 
identidade  e  da  memória  social  do  povo  paraibano  no  discurso  da 
Literatura de Cordel, sendo parte de um projeto maior, intitulado “Discurso, 
história e sentido: construções identitárias em diversos gêneros midiáticos”, 
que  é  desenvolvido  pela  Profa.  Dra.  Maria  Regina  Baracuhy Leite  no 
Programa de Pós-Graduação em Lingüística (PROLING) da Universidade 
Federal  da  Paraíba  –  Campus  I.  Escolhemos  trabalhar  o  discurso  do 
Cordel porque é a legítima expressão da poesia popular nordestina. Nele 
encontramos traços  constitutivos  da identidade através  dos  costumes e 
tradições  deste  povo  paraibano,  materializados  nos  folhetos  de  Cordel. 
Trabalharemos no projeto com os poemas de Leandro Gomes de Barros 
(1865  –  1918),  um  dos  maiores  expoentes  da  Literatura  de  Cordel  no 
Brasil.  O aporte  teórico utilizado é o da AD Francesa e para discutir  a 
identidade, tomamos como referência Stuart Hall e Tomaz Tadeu da Silva, 
que  a  concebem  como  um  processo  de  construção  discursiva, 
fragmentária e plural que se desenvolve em relação ao outro.

IMPRESSIONISMO E EXPRESSIONISMO NO CONTO “O CANCRO”,  
DE FIALHO DE ALMEIDA.

Gládiston de Souza Coelho (Universidade Presbiteriana Mackenzie)

O ato  da  criação  é,  em toda  a  sua  amplitude,  o  momento  máximo de 
exteriorização do pensamento humano. No campo da literatura, o artista, 
ao construir  a sua personagem,  recorre  aos recursos que o  código lhe 
oferece, materializando-a na e por meio da linguagem. 
A trajetória da personagem em “o cancro”, de Fialho de Almeida, construir-
se-á  segundo  as  matizes  da  técnica  impressionista  e  expressionista, 
delineando, com isso, o contexto histórico-social da sociedade lisboeta do 
século XIX na qual o autor está inserido.

DIEGO
Valdete de Lima Ank Morais (UFSCar)

Este estudo faz parte  de uma pesquisa em andamento sobre questões 
relacionadas aos efeitos de produção e atribuição de sentidos em relatos 
de experiências de sujeitos hispânicos (falantes de espanhol) imersos na 
língua  e  na  cultura  brasileira.  O  funcionamento  material  das  línguas, 
espanhol e português-brasileiro, faz com que elas sejam vistas no plano do 
imaginário do imigrante hispânico ou do brasileiro como línguas parecidas. 
É preciso, como estudiosos, entender o processo de imersão numa língua 

238



estrangeira como um processo subjetivo (Serrani, 1997), que solicitará a 
subjetividade do sujeito hispânico e o submeterá a circular por diferentes 
posições  enunciativas,  o  submeterá  a  deslizes,  a  deslocamentos  e  a 
movimentos de transferências (Celada, 2004). A partir da constatação de 
que o português-brasileiro e o espanhol são “línguas parecidas”, propõe-se 
trabalhar  projeções  imaginárias  produzidas  por  sujeitos  hispânicos  na 
produção  de  discursos  em situação  de  interlocução  com  brasileiros  no 
Brasil, enquanto produtores de linguagem, em relação à língua portuguesa.

SEXUALIDADE, DEFICIÊNCIA E PARAPLEGIA: TRILHAR CAMINHOS, 
SEGUIR DISCURSOS

Maria do Socorro Correia Lima (UNICAMP)

Para além de compreender e aprender a controlar ou reparar as alterações 
fisiológicas sofridas na esfera sexual é necessário levar em consideração 
os  movimentos  discursivos  sobre  sexualidade a/enunciados  pelo  sujeito 
paraplégico.  Apoiado  no  referencial  teórico  da  análise  do  discurso 
francesa, o presente estudo tem por objetivo analisar os depoimentos de 
alguns paraplégicos que residem no Distrito Federal (DF), tendo por base 
seus discursos sobre sexualidade e deficiência. Seguir esses movimentos 
discursivos requer seguir algumas trilhas deixadas pelo sujeito enunciador, 
vislumbrar novos trajetos e escolher outras vias, pois os caminhos do dizer 
estão  em  contínua  construção.  Participaram  desta  pesquisa  (em 
andamento) 12 sujeitos paraplégicos residentes no DF, com idades entre 
27  e  42 anos.  Os  depoimentos  foram coletados  através  de  entrevistas 
semi-estruturadas. As respostas foram gravadas em áudio e ulteriormente 
transcritas e analisadas. As discussões foram ancoradas pelos conceitos 
de  interdiscurso  e  formações  discursivas,  haja  vista  que  a  maioria  dos 
discursos da e sobre a sexualidade sofre reconfigurações constantes para 
adaptar-se à sociedade. A análise permitiu  verificar  que atravessados e 
afetados  pelos  discursos  é  que  os  paraplégicos  constroem  suas 
concepções  não  apenas  de  sexualidade,  mas  também  de  deficiência, 
exclusão e sujeito deficiente. A visão estereotipada de que a pessoa com 
deficiência  é  um  sujeito  infeliz,  indefeso  e  improdutivo  permanece  não 
apenas nos movimentos discursivos dos ditos normais, mas também nos 
discursos  dos  próprios  deficientes.  Os  discursos  a/enunciados  pelos 
paraplégicos sobre sua sexualidade se constituem da (inter)ligação entre 
diversas formações discursivas que definem os modos de comportamento 
do  homem  diante  do  sexo.  Essas  formações  culturalmente  adquiridas 
ditam as diferentes formas de reconhecer-se, de dizer-se e fazer-se macho 
na relação sexual.
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A ANÁLISE DO DISCURSO DO AMOR POR ALUNOS DO ENSINO 
MÉDIO

Juliana Roberti Pereira (UNITAU)

Sabe-se  que  as  mudanças  de  conceito  dos  valores  na  sociedade  e  a 
banalização dos sentimentos humanos têm interferido muito no ambiente 
escolar.  Preocupados  com  o  aspecto  formativo  dos  alunos,  os  PCN 
sugerem a inclusão de temas transversais, com vistas à abordagem e ao 
desenvolvimento dos valores. Alinhado a essa preocupação, este projeto 
de pesquisa tematiza o amor, assunto de interesse dos alunos do nível 
médio. Com vistas, ainda, à inclusão digital dos alunos, delimita-se o tema 
no discurso do amor sob suporte virtual, já que o amor vem sendo mediado 
por meio de comunicadores virtuais.

O DISCURSO SOBRE O APARECIMENTO DA TELEVISÃO NO BRASIL
Silmara Cristina Dela-Silva (Unicamp)

Com  base  nos  pressupostos  teóricos  e  metodológicos  da  Análise  de 
Discurso, este trabalho tem como finalidade analisar o discurso sobre o 
aparecimento  da televisão  no Brasil,  em sua formulação  pela  imprensa 
escrita do Estado de São Paulo. O objetivo é compreender como os jornais 
paulistas em circulação a partir  da década de 1950 constituem sentidos 
para o início das transmissões televisivas, que têm como ponto de partida 
a inauguração da TV Tupi em São Paulo, em setembro de 1950. Para isso, 
serão  analisadas  as  reportagens  publicadas  pelos  jornais  Folha  de  S. 
Paulo, O Estado de São Paulo e Correio Paulistano durante as décadas de 
1950  e  1960,  e  que  constituem  o  trajeto  temático  do  aparecimento  e 
consolidação da TV no Brasil  na imprensa escrita paulista. A análise do 
discurso sobre a televisão formulado pela imprensa de São Paulo busca 
identificar ainda o processo discursivo a partir do qual a TV significa em 
seus  primeiros  anos  na  sociedade  brasileira  e  acionar  a  memória  do 
aparecimento da mídia televisiva no país, também constituída pelos jornais 
impressos em circulação na época.

DIEGOArthur de Aquino (UFSCar)

Este projeto de pesquisa tem como tema central  descrever e analisar a 
ação dos industriais brasileiros da década de 1940, tomando por locus três 
Congressos: I Congresso Brasileiro de Economia (1943, Rio de Janeiro), I 
Congresso Brasileiro da Indústria (1944, em São Paulo) e a Conferência 
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das Classes Produtoras (1945,  em Teresópolis),  sob a ótica  do debate 
sobre  industrialização daquele  período,  com o objetivo  de  identificar  as 
matrizes  ideológicas  do  pensamento  econômico  e  político  do  período. 
Existe  na  literatura  econômica  e  histórica  brasileira  um extenso  debate 
sobre o papel e os limites do planejamento e da intervenção do Estado na 
economia,  em  especial  na  questão  da  industrialização  (principalmente 
sobre  a  passagem  do  modelo  mercantil-exportador  para  o  modelo 
industrial). Embora haja inúmeras interpretações sobre a origem e o ritmo 
desse processo, é praticamente consenso a tese de que o planejamento 
conduzido pelo Estado foi  peça importante e necessária,  principalmente 
em  função  de  nossa  situação  histórica  de  país  de  capitalismo  tardio. 
Entretanto,  a  questão  do  planejamento  não  foi,  em  sua  emergência 
histórica,  um consenso  –  muito  longe  disso,  representou  uma  árdua  e 
tensa  disputa  travada  entre  dois  grupos  econômicos:  o  setor  ligado às 
atividades cafeeiras (defensores da economia liberal e da tese da ´vocação 
agrária´)  e  o  segmento  que  representava  o  setor  industrial  que 
desabrochava.  Recortando-se  o  período  nodal  da  industrialização  como 
sendo o interregno 1930-1960, e mais especialmente o período anterior a 
implementação das primeiras experiências de planejamento e intervenção 
econômicas (Plano Salte,  1948,  Plano de Metas,  1956 e Plano Trienal, 
1964) fica como questão importante para reflexão e a pesquisa acadêmica 
a indagação de como o planejamento passou a ser defendido – incluindo 
sua adoção enquanto uma política pública (adotada pelo Estado brasileiro 
como  uma  ´questão  nacional´).  Outro  ponto  é  investigar  a  posição  do 
segmento industrial, tanto em relação ao tema do planejamento quanto a 
repassar (ou necessitar) do Estado como instrumento acelerador de seu 
próprio crescimento industrial.  Situar esse problema implica não apenas 
em descrever e analisar historicamente o processo de industrialização e 
sua relação com os industriais e o estado, como, por extensão entender 
como foi forjado o projeto desenvolvimentista posteriormente adotado. Tal 
questão passa, necessariamente, pelo debate e argumentação econômica 
e política, da qual os economistas, os industriais e os técnicos ligados ao 
aparelho do Estado travaram no período (1940-64). Dessa maneira, nosso 
trabalho consiste na análise do discurso sobre o projeto de modernização 
da economia brasileira, cuja pesquisa documental e bibliográfica (recente e 
da época) opera com dois materiais básicos: (a) levantamento, tratamento 
e sistematização da bibliografia sobre os Congressos (livros, artigos, teses, 
dissertações e anais);  (b) levantamento, tratamento e sistematização de 
bibliografia sobre o problema e tese específicos do desenvolvimentismo, 
em  especial  a  influência  do  pensamento  desenvolvimentista  no 
planejamento  econômico,  tomando  por  referência  a  controvérsia  do 
planejamento da economia brasileira – debate ente Gudin (liberalismo) e 
Simonsen (nacional-desenvolvimentismo)
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INSTRUMENTOS LINGÜÍSTICOS DE ENSINO E AVALIAÇÃO DE 
PORTUGUÊS (BRASILEIRO) COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA

Leandro Rodrigues Alves Diniz (UNICAMP)

Apresentaremos  os  resultados  parciais  do  projeto  de  mestrado  “A 
didatização da língua nacional brasileira como língua estrangeira: efeitos 
imaginários,  política  lingüística  e  processos  de  subjetivação”  (FAPESP, 
processo n.º 05/57352-0). Tal pesquisa está vinculada ao projeto “A língua 
brasileira no Mercosul. Instrumentalização da língua nacional em espaços 
de enunciação ampliados",  coordenado pela Profª.  Drª.  Mónica Graciela 
Zoppi-Fontana  (bolsa  PQ/CNPq,  processo  n.º  302969/2004-7).  Filiando-
nos ao quadro teórico da História das Idéias Lingüísticas e da Análise do 
Discurso  Francesa,  investigamos  a  gramatização  (Auroux,  1992)  do 
português  brasileiro  como  língua  estrangeira,  desencadeada  pela  sua 
passagem de língua nacional  para língua transnacional,  em decorrência 
dos  Tratados  do  Mercosul.  Segundo  Auroux  (1998,  p.  19)  “o  espaço-
tempo, em relação à intercomunicação, não é vazio, ele dispõe de uma 
certa estrutura que os objetos e os sujeitos que o ocupam lhe conferem”. 
Assumindo  esta  perspectiva,  concentrar-nos-emos,  em  nossa 
apresentação,  em  duas  instâncias  de  gramatização  do  português 
brasileiro: (1) materiais didáticos de ensino de português para falantes de 
outras  línguas;  (2)  o “Certificado de Proficiência  em Língua Portuguesa 
para Estrangeiros” (Celpe-Bras), um exame desenvolvido e outorgado pelo 
Ministério  da  Educação  e aplicado  no Brasil  e  no  exterior.  Partindo  do 
princípio  de  que  o  processo  de  gramatização  desempenha  um  papel 
central  na  configuração  dos  nossos  gestos  de  interpretação  (Orlandi, 
1996),  colocamo-nos as seguintes  questões,  dentre  outras:  (1)  Como o 
processo de constituição do imaginário de língua nacional é afetado a partir 
das novas significações a ela atribuídas enquanto língua estrangeira?; (2) 
De que posição discursiva enuncia o Brasil neste novo momento do seu 
processo de gramatização, em relação aos demais países lusófonos, em 
especial em relação a Portugal?; (3) Qual o imaginário que os materiais 
didáticos e o Celpe-Bras configuram em relação à cultura brasileira, aos 
brasileiros  e  ao  Brasil?  Nossas  primeiras  análises  indicam  que  em 
diferentes  materiais,  assim  como  no  exame  em  questão,  o  Brasil  é 
colocado no centro da lusofonia, de forma a retirar Portugal deste lugar, 
que  lhe  é  historicamente  conferido.  Nesse  sentido,  podemos  observar 
mecanismos  de  silenciamento  (Orlandi,  2002)  e  processos  de 
determinação  e  indeterminação  discursiva  (Pêcheux  e  Fuchs,  1975), 
através  dos  quais  se  coloca  o  português  brasileiro  não  como  uma 
variedade do português, mas como o (único) português. Isso se contrasta 
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com a posição do Brasil no processo inicial de gramatização do português 
brasileiro, que surge como um procedimento de independência de Portugal 
(Guimarães  e  Orlandi,  2001).  Nestas  novas  condições  de  produção,  a 
relação com Portugal não é sequer tematizada. Além disso, percebemos, 
em  diferentes  livros  didáticos,  a  presença  de  elementos  do  discurso 
fundador,  isto  é,  de  uma congregação  de  diferentes  discursos  sobre  o 
brasileiro,  que  vai  fechando  e  estabilizando  um  sítio  de  significância 
(Orlandi, 1993). Dentre eles, a “cordialidade do brasileiro”, a “lei de Gerson” 
e o “jeitinho brasileiro”. Isso nos mostra que, em muitos casos, discursos 
que funcionam como referência básica no imaginário do Brasil  estão na 
“matriz do sentido” mesmo quando o português brasileiro tem seu espaço 
de enunciação (Guimarães, 2002) ampliado.

VOU PARA O JARDIM PARA QUÊ?
OS SENTIDOS DE ESCOLA PARA AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

Mestranda: Aline Djulei Monguilhott (FURB)
Orientadora: Otilia Lizete de O.M. Heinig

Esta pesquisa tem como objeto de investigação os sentidos de escola para 
as crianças da Educação infantil (usaremos essa nomenclatura pois é ela 
que está contemplada no Projeto Político Pedagógico - PPP da instituição 
de ensino na qual está sendo realizada a pesquisa). Desenvolver-se-á uma 
pesquisa  qualitativa  interpretativa,  de  abordagem  fenomenológica  – 
hermenêutica.  Busca-se  nas  reflexões  teóricas  compreender 
discursivamente o espaço escolar na visão da criança e a sua participação 
na  elaboração  das  atividades  e  brincadeiras  propostas  pelo(a) 
educador(a). Para tal, optou-se por analisar gravações de conversas entre 
pesquisadora-aluno,  aluno-aluno  e  aluno-professora  numa  turma  com 
16(dezesseis) alunos na faixa-etária de 4(quatro) a 5(cinco) anos de um 
Centro de Educação Infantil numa escola municipal da região do Vale do 
Itajaí  S.C..A escolha dessa instituição se deu por  ser  considerada uma 
escola  referência  em  qualidade  de  ensino  no  município,  por  pais  e 
professores  do  mesmo.  Os  dados  coletados  para  esta  pesquisa  são 
resultados  da  aplicação  de  um Projeto-Piloto  e  da  análise  do  PPP  da 
instituição.  Desenhos  das  crianças  que  surgiram  após  o  comando: 
Desenhe o que é a escola para você? , falas da hora do parque, hora do 
lanche e de atividades propostas na sala formam o corpus desta pesquisa. 
A análise do discurso orientará este estudo pois, permite que através da 
linguagem se compreenda o efeito  de sentido produzido nas condições 
sócio-históricas  .  Compreender  o  que  o  diálogo  indica,  as  vozes  que 
ecoam e os silêncios.  As conversas com os sujeitos da pesquisa foram 
transcritas para posterior  análise pois,  cada texto (em sua qualidade de 
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enunciado) é individual, único e irreproduzível, sendo nisso que reside seu 
sentido.  Uma  análise  ainda  incipiente  aponta  para  a  noção  de 
disciplinamento e de conformismo coletivo. As crianças revelam em suas 
falas que vêem para a escola (como eles chamam) para "aprender"  ou 
porque "a mãe quis".

O TRATAMENTO DISCURSIVO PARA O PICTÓRICO: ANÁLISE DE 
ALGUMAS CHARGES

Daniela Marini Iwamoto (Unicamp)

A mídia impressa hoje encontra variados recursos para não só relatar fatos 
e acontecimentos atuais de nosso cotidiano como também comentá-los à 
luz  de  uma  posição  editorial  definida.  Um  desses  recursos  de  maior 
eficácia  é  a  chamada  charge  jornalística.  Este  tipo  de  gênero  textual 
conjuga  o  verbal  e  o  pictórico  para  que  um  determinado  evento  seja 
expresso de modo humorístico, condensado e, portanto, de rápida leitura, 
condições necessárias para que o leitor  seja atraído e caia na teia das 
relações que se estabelecem entre a  charge e os mais  diversos textos 
produzidos sobre o acontecimento.
Este  trabalho  pretende  discutir,  a  partir  de  alguns  aspectos  lingüístico-
discursivos presentes em charges jornalísticas, especificamente o papel do 
interdiscurso, do intertexto e da memória na construção do sentido deste 
tipo de texto. Para tanto, adotaremos o suporte teórico que a Análise do 
Discurso (doravante AD) nos fornece, apesar do fato de os estudos sobre o 
não-verbal  na  AD serem raros ainda.  No entanto,  acreditamos que um 
tratamento  da  imagem  faz-se  igualmente  necessário,  uma  vez  que 
diferentes  sistemas  semióticos  demandam  diversos  processos 
interpretativos,  pois  “os  sentidos  não  são  indiferentes  à  matéria 
significante” (Orlandi, 2004: 12). Por isso, analisaremos também o que a 
Semiótica (Barros, 1990; Barros e Fiorin, 2003) tem a dizer sobre o não-
verbal e sua relação com o verbal na construção de sentido da charge, já 
que se trata de uma disciplina historicamente constituída na/pela falta de 
um  conhecimento  sobre  a  interpretação  de  um  outro  tipo  de  sistema 
simbólico.
De início, para que seja possível aliar em um estudo o verbal e o pictórico, 
devemos considerar  que diferentes  tipos de linguagem semiótica  sejam 
reconhecidos como textos, assim como o fez Maingueneau (2005: 147): 
“(...) convencionaremos, por comodidade, chamar de ‘textos’ aos diversos 
tipos de produções semióticas que pertencem a uma prática discursiva”. 
Nesse sentido, a charge pode ser considerada um texto, uma vez que a 
imagem pictórica  também é  um sistema  simbólico  que  produz  sentido. 
Além disso,  para  legitimar  as  relações  de  sentido  que  se  estabelecem 
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entre as diferentes manifestações simbólicas, no caso o verbal e o plástico, 
Maingueneau afirma que  “os diversos suportes  intersemióticos  não são 
independentes uns dos outros, estando submetidos às mesmas escansões 
históricas, às mesmas restrições temáticas, etc.” (idem, p. 145), ou seja, 
que todos os sistemas simbólicos são produtos de determinadas condições 
de produção sócio-históricas. 

COTAS PARA NEGROS EM UNIVERSIDADES PÚBLICAS:
UMA ANÁLISE DE DISCURSOS QUE TANGEM A QUESTÃO DA 
DEMOCRACIA RACIAL

Fabi Jesus (Unicamp)

Ao  declarar  que  “Brasileiro  tem  o  preconceito  de  não  ter  preconceito”, 
Florestan Fernandes sintetiza a idéia de que a ideologia da democracia 
racial recobre a realidade das relações sociais no Brasil: esta pesquisa irá, 
pois,  tendo  em vista  o  contexto  histórico-social  no  qual  se  principiou  o 
debate acerca da questão da identidade nacional – em que o ser negro era 
colocado como um coletivo humano inferior  –,  verificar se estas teorias 
ainda subjazem discursos que tangem a questão da democracia social. O 
objeto  de  análise  são  as Políticas  de Ação Afirmativa  que defendem a 
adoção  de  cotas  para  negros  em  universidades  públicas.  O  corpus  é 
constituído de artigos da seção “Tendências e Debates” da Folha de São 
Paulo sobre esse assunto, publicados entre os anos de 2001 e 2005. O 
quadro teórico e epistemológico no qual embaso minha pesquisa é o da 
Análise do Discurso. A pesquisa visa compreender de que modo o negro é 
significado  nas  referidas  Políticas  de  Ação  Afirmativa,  afetando  o  lugar 
historicamente ocupado no conjunto da sociedade nacional e promovendo 
novas  formas  de  civilidade.  Pretendo  com  isso  contribuir  com  as 
discussões do Projeto Temático CAeL (Processo Fapesp No. 2004/07734-
0), mostrando de que modo certos mecanismos de segregação continuam 
vigentes nas discussões sobre a democracia racial e as políticas públicas 
formuladas para promovê-la. Interessa-me, por último, pôr em relação as 
análises feitas por DaMatta (1979) e Buarque de Holanda (1978) – sobre 
as  relações  sociais  no  Brasil  –,  para  melhor  delinear  condições  de 
produção e circulação destes discursos neste espaço social. 
Parto  da  hipótese  de  que  as  teorias  explicativas  formuladas  pelos 
precursores  das  Ciências  Sociais  no  Brasil  ainda  são  colocadas  em 
circulação,  de  maneira  não  evidente,  em  discursos  que  tangem  essa 
questão. Para investigá-la, faço uma análise discursiva dos mecanismos 
textuais do corpus selecionado. Esta pesquisa se insere na preocupação 
de melhor compreender um dos fenômenos sociais que incide diretamente 
na questão da identidade nacional:  como a questão racial é discutida e 
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colocada  em  circulação,  disseminada,  divulgada  e,  conseqüentemente, 
corrobora crenças socialmente compartilhadas. 

LEITURAS IDENTITÁRIAS EM 
“ANA E A MARGEM DO RIO – CONFISSÕES DE UMA JOVEM NAUÁ” 

Diego (UFAC)

Com  o  presente  texto,  trabalhamos  uma  reflexão  sobre  o  assunto 
“identidades” através de várias leituras realizadas no Mestrado em Letras – 
Linguagem e Identidade da UFAC. São textos que configuram um debate 
envolvente sobre vermos as identidades em pleno movimento, em plena 
ação  de  construção,  acabando  com a  idéia  de  termos  uma identidade 
acabada,  fechada  e  pronta.  Somos  indivíduos  que  sempre  estamos 
aprendendo  algo,  sempre  estamos  lutando  por  algo,  estamos  sempre 
sendo vigiados, estamos sempre com algum saber e algum poder; como 
ser um indivíduo pronto e acabado com tudo isso? Como fechar-se aos 
outros,  se  só  somos  nós  mesmos  pelo  olhar  dos  outros?  Por  isso, 
tentamos buscar na obra Ana e a margem do rio – confissões de uma 
jovem  Nauá do  escritor  Godofredo  de  Oliveira  Neto,  a  construção 
identitária  de  uma personagem  ,  uma  índia  Nauá  educada  em colégio 
salesiano em plena floresta amazônica. No decorrer da obra, Ana dividida 
entre o mundo da oralidade,  herdado de sua tribo,  e a nova educação, 
imposta  pela  escola  religiosa,  convive  com  alguns  amigos  índios  as 
aventuras lendárias ouvidas de sua mãe. Mas a personagem percebe que 
a  história  vai  sendo  modificada  pela  influência  que  recebeu  na  escola 
salesiana. E o autor  ainda utiliza uma estratégia literária de intercalar  a 
vida de Ana e a lenda narrada ( A jibóia e o jacaré), em capítulos escritos 
na 1ª e 3ª pessoas. Nessas narrativas, o autor demonstra a dificuldade que 
Ana enfrenta para montar sua própria identidade. Além disso, há narrações 
de  várias  lendas  amazônicas  realizadas  por  animais,  evidenciando  o 
respeito à diferença. É nesse mundo lúdico e ao mesmo tempo real, que 
tentamos analisar  como foi  construído  o processo identitário  de Ana.  A 
personagem estaria inserida numa ação híbrida, ou seja, estaria ligada a 
movimentos  demográficos  que  permitem  o  contato  entre  diferentes 
identidades: as diásporas, as viagens, os cruzamentos de fronteiras; Ana 
possui  as  raízes  de  sua  tribo,  mas  também  os  novos  conhecimentos 
através da escola. E tudo isso, ela busca entender através dos discursos, 
da lenda ouvida de sua mãe, e depois sendo escrita por ela, ao mesmo 
tempo  em  que  sua  identidade  também  é  construída.  No  decorrer  da 
escrita, a índia Nauá percebe o intercurso, o entrelaçamento de sujeitos, 
posições, diferenças e identidades que fazem parte dela, que a constituem 
como um ser em pleno processo identitário. Essa percepção de se ver no 
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outro  e  ver  o  outro  em si  não foi  fácil,  pois  ao mesmo tempo em que 
decidia aceitar e negar o outro, tinha medo de se perder, de se desfigurar, 
estava em plena desterritorialização, tentava defender o espaço e tudo que 
a  rodeava  de  forma  universal,  contudo  essa  idéia  de  universal 
generalizante  não  existe  mais;  o  que  há  são  identidades  rizomáticas, 
pluralidade,  renovação.  E  através  da  Análise  do  Discurso  Francesa 
tecemos alguns nós nessa rede de discursos, representações, saberes e 
poderes

AS VOZES DE OCUPAÇÃO NA LITERATURA DE EXPRESSÃO 
AMAZÔNICA NO ACRE: UMA LEITURA DE MIGUEL JERONYMO 
FERRANTE E EDÍLSON MARTINS 

Diego (UFAC)

Os  dois  autores  trabalhados,  nasceram  no  Acre.  São  dois  romances: 
Seringal de Miguel Jeronymo Ferrante e Makaloba de Edílson Martins. O 
objetivo  da pesquisa  é,  através  das  vozes de  ocupação  presentes  nas 
duas  obras,  compreender  melhor  a  identidade  do  amazônida  acreano. 
Como  suporte  teórico  para  a  realização  da  pesquisa,  estão  sendo  de 
grande  valia  as  diversas  leituras  realizadas  no  Mestrado  em  Letras  – 
Linguagem e Identidade, na Universidade Federal do Acre – UFAC. Após 
esse estudo, o que tem se destacado é o fato de que uma identidade una, 
marcada pela coerência, plena é pura ilusão. No caso da pesquisa aqui 
discutida, até o momento é difícil  falar em uma identidade acreana, pois 
quando  os  primeiros  desbravadores  chegaram  ao  estado,  este  já  era 
habitado por várias tribos indígenas e cada uma, por sua vez, possuía sua 
cultura,  seus costumes, sua língua. Tratava-se, portanto, de uma região 
marcada  pela  heterogeneidade  e  de  dimensões  multilingüísticas.  Além 
disso, os colonizadores também constituíam um grupo bem diverso, pois 
apesar da maioria ter  origem nordestina,  também existiam os sírios,  os 
portugueses,  os  franceses,  os  libaneses,  os  peruanos,  os  bolivianos  e 
outros.  Desse modo,  é  mais  coerente  realizar  uma reflexão,  não sobre 
uma, mas a respeito das identidades acreanas. Nesse sentido, com base 
em estudos da Análise do Discurso Francesa, como cada indivíduo fala a 
partir de uma posição e de acordo com a mesma, a intenção é analisar 
essas vozes que ecoam das duas criações literárias e assim conhecer um 
pouco  desse  processo  de  construção  identitária,  observando  as 
representações,  os  poderes  e  os  saberes.  No  romance  de  Ferrante,  
Seringal, consta a história da vida de Toinho num seringal chamado Santa 
Rita.  Órfão  de  pai  e  mãe,  nosso  herói,  afilhado  de  Coronel  Fábio,  o 
proprietário do seringal,  passa a morar no barracão de seu padrinho. O 
contato  com  a  cidade  nunca  aconteceu.  O  que  sabia  era  através  das 
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histórias do contador do Coronel e o convívio com alguém vindo da capital 
era  quase  sempre  doloroso.  Por  muitos  anos,  na  história  da  ocupação 
acreana, o seringal foi um espaço de exploração econômica e a intenção é 
perceber  as  relações  mantidas  nesse  ambiente  e  daí  compreender  as 
identidades  acreanas.  Já  o  romance  de  Edílson  Martins,  Makaloba,  é 
dividido em três partes: gênesis, as rodovias, os rios e a selva. O narrador, 
em primeira pessoa, conta a viagem realizada pela região amazônica, cujo 
objetivo  era  produzir  um  filme  sobre  a  região,  uma  mistura  de 
documentário com ficção, para uma TV alemã. A equipe de filmagem era 
constituída pelo narrador, um amazônida que retornava às suas origens 
após  algum  tempo  em  que  morara  fora,  alguns  alemães,  mineiros, 
paulistas;  sem  falar  de  duas  índias  e  um  ex-cacique  que  resolveram 
acompanhá-la. Há a viagem que acontece ao longo da BR-364, ao longo 
de rios, na selva, à pé, e pelo espaço em pequeno avião e, ao mesmo 
tempo, existem outras viagens que acontecem graças à ingestão da bebida 
makaloba, feita a partir da fermentação da mandioca ou do milho e o chá 
da hauaska, resultado da infusão de uma folha e um cipó. Durante essas 
viagens,  o  narrador,  que  acreditava  estar  aberto  e  preparado  para  o 
contato com as diferenças, chega à conclusão de que precisa reaprender a 
língua  daqueles  que  um  dia  foram  seus  iguais. Enfim,  neste  primeiro 
momento,  há  a  crença  de  que,  através  da  análise  e  comparação  das 
estruturas  narrativas  dos  dois  romances,  observando  nos  mesmos  as 
características  do enredo,  do  tempo,  do  espaço,  do  narrador  e  demais 
personagens,  seja  possível  identificar  as  vozes  de  ocupação  e  assim 
compreender  de  modo mais  aprimorado  o  processo de construção  das 
identidades do amazônida acreano.

OLHARES SOBRE A AMAZÔNIA EM THE ROAD TO EXTREMA 
Eliomar Rodrigues da Rocha (UFAC)

Tomando como objeto de pesquisa a obra The Road to Extrema, de Bob 
Reiss, escritor nova-iorquino que esteve na Amazônia na penúltima década 
do  século  XX,  época  em  que  a  Amazônia  estava  sendo  divulgada  no 
mundo  todo  devido  às  grandes  queimadas  às  margens  da  BR  364, 
analisamos  a  prática  discursiva  de  Reiss  utilizando  aos  conceitos  da 
Análise  do  Discurso  de  linha  francesa,  principalmente  as  categorias 
propostas por Michel Foucault  em sua fase arqueológica e genealógica. 
Investigamos, assim, o olhar do estrangeiro sobre a Amazônia na obra já 
citada através de dos conceitos da Análise do Discurso, principalmente os 
da  segunda  fase.  Para  desenvolver  a  pesquisa,  selecionamos algumas 
citações da obra ao longo dos catorze capítulos do livro e as alinhavamos 
aos conceitos de enunciado, discurso (produção e controle),  formação e 
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prática discursiva e arquivo, procurando perceber o olhar imperialista do 
estrangeiro sobre a última região verde do planeta e interrogamo-nos: por 
que alguns enunciados revelam aspectos negativos em relação ao sujeito 
amazônida? Por que fauna e flora são maximizadas enquanto o homem é 
minimizado?  Supomos  que  o  discurso  em  torno  da  Amazônia  é 
(entre)tecido pelo exótico, o não-revelado, o sobrenatural – espaço a ser 
preservado pelo outro – nesse caso o estrangeiro.

FORMADOS, MAS ANALFABETOS: O PARADOXO DA (EX)INCLUSÃO 
SOCIAL

Fabiana Cristina Teixeira de Toledo Fernandes (UNITAU)

A  preocupação  pela  qualidade  da  educação  básica  é  um  discurso 
disseminado  socialmente  e  não  exige  argumentação.  Este  estudo 
preocupou-se em analisar de maneira sistemática a proficiência em leitura 
de alunos concluintes do Ensino Fundamental oriundos de uma instituição 
pública. A hipótese para a existência de alunos que concluem o Ensino 
Fundamental sem o domínio da leitura e da escrita é que há uma aplicação 
reducionista  do  conceito  de  progressão  continuada.  Concluiu-se,  na 
análise desses testes de leitura, que há alunos inscritos no último ano do 
Ensino Fundamental, cujo desempenho em leitura e escrita, aproxima-se 
dos  chamados  analfabetos  funcionais.  Este  estudo  analisou  o  discurso 
desses  alunos  sobre  a  trajetória  no  ensino  formal,  no  que  tange  à 
representação  que  eles  fazem de escola,  de  conhecimento  escolar,  de 
avaliação e de progressão continuada. Os resultados da análise levam à 
conclusão de que esses alunos reproduzem uma contradição constitutiva 
do discurso da inclusão social pela educação, decorrente das condições de 
produção desse discurso: a sua submissão a um poder político-econômico 
externo  que  determina  a  redução  da  retenção  de  alunos  a  um  poder 
pedagógico-institucional  que  determina  um  nível  de  desempenho  ideal. 
Permitiram o acesso a um efeito de sentido como em “ir à escola” – literal – 
e  não  aprender,  efeito  de  sentido  esse  produzido  pela  inexistência  ou 
ineficiência de avaliações, como dispositivo de controle foucaultiano que, 
se  por  um lado,  vigiava,  punia  e  docilizava  os  indivíduos  amorfos,  por 
outro,  muniam  os  indivíduos  de  instrumentos  para  sua  inserção  numa 
sociedade reconhecidamente letrada.

EXOTOPIA – O CONCEITO BAKHTINIANO NA GEOGRAFIA
Mônica de Toledo e Silva Spegiorin (PUC-SP) 
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O  objetivo  deste  trabalho  é  estabelecer  um  diálogo  entre  o  conceito 
bakhtiniano de exotopia e a Geografia, destacando a sua importância no 
contexto escolar e no discurso do professor.
 A Geografia compreendida como ciência humana, tem como objeto de 
estudo a análise dos lugares, entendidos como produções sócio-histórico-
culturais  resultantes  das  relações  das  sociedades  com  a  natureza.  O 
geógrafo  ou  professor  de  Geografia,  pesquisadores  de  lugares, 
apresentam um “excedente de visão”, diferindo dos habitantes dos locais 
investigados. 
Esse acabamento produzido pela Geografia, não retira dos lugares a sua 
característica  essencial  de  movimento  e  mudança,  ao  contrário,  é 
exatamente  a  tensão  dialética  presente  nos  lugares  que  deve  ser 
compreendida como resultante do entrelaçamento entre sujeitos e natureza 
e que produz a diversidade do espaço geográfico.
A  partir  dos  pressupostos  apresentados  anteriormente  em  relação  à 
ciência geográfica, torna-se necessário, também, ressignificar a Geografia 
escolar, para que se possa atribuir um papel relevante a esse saber, dentro 
da  organização  curricular  das  escolas  de  ensino  fundamental  e  médio. 
Trata-se de definir a sua importância no desenvolvimento cognitivo e no 
exercício da cidadania.
As aulas de Geografia com seus conceitos  e categorias constituem um 
discurso,  que  se  propõe  a  entender,  interpretar  e  dar  acabamento  aos 
lugares.  Esses  discursos  presentes  na  escola  apresentam  um  caráter 
interativo,  social,  histórico,  cultural  e,  fundamentalmente,  ideológico,  que 
envolve a capacidade de imaginar, criar, planejar, considerando elementos 
do  passado,  transformando  o  presente  e  objetivando  o  futuro.  Dessa 
forma, atribuindo à atividade de ensino-aprendizagem a sua característica 
tipicamente  humana,  ou  seja,  apresenta  um  motivo,  é  desenvolvida 
coletivamente  e  busca  atender  a  necessidade  de  compreensão  da 
realidade e produção de conhecimento.
Considerando o lugar como elemento capaz de oferecer essa totalidade 
dinâmica,  dialógica  e  dialética,  em  oposição  à  paisagem  estática  e 
concluída, presentes na Geografia descritiva e determinista, a análise de 
cada lugar  envolve uma ampla leitura,  compreensão e interpretação de 
seus elementos constitutivos,  em outras palavras, seus fatores naturais, 
ambientais,  históricos,  relações  sociais,  divisão  de  trabalho,  valores  e 
outros elementos da cultura vivenciados e construídos por um determinado 
grupo social.
Nessa  direção,  a  Geografia  Crítica  pode ser  considerada  a  “ciência  da 
exotopia”,  pois,  seu  objeto  de  estudo  “retrata”  o  outro  buscando 
compreendê-lo  em  seu  contexto,  através  do  olhar  do  geógrafo, 
pesquisador, professor e alunos que interpretam o modo de vida do outro, 
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em  interação  com  o  espaço  físico,  na  tentativa  de  dar  acabamento, 
naquele momento, àquela realidade analisada.
Esse  olhar  exotópico,  especialmente  do  professor  de  Geografia  em 
conjunto com seus alunos, pressupõe uma perspectiva dialógica, dialética 
e  investigativa  que  permita  uma  interação,  mediada  por  diferentes 
instrumentos,  com  a  comunidade  a  ser  conhecida,  para  melhor 
compreendê-la.  As  múltiplas  atividades,  planejadas  e  mediadas  pelo 
professor, permitem que os alunos elaborem também um acabamento dos 
lugares, dentro de uma perspectiva bakhthiniana. 
O diálogo com diferentes instrumentos totalizantes da realidade estudada, 
permite que o aluno se responsabilize pela produção de um discurso de 
sua autoria.  Em outras  palavras,  o  aluno  se  instaura  como sujeito  que 
dialoga não apenas com o professor, mas com lugares e com realidades

RAP: FATOR DE INFLUÊNCIA DE VARIANTES LEXICAIS USADAS 
POR ADOLESCENTES

Giuliana Rocci Cavasin (Unicep - PIBIC/CNPq)
Profa. Dra. Ana Cristina Carmelino (Orientadora)

Como a conversação cotidiana desenvolve espaços privilegiados para o 
desenvolvimento de identidades sociais, o presente trabalho – que integra 
um projeto de iniciação científica intitulado “Variantes lexicais usadas por 
alunos  de  escolas  públicas:  fatores  de  influência”  –  tem como  objetivo 
principal tratar de um fator que está influenciando o repertório verbal de 
adolescentes de escolas públicas: o Rap (Rithm and Poetry). Presente nos 
meios  de  cultura  de  massa,  esse  estilo  musical,  que  aborda  questões 
como as dificuldades da vida dos habitantes de bairros pobres das grandes 
cidades,  é  composto  de  gírias  das  gangues  desses  bairros  e  vem 
modificando  a  maneira  de  falar  desses  adolescentes.  Os  primeiros 
resultados do estudo foram coletados a partir de entrevistas informais com 
doze alunos da 8ª série da escola “E. E. Prof. Ludgero Braga” localizada no 
município  de  São  Carlos/SP.  Para  permitir  que  os  informantes  se 
sentissem  à  vontade  para  falar  a  respeito  de  sua  vida  social  e  da 
convivência com seus amigos, o tema escolhido para as entrevistas foi 
“diversão”. Embasando-se nos pressupostos teóricos da Sociolingüística, a 
partir dos estudos de Camacho (1987), Alkmim (2001), Castilho (2002) e 
Beline (2004), esta pesquisa pretende colaborar com estudos lingüísticos 
atuais, bem como com a formação de professores de língua portuguesa, os 
quais  precisam  se  conscientizar  da  heterogeneidade  da  língua  e  dos 
fatores  que  conferem essa  heterogeneidade  para  que  estejam  aptos  a 
trabalhar com a diversidade na formação de falantes mais competentes.
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DIEGOAline Brustello Pereira (UFU)

O tema central  deste empreendimento é o estudo da relação Discurso, 
História  e  Trabalho,  considerando  os  eventos  históricos  como 
acontecimentos que se constituem na linguagem e,  por assim dizer,  na 
obra  Meu Livro de Cordel,  de Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas,  
Cora Coralina.  O trabalho ora proposto integra conhecimentos de Análise 
do Discurso de linha francesa, considerando a incompletude do discurso e 
os movimentos da palavra, isto é, a mudança de sentidos da palavra em 
decorrência  da  mudança  de  posição  daqueles  que  a  emprega.  Nesse 
sentido, a construção da identidade se dá pela interação entre o sujeito e a 
sociedade,  sempre  se  modificando  perante  às  culturas  existentes  e  as 
variadas identidades que estas oferecem. Nesse ínterim, a formação da 
identidade  da  palavra  trabalho,  posta  por  uma  mulher,  escritora 
consagrada, membro da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, 
cuja poesia é comumente referida como poesia telúrica, poesia histórica, 
se torna de suma importância para um maior conhecimento da sociedade 
brasileira. Conhecer Cora Coralina é conhecer um pouquinho da terra e da 
gente de Goiás velha. Desse pressuposto, os objetivos deste trabalho foi 
analisar  as  formas de realização  de  trabalho,  os sentidos,  os  preceitos 
(sociais,  políticos  e  ideológicos),  para,  então,  explicitar  a  construção 
identitária  desta  palavra,  na obra literária  supracitada,  corpus de nosso 
empreendimento. 

ANÁLISE LINGÜÍSTICO-DISCURSIVA DE RELATOS DE 
PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS DE ESPANHOL QUE ATUAM NO 
RIO DE JANEIRO

Maria Cecília do N. Bevilaqua (Uerj)
 Daher, Del Carmen Daher(Uerj)

De  acordo  com  o  interesse  de  contribuir  para  a  construção  de  novos 
conhecimentos sobre a memória do ensino de espanhol no Rio de Janeiro, 
na presente pesquisa, privilegiamos o resgate e a análise de relatos de 
protagonistas  que  atuaram  nessa  trajetória.  Desse  modo,  realizamos 
entrevistas  com professores  de  espanhol  como  língua  estrangeira,  que 
atuam/atuaram no ensino universitário do Rio de Janeiro a fim de buscar 
caracterizar,  a partir  desses enunciados,  a memória desse ensino,  bem 
como melhor compreender a complexidade da atividade do professor que 
atua nessa área. Na análise desses discursos, direcionamos nosso foco 
para referências a processos de formação e prática docente em diferentes 
contextos históricos a fim de perceber mudanças e permanências nesse 
percurso.  Nosso enquadramento teórico segue propostas da Análise do 
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Discurso de base enunciativa a partir dos estudos de Maingueneau (2002) 
e  considerações  acerca  da  noção  de  heterogeneidade  discursiva  de 
Bakhtin (1979/2003). Recorremos, ainda, a pressupostos da História Oral 
de Thompson (1998) e, no que diz respeito ao instrumento de entrevista 
em situação de pesquisa acadêmica,  à metodologia proposta por Daher 
(1998)  e  ao  estudo  de  Rocha,  Daher  e  Sant’Anna  (2004),  que  nos 
orientaram  quanto  aos  procedimentos  de  coleta  e  utilização  dos 
depoimentos.  A partir  da análise dos relatos obtidos,  refletimos sobre o 
modo como os entrevistados, baseados em sua experiência como aluno e 
como professor de espanhol, manifestam opiniões e juízos de valor acerca 
do  ensino  do  idioma  em  diferentes  momentos  de  sua  trajetória. 
Destacamos a relevância dessas reflexões para o alcance de uma maior 
visibilidade tanto sobre aspectos que marcaram o ensino de espanhol no 
passado como sobre questões que incidem na atual  prática docente do 
idioma, que dialoga com um contexto histórico anterior. 

EXAMES DE SELEÇÃO PARA DOCENTES DE ESPANHOL: UMA 
ANÁLISE LINGÜÍSTICO-DISCURSIVA

Fabio Sampaio de Almeida (UERJ)
Del Carmen Daher (UERJ)

Este trabalho propõe-se a investigar os perfis de professor de espanhol 
construídos discursivamente nos exames de ingresso ao magistério público 
do município do Rio de Janeiro (1998 e 2001).  Segue os pressupostos 
teoricos da Análise do discurso (AD) de base enunciativa e direciona-se à 
relação  existente  entre  práticas  discursivas  e  mundo  do  trabalho.  A 
pesquisa  integrou  o  projeto  intitulado  Estudos  enunciativos:  práticas  de 
linguagem e gênero de discurso (Daher, 2002-2005). E tem como preceitos 
norteadores os conceitos de gêneros do discurso, polifonia e dialogismo, 
postulados por Bakhtin (1929; 1979). Tomamos como categoria de análise 
principal  o  discurso  relatado  (Authier-Revuz,  1998;  Maingueneau,  2002; 
Sant’Anna,  2000),  considerando  o  intertexto  como  macro  forma  de 
introdução  ao  relato  neste  gênero  (Vivoni,  2003),  instituído  a  partir  de 
marcas  de  discurso  direto,  discurso  indireto,  discurso  segundo 
(Maingueneau,  1998)  e  discurso  narrativizado  (Sant’Anna,  2000).  Os 
resultados  apontam  para  uma  grande  valorização  do  conhecimento 
gramatical normativo e léxico do professor/candidato. O perfil de professor 
inscrito discursivamente nos exames é o de detentor do saber, capaz de 
identificar  o  “certo”  e  o  “errado”  na  língua  espanhola.  A  língua  a  ser 
ensinada por este professor é uma língua abstrata, não compreendida a 
partir  de  suas  situações  de  uso,  e  que  possui  uma essência  imutável, 
independente do gênero em que se apresente, isto é, uma língua ideal a 
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ser ensinada por um professor ideal, aos olhos estáticos de uma Gramática 
Normativa.

DISCURSO E RESISTÊNCIA: A RELAÇÃO ENTRE HISTÓRIA, 
MEMÓRIA, SUJEITO E PODER NA LITERATURA E NA MÍDIA.

Israel de Sá (UNESP - Araraquara)

Esse trabalho pretende fazer uma abordagem do período em que o Brasil 
esteve sob regime militar  (1964 – 1985)  que não seja  através  de uma 
leitura pela história tradicional. Para tanto, o  corpus é composto por três 
textos  de resistência  pertencentes  a  gêneros  discursivos  diferentes  − o 
romance memorialista Os carbonários (1979) de Alfredo Sirkis, o folheto de 
cordel O golpe (2005) de J. J. Victor e a canção Pois é, pra quê? (1967) de 
Sidney  Miller  − serão  analisados  sob  uma  perspectiva  da  Análise  do 
Discurso de linha francesa, recorrendo, também, às teorias da chamada 
“Nova  História”.  Essa  pesquisa  tem  como  objetivo  geral  estudar  as 
relações  entre  história,  memória,  sujeito  e  poder.  Para  a  relação  entre 
memória e história, partimos do conceito de “história” discutido por Michel 
Foucault e pela “Nova História”  − representada pela  Escola dos Annales, 
Michel  de  Certeau,  François  Dosse  etc.  Também  a  partir  de  Michel 
Foucault,  discutiremos  a  participação  do  sujeito  nessa  “história”  e  as 
relações desse sujeito  com o discurso político;  as relações de poder  aí 
caracterizadas. E tomando como base as discussões de Mikhail Bakhtin a 
respeito  de  gêneros  discursivos,  analisaremos  a  relação  entre  gênero, 
história e memória para tratar das diferenças entre literatura memorialista, 
literatura de cordel e canção. 

TÍTULO: A LEITURA EM TELA: LEGIBILIDADES DO JORNAL 
IMPRESSO E ON-LINE.

Renan Belmonte Mazzola (IC UNESP)

O presente estudo propõe analisar as diferenças entre as configurações 
formais e os procedimentos de leitura de dois suportes de texto, tomando 
como corpus o jornal Folha de S. Paulo em sua versão impressa e online. 
Tendo como pressupostos teóricos as formulações da Análise do Discurso 
de  linha  francesa,  objetiva  compreender:  a)  as  diferenças  estruturais  e 
semânticas provocadas pelos diferentes suportes; b) os efeitos de sentido 
produzidos na passagem do impresso ao eletrônico; c) as diferenças na 
forma de leitura e a inscrição de diferentes leitores nesses dois suportes de 
texto;  d)  os procedimentos discursivos de constituição da identidade do 
leitor do jornal online.
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O aporte teórico da Análise do Discurso derivada dos trabalhos de Michel 
Pêcheux e Michel Foucault subsidiará as nossas análises. Esse campo de 
investigação teórica surgiu no contexto francês no final dos anos 60, no 
auge  do  Estruturalismo  Lingüístico,  o  qual  se  pautava  no  corte 
saussurreano  (distinção operada entre língua e fala por Saussure) e no 
imanentismo,  por  isso  os  estudiosos  não  costumavam  refletir  sobre  a 
linguagem e sua articulação com o sujeito e a história.
A  relação  do  homem  ocidental  moderno  com  os  textos  escritos  está 
intimamente associada ao advento da imprensa, entre os séculos XV-XVI, 
já que ele provocou profundas mudanças no campo das comunicações e, 
conseqüentemente,  a  passagem  do  texto  manuscrito  para  o  impresso 
significou uma radical mudança cultural com conseqüências históricas que 
se estendem até os nossos dias, e as implicações culturais foram imensas.
Os  dispositivos  eletrônicos  estabeleceram,  portanto,  novas  legibilidades 
que se distinguem das formas tradicionais de leitura dos textos impressos. 
Inserido nessa problemática, este projeto parte de duas grandes questões 
de  pesquisa:  a)  na  migração  do  texto  da  página  impressa  à  tela  do 
computador, que efeitos de sentidos são construídos?; b) quais percursos 
de leitura deve fazer um leitor diante do texto eletrônico?
O objetivo geral deste projeto de pesquisa é a compreensão das diferenças 
entre o texto impresso e o texto eletrônico e, a partir dessas diferenças, a 
investigação  das  transformações  na  forma  de  leitura  derivadas  dos 
suportes  de  texto.  Como  resultado  dessa  análise,  pretende-se 
compreender as conseqüências desse novo suporte na sociedade em que 
ele está inserido.
Analisa-se  também a  questão  do  hipertexto.  A  internet  utiliza-se  desse 
termo  existente  na  literatura  desde  a  década  de  60.  As  relações 
hipertextuais estão presentes nos livros e nos jornais mesmo sem qualquer 
relação  com  a  internet,  ou  seja,  fazem-se  presentes  quando  nossa 
memória discursiva é estimulada. Esse estímulo se dá através de citações, 
referências, notas de rodapé etc. O que a internet faz com o hipertexto é 
nada mais do que materializar nossa memória discursiva, isto é, mostrá-la 
de modo explícito e direcionado ao leitor na forma de uma janela na tela do 
computador.
A partir  dessas relações, pode-se pensar na velocidade das notícias no 
jornal  impresso  e  no  jornal  on-line,  por  exemplo.  Enquanto  o  jornal 
impresso narra os fatos que aconteceram (por ter que passar por editores, 
revisores,  distribuidores etc,  demandando maior  tempo),  o jornal  on-line 
narra os fatos que estão acontecendo. 

 O CONFORMISMO E O RECOLHIMENTO DA MULHER : UMA 
ANÁLISE DISCURSIVA NA MÚSICA “MULHERES DE ATENAS”
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Juliana Silva NOGUEIRA (UFU)

Este  trabalho  tem  por  objetivo  apresentar  algumas  reflexões  analíticas 
sobre a temática das  mulheres enquanto vítimas. Para isso, utilizaremos 
como corpus de análise a canção “Mulheres de Atenas” de Chico Buarque, 
com o intuito de investigar estratégias ou investimentos discursivos, assim 
como  os  seus  efeitos  de  sentidos  gerados  na  canção  supracitada  que 
revela uma forte crítica à família patriarcal, ou melhor, é caracterizada por 
uma metáfora da exploração de que a mulher é vítima não só na Grécia 
antiga,  mas,  por  extensão  e  durante  os  séculos,  no  próprio  ocidente. 
Fundamentando-nos  inicialmente  na  concepção  de  signo  dialógico  em 
Bakhtin  (1988),  observamos  aqui  a  manifestação  textual  da  linguagem 
musical como signos que (re)significam, retratam a pluralidade de sentidos. 
Com base nas reflexões de Pêcheux (1995), trataremos da interpretação a 
partir  da  idéia  dessas  redes  de  sentido  e,  com  Foucault  (2002), 
pensaremos  que  um  dos  elementos  que  permitem  o 
reconhecimento/desconhecimento dos sentidos é o efeito-autoria, ou seja, 
a  instalação,  no  discurso,  da  evidência  de  um  sujeito  submetido  às 
múltiplas determinações que organizam o espaço social da produção dos 
sentidos.

O QUE SE ESPERA DO PROFESSOR E O QUE ELE PRECISA SABER:
SELEÇÃO PARA O MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Maria Cristina Giorgi CEFET - RJ

Este  trabalho  tem  como  objetivo,  a  partir  de  uma  visão  dialógica  de 
linguagem, identificar o perfil de professor de língua estrangeira construído 
discursivamente  nos  documentos  que  constituem processos  de seleção 
para o ingresso na rede pública estadual de ensino do Rio de Janeiro, bem 
como  distinguir  quais saberes  são  considerados  importantes  para  a 
atuação  docente. Nosso corpus é constituído pelo Manual do Candidato, 
pelo Edital  e pelas provas de língua estrangeira dos exames realizados 
pela Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro em 2004. Com 
relação à linguagem, seguimos as propostas da Análise de discurso de 
base enunciativa (Maingueneau, 2001) e as noções de gênero de discurso 
e polifonia (Bakhtin, 1979). No que se refere a uma melhor compreensão 
do trabalho do professor, valemo-nos de conceitos advindos das Ciências 
do Trabalho (Lacoste, 1995, Nouroudine, 2002). Os resultados alcançados 
permitem-nos,  com  efeito,  não  apenas  aprofundar  os  debates  sobre  o 
instrumento  “seleção  de  docentes”  a  partir  da  noção  de  gênero  de 
discurso,  mas  também  identificar  que  perfil  de  professor  de  língua  é 
construído  discursivamente  nesse  dispositivo  privilegiado  de  interação 
verbal entre candidatos e banca examinadora representado pela seleção 
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para o  magistério.  Para melhor  compreender  o  processo seletivo  como 
prática  institucionalizada  e  os  saberes  que  são  nele  privilegiados, 
baseamos  nossas  análises  em  propostas  de  Foucault  (1987,  1996). 
Oferecem-se ainda como resultados o conjunto de competências/saberes 
privilegiados nesse processo e uma avaliação de até que ponto é permitido 
ao professor-candidato demonstrar algum conhecimento específico sobre 
seu próprio trabalho.

O JOGO DISCURSIVO NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO FUTURO 
PESQUISADOR

Luciana Massi (IQSC/USP) 
Salete Linhares Queiroz (IQSC/USP)

Embora programas de incentivo à pesquisa científica na graduação tenham 
sido instituídos no nosso país desde a década de 50, ainda são poucos os 
trabalhos reportados na literatura que investigam a Iniciação Científica (IC) 
desenvolvida no Brasil, particularmente na área de Química.
Neste trabalho analisamos os discursos que ocorrem em laboratórios de 
pesquisa (área de Química) envolvendo alunos de IC. Classificamos estes 
discursos  de  acordo  com  os  critérios  estabelecidos  pela  Tipologia  do 
Discurso,  proposta  por  Eni  Orlandi.  Para  esta  autora,  a  produção  da 
linguagem é bipolarizada entre dois grandes processos: o parafrástico (o 
mesmo, o dizer sedimentado) e o polissêmico (o outro sentido, o diferente). 
A partir  destes processos, ela propõe a classificação dos discursos em: 
autoritário  (pólo  da  paráfrase),  polêmico  (equilíbrio  entre  paráfrase  e 
polissemia) e o lúdico (pólo da polissemia).
Durante  um  ano  os  diálogos  travados  por  dois  alunos  de  IC  de  uma 
universidade  estadual  paulista  e  seus  co-orientadores,  ambos  pós-
doutorandos que auxiliaram os orientadores responsáveis pelos alunos na 
condução de seus trabalhos, foram gravados, transcritos e analisados.
Os  estudos  realizados  indicam  que  os  diálogos  entre  os  alunos  de 
graduação e os seus respectivos co-orientadores no início do processo da 
atividade  de  IC  são  marcados  pela  predominância  da  paráfrase,  do 
discurso autoritário.  Como sabemos que não existe um tipo de discurso 
melhor  do que o  outro,  a predominância  inicial  da paráfrase não é  um 
aspecto negativo da pesquisa de IC,  apenas indica que,  neste primeiro 
momento, os alunos ainda não têm condições de interagir com o objeto do 
discurso, o que é característico de um contato inicial. 
Ao  longo  do  tempo,  a  paráfrase  cede  lugar  a  focos  de  polissemia, 
marcando  a  passagem de  um discurso  tipicamente  autoritário  para  um 
discurso  polêmico  e  lúdico.  Atribuímos  a  mudança  ao  fato  dos  alunos 
adquirirem  maiores  conhecimentos  sobre  o  assunto  que  investigam  e 
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estabelecerem  uma  relação  mais  próxima  com  os  co-orientadores.  No 
entanto, mesmo com a abertura de espaços nos quais surge a polissemia, 
não há ruptura total  com a relação de hierarquia. Frequentemente, logo 
após o discurso polêmico, verifica-se um retorno ao autoritário.
Ao  final  do  período  de  observação  percebemos  nos  diálogos  a 
predominância  da  polissemia,  da  reversibilidade,  no  entanto  a  verdade 
ainda é disputada,  uma vez que está é desejada em qualquer  discurso 
científico.  Esta  análise  indica  que  o  discurso  fugiu  totalmente  do  tipo 
autoritário encontrado no início, sendo substituído pelo discurso polêmico e 
lúdico.  Em  muitos  aspectos  poderíamos  classificá-lo  como 
predominantemente  lúdico,  no  entanto  as  particularidades  do  discurso 
científico impedem esta classificação e apontam para um discurso de base 
polêmica entremeada por um discurso lúdico.
O deslocamento por nós verificado do discurso autoritário para o polêmico 
no  decorrer  das  atividades  de  IC  aponta  para  a  contribuição  da  IC  no 
fomento de qualidades importantes como a independência intelectual e o 
senso crítico dos alunos, além da sua importância no que diz respeito ao 
aprendizado da Química.

OS MESTRES DE ROUSSEAU: IMAGENS DE SI DA CONSTRUÇÃO DO 
DISCURSO PEDAGÓGICO

Lise Mary Arruda Dourado (UNEB)

A necessidade de desenvolver  esta pesquisa surgiu nos debates sobre 
discurso pedagógico ao ministrar a disciplina Análise do Discurso, no curso 
de Letras  Vernáculas,  no Campus XXIV da Universidade do Estado da 
Bahia,  quando  se  discutia  a  relevância  do  ethos  do  educador  na 
construção  do  discurso  pedagógico.  Inicialmente,  com  o  propósito  de 
ilustração, foram citados e comentados trechos da obra autobiográfica Os 
mestres de Rousseau,  do pedagogo e filósofo brasileiro Moacir  Gadotti, 
publicada em 2004, a partir da leitura e da escrita de seus diários iniciados 
desde quando o autor tinha 14 anos de idade, e inspirada na obra de teor 
confessional  e  autobiográfico  As  confissões,  do  filósofo  suíço  Jean 
Jacques Rousseau. A curiosidade dos discentes, então, moveu-se para a 
prática  da  escrita  de  si,  e  foi  iniciada  a  busca  por  respostas  para  os 
questionamentos: como acontece a construção do discurso pedagógico na 
obra autobiográfica gadottiana voltada para a formação de professores? 
Quais argumentos constituem o ethos do educador-escritor de si? Quais 
ideologias  estão  subjacentes  a  tal  ethos?  Então  são  objetivos  deste 
trabalho: conceituar autobiografia, ethos, discurso pedagógico; averiguar a 
construção do discurso pedagógico na obra autobiográfica voltada para a 
formação  de  professores;  desvendar  os  argumentos  que  constituem  o 
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ethos do educador-escritor de si; possibilitar discussões acerca do ethos 
do  educador-escritor  de  si  na  trilogia  gadottiana  -  auto,  hetero  e 
ecoformação.  Para responder  às questões  que norteiam esta  pesquisa, 
optou-se pela corrente mais recente da Escola Francesa dos anos 60, a 
Análise  Crítica  do  Discurso  (Critical  Discourse  Analysis),  que  “visa  a 
estudar – para fazê-los evoluir – as formas de poder que estabelecem, por 
meio  do  discurso,  entre  os  sexos,  as  raças,  as  classes  sociais...” 
(CHARAUDEAU  E  MAINGUENEAU,  2004),  portanto  aplicável  aos 
discursos entre os educadores: os que escrevem suas autobiografias e os 
que  as  lêem.  Trata-se  de  uma  pesquisa  descritiva  bibliográfica  em 
desenvolvimento,  pautada  na  revisão  de  artigos  e  livros  envolvendo 
autobiografia, formação, ethos, discurso pedagógico. Utilizou-se de método 
teórico  (análise  e  síntese):  desenvolvimento  de  pensamento  teórico 
baseado  nos  estudos  preliminares  de  Nóvoa  (1995),  Foucault  (2001), 
Amossy  (2005),  entre  outros,  no  intuito  de  obter  suporte  teórico  na 
pesquisa; análise do discurso pedagógico na construção autobiográfica à 
luz  do  pensamento  teórico  anteriormente  desenvolvido;  síntese 
apresentada como resultado sob a forma de produção dissertativa.

DISCURSO NA PRÁTICA: A REPRESENTAÇÃO DAS LEITURAS DE 
OS SERTÕES NAS PÁGINAS DA OITAVA EDIÇÃO DO JORNAL O 
TAPEJARA NO ANO DE 1952

Caroline Gonzatto (Universidade Estadual de Ponta Grossa-Paraná).

O foco central deste trabalho encontra-se no leitor. Em especial, leitores do 
Centro Cultural Euclides da Cunha, fundado em 1947 em Ponta Grossa, 
Paraná.  O  Centro  tinha  seu  próprio  jornal,  O  Tapejara e  há  em  cada 
edição,  pelo  menos,  dois  artigos sobre a  mais  famosa obra do escritor 
Euclides da Cunha, Os Sertões. Eram leitores de Os Sertões, que 50 anos 
depois da 1ª edição da obra, escreveram sobre ela. Pensando então numa 
maneira de reconstruir a diversidade de leituras desses sujeitos pretende-
se saber de que modo leram, como se apropriaram da obra, que valor se 
dava  à  leitura,  neste  caso,  de  Os  Sertões e  como  apreenderam, 
interpretaram Euclides. Busca-se reviver ou dar vida aos significados que 
esses leitores-escritores encontraram na leitura.
Eni Puccinelli Orlandi falando sobre discurso assim se refere: “a memória 
inscreve o discurso em filiações e o sentido que as representa está sempre 
sujeito  a  deslocamentos  (ORLANDI,  1997:  26)”.  Este  estudo  pretende 
analisar a construção dos discursos destes leitores-escritores, tendo como 
hipótese a idéia de que estes intelectuais julgaram e condenaram a obra 
de Euclides a partir de um modelo de entendimento do homem e do seu 
tempo  totalmente  distante,  geográfica,  temporal  e  culturalmente,  da 
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produção e edição de Os Sertões. Diante de qualquer objeto simbólico o 
sujeito  é  estimulado  a  interpretar,  a  dar  sentido.  O  livro  como  objeto 
simbólico, enquanto documento, está sujeito a uma leitura interpretativa. A 
interpretação  da  análise  de  discurso  é  necessária  para  compreender  o 
sentido como acontecimento. O discurso é uma prática, ou seja, não há 
uma  coerência  visível  dos  elementos  que  produzem  essa  prática,  a 
coerência  está  no  sistema  que  torna  possível  e  rege  uma  formação 
(ORLANDI, 1997: 55).
A análise será aplicada aos discursos desses sujeitos-leitores. Uma análise 
que vai  considerar  a  interpretação  como objeto  de  reflexão,  ou  seja,  a 
interpretação  é  posta  em questão.  Quando  se  percebe  que o  leitor  se 
identificou com o discurso do escritor, dizemos que a ideologia funcionou. 
“A  ideologia  se  caracteriza  assim  pela  fixação  de  um  conteúdo,  pela 
impressão  do  sentido  literal,  pelo  apagamento  da  materialidade  da 
linguagem  e  da  história,  pela  estruturação  ideológica  da  subjetividade 
(ORLANDI, 2001: 22)”. As estratégias ideológicas em ação no texto não 
são  tomadas  no  sentido  de  um  cálculo  racional  e  consciente,  mas 
designam um ajuste automático a uma situação dada. percebe-se que não 
se trata de ideologia, M. Foucault nos diz que “o discurso também não é 
ideologia: seria quase o contrário; ele é o que é realmente dito, sem que os 
locutores o saibam: esses crêem falar de maneira livre e ampla; e com 
razão:  é racionalização,  idealização;  é  um amplo planejamento”.  O que 
Foucault tenta mostrar é que as palavras nos enganam porque nos fazem 
acreditar em coisas que não existem, de objetos naturais que na verdade 
são  apenas  correlatos  das  práticas  que  correspondem,  práticas  que 
realizam, segundo Foucault,  inconscientemente.  “A consciência  não tem 
como função fazer-nos apreender o mundo, mas sim permitir-nos que nos 
dirijamos neste mundo”. Ele sugere nunca mais usar esse termo porque 
designa,  algumas  vezes,  uma  abstração,  isto  é,  significação  de  uma 
prática,  outras  vezes,  realidades  mais  ou  menos  livrescas,  doutrinas 
políticas,  filosóficas,  até  religiosas,  quer  dizer,  práticas  discursivas 
(VEYNE, 1998: 252).  É um termo que deixa uma ambigüidade e não é 
essa a intenção proposta. A intenção é deixar os escritores do  Tapejara 
livres,  não  fazer  de  suas  palavras  uma  "ideologia"  intencional,  e  sim 
inconsciente,  não descartando a hipótese de haver intencionalidade.  Os 
discursos em questão estão na 8ª edição do jornal Tapejara, o repercursor 
dos ideais euclidianos. A escolha dessa edição é proposital porque se trata 
da comemoração do cinqüentenário da edição do livro Os Sertões, há pelo 
menos um artigo em cada página sobre a obra e seu escritor,  além de 
poesias. São dezesseis artigos e todos serão analisados particularmente. 
Considerando a complexidade e diversidade de cada discurso, preferiu-se 
analisar  apenas  essa  edição  fazendo  cotejamentos  eventuais  quando 
necessário com textos semelhantes em outras edições do Tapejara.
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O DISCURSO DA REFORMA UNIVERSITÁRIA NO BRASIL
Alexandre Fleming Vasques Bastos - UFAL

Esse texto, ainda em fase inicial, configura-se como uma contribuição para 
o debate do projeto de reforma universitária, identificado como uma das 
estratégias da política neoliberal, iniciada no Brasil ainda no governo Collor 
e  seguida  até  então  por  Itamar  Franco,  Fernando  Henrique  e  o  atual 
governo. Para tanto, iremos utilizar os elementos da escola francesa de 
Análise  do  Discurso  (AD),  inaugurada  por  Michel  Pêcheux,  acrescendo 
uma  interlocução  com  Lukács,  Bakhtin  e  outros  teóricos  que  refletem 
acerca da ideologia nos processos de significação. A perspectiva teórica 
utilizada nos auxiliará no processo de verificação e comprovação de alguns 
pressupostos,  como  da  implementação  e  continuidade  do  modelo 
neoliberal para educação superior desde Collor, assim como, os elementos 
constitutivos do discurso do governo Lula presentes nas ações referentes à 
reforma universitária, mostrando-nos seu direcionamento na perspectiva de 
paradigmas da ideologia do mercado, sobre os quais se sustenta a relação 
de exploração do trabalho pelo capital. 

DIREITO E DISCURSO EM POLÍTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Carmen Roselaine de Oliveira Farias (Diego)

A dimensão heterodoxa das práticas do direito, à primeira vista, manifesta-
se  como  uma  conformação  homogênea,  sólida,  compacta  e  totalmente 
clara aos olhos do intérprete. Porém, uma vez feita essa apresentação, 
logo surgem indícios suficientes de sua heterogeneidade, devido ao fato de 
que  o  discurso  jurídico  é  um  discurso  da  cultura  e  sua  aparência  de 
homogeneidade encobre uma série de problemas ligados à significação. O 
direito  é  praticado  por  meio  da  linguagem e  pressupõe  a  interação  de 
agentes,  a  vida  em sociedade  e  a  necessidade  de  regulamentação  de 
condutas e comportamentos em um contexto sócio-cultural determinado. 
Assim, como um universo de prática e significação, o direito nada mais é 
do que um instrumento de regulação das atividades sociais, entre tantos 
outros, carregando consigo um conjunto de conseqüências que devem ser 
avaliadas  permanentemente.  Não  há  um direito  como  essência ou  um 
campo jurídico isolado de outros correlatos que igualmente se preocupam 
com o normatividade e o controle social. As práticas discursivas do direito, 
produzidas no contexto dos acontecimentos jurídicos, não se separam, no 
entanto, dos demais fenômenos históricos que correspondem às formas de 
ser  da  realidade  social  –  há  uma  comunicação  dinâmica  entre  essas 
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práticas  discursivas  e  outras  práticas  sociais  -,  o  que  nos  conduz  a 
entender  o  direito  pela  linguagem,  uma  de  suas  características 
fundamentais.  O  estudo  dessas  práticas  discursivas  não  restringe  a 
complexidade  do  fenômeno jurídico,  mas  possibilita  considerar  a  forma 
pela  qual  ele  se  manifesta  manipulado  por  sujeitos  determinados  ou 
determináveis, que dinamizam e atualizam as implicações decorrentes da 
necessidade de se regular a vida e as condutas sociais.  No entanto,  a 
acentuação  dos  diversos  aspectos  que  constituem a complexidade  e a 
heterogeneidade discursiva do direito requer um horizonte epistemológico 
que considere a linguagem jurídica expressa em uma miríade de textos. 
São  textos  normativos,  decisórios  ou  doutrinários  que  formam  um 
repertório de elementos jurídicos sujeitos ao olhar apreciativo e avaliativo 
de  quem  neles  pesquisa.  Assim,  uma  proposta  dessas  apresenta  a 
necessidade de definir as práticas jurídicas de linguagem como expressão 
de um poder simbólico, um poder de construção da realidade que tende a 
estabelecer  o  sentido  imediato  do  mundo  social  e  que  contribui, 
fundamentalmente, para a reprodução da ordem social. Esses elementos 
relativos ao direito e ao discurso jurídico constituem para nós um ponto de 
partida para pensar a produção formal (e jurídica) da educação ambiental, 
considerando-se que essa discursividade não pode ser pensada fora das 
condições  sócio-histórico-culturais  que  tornam  possíveis  sua  aparição. 
Neste  trabalho,  propomos,  por  meio  do discurso,  pensar  não apenas a 
“ordem” jurídica na qual é produzida a educação ambiental, suas políticas, 
hegemonias  e  silêncios,  mas  também  a  relação  mais  íntima  que  se 
estabelece entre direito, educação e ambiente fixada pela normatização e 
moralização de condutas que, no caso, se referem às condutas ambientais.

A RELAÇÃO LÍNGUA X IDEOLOGIA
Ângela Maria Marques de Gusmão ESENFAR-UFAL-PPGLl 

Nosso objetivo é refletir sobre a relação língua-ideologia na perspectiva da 
língua como a  base comum de processos discursivos diferenciados. Sob 
esta ótica, não há um mesmo discurso. Ao ressaltar o caráter da diferença, 
este pensamento rejeita a concepção de signo neutro e sobrepõe que é no 
social que a língua significa. Assim, o uso da língua é a condição para que 
o  discurso  se  materialize,  produzindo  sentidos.  No  funcionamento  da 
linguagem,  este  olhar  ‘abre  a  porta’  para  a  polissemia  no  discurso  de 
diferentes  sujeitos,  produzindo  deslocamentos  e  deslizamentos 
determinados pelo inconsciente e pela ideologia que constituem o sujeito, 
atribuindo-lhe um lugar. Esta questão, já discutida, é aqui retomada pela 
importância teórico-metodológica que se reveste na Análise de Discurso 
(AD), em especial, no tocante a como a ideologia funciona com/na língua. 
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Como  sabemos  os  diferentes  universos  de  discursos  só  significam  na 
interdiscursividade,  na  relação  com as  condições  de  produção  e desse 
modo, no processo discursivo a produção do saber dos sujeitos tem como 
determinante  a  historicidade.  Dentre  esses  universos  de  discursos  que 
engendram relações de poder, apontamos o discurso científico, o político, 
o pedagógico, o jurídico, o religioso, o publicitário, que ao usar o léxico da 
língua  tendem  a  manipular  comportamentos.  Na  sociedade  atual  os 
cidadãos são virtualmente invadidos pela informação e por clichês como 
vote consciente e, nessa medida, tais termos permitem pensar a relação 
língua-ideologia  nos  diferentes  efeitos  de  sentido  que  manifestam:  de 
consciência,  de ordem,  de consenso,  de  imposição,  de  democracia,  de 
manipulação. Estes sentidos são produzidos no sujeito-cidadão de acordo 
com  o  grupo  social  ao  qual  pertença  ou  do  qual  até  deseja  sair:  o 
estudante, o seu familiar, o professor, o patrão, o operário, o funcionário. 
Ou seja,  endossando a teoria de Pêcheux de que ao caráter  social  do 
sujeito  acrescenta-se  a  dimensão  do  inconsciente  e  a  ideologia,  que  é 
sempre exterior às práticas sociais que a determina, interpela diferentes 
sujeitos de discurso, a polissemia do léxico da língua em vote consciente 
manifesta  diferentes  discursos  nos  diferentes  sujeitos  apontados.  Por 
exemplo, o estudante, com valores-cidadão de conhecimento, de ascensão 
social;  o  professor,  com  valores  de  reconhecimento  e  de  salário;  o 
operário, com a capacitação profissional necessária; o patrão, com maiores 
lucros etc. Do ponto de vista discursivo, a formação discursiva do sujeito 
do  discurso  é  aquela  com a  qual  se  identifica  e  da  qual  pode  até  se 
desvincular.  Nessa  delimitação  manifesta  o  consentimento  ou  a 
contestação, na polissemia da língua.

DISCURSO E IDENTIDADE DE GÊNERO EM COMUNIDADE COSTEIRA
Maria do Rosário de Fátima Andrade Leitão

(Universidade Federal Rural de Pernambuco)

O artigo aborda o discurso no contexto das relações sociais de gênero. 
Trinta mulheres estão envolvidas em uma intervenção na área de geração 
de renda em Pernambuco. Nas oficinas tem-se registrando discursos onde 
a idéia de autonomia econômica das mulheres ameaçaria o equilíbrio das 
relações sociais de gênero. Na metodologia foram utilizados parâmetros 
qualitativo  e  quantitativo  por  meio  de  coleta  de  dados  que  incluiu 
observações, fotografias e entrevistas dirigidas e semidirigidas. Mulheres 
desempregadas  ou  subempregadas  foram  priorizadas  na  definição  da 
nossa  amostra.  No  que  se  refere  ao  enfrentamento  dos  conflitos  de 
gênero,  buscou-se  com  a  sistematização  dos  dados  coletados  na 
comunidade  uma  melhor  compreensão  das  práticas  de  poder  e 
desigualdade,  relativo a gênero,  prevalecentes neste território.  Pesquisa 
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financiada CNPq. Os homens e algumas mulheres têm desvalorizado o 
processo  de organização associativa  e  as  atividades de artesanato  por 
elas  desenvolvidas.  No  discurso  das  mulheres  está  presente  a 
argumentação de que no imaginário social da comunidade a geração de 
renda poderá contribuir para coloca-las em pé de igualdade, garantindo a 
conquista de alguns direitos sociais e ao mesmo tempo pode contribuir no 
declínio  ou  desagregação  das  relações  conjugais,  conseqüência 
decorrente da ordem social machista. Apesar de haver uma associação de 
moradores (as) e pescadores (as) há nove anos e a atual presidente ser 
uma  mulher,  a  voz  das  mulheres  ainda  não  é  ouvida.  O  descrédito 
evidenciado no discurso masculino, sobre as conquistas que as mulheres 
tem alcançado, pode ser analisado a partir  dos mecanismos externo de 
controle do discurso elaborado por Foucault em A Ordem do Discurso. A 
voz das mulheres tende a ser silenciada, tornando invisíveis suas ações. 
No cotidiano das trabalhadoras de A Ver-o-Mar destacam-se as atividades: 
1) da pesca de mariscos realizada geralmente por mulheres; 2) do trabalho 
doméstico - atividade cem por cento feminina - realizada em residências de 
veraneio durante a estiagem e 3) do comércio em barracas na praia 
também realizado no verão. Outras atividades mais pontuais são: criação e 
plantio para subsistência, produção artesanal ainda insipiente e a produção 
de passas de caju, que é realizada no período da safra do fruto. 

Diego

ANÁLISE DE DISCURSOS SOBRE ANGLICISMOS
Márcia Rosetti de O. Albuquerque (UFAL)

A incorporação de palavras estrangeiras nas línguas geralmente suscita 
discussões cujos temas giram em torno de juízos de valor, colocando em 
oposição o nacionalismo e a colonização, a preservação da língua e o seu 
desenvolvimento  natural.  A  pesquisa  que  realizei,  acerca  do  assunto, 
aborda  esse  fenômeno  lingüístico  em  sua  relação  com  a  história  e  a 
ideologia,  examinando  os  efeitos  de  sentido  da  palavra  importada,  as 
condições  que  possibilitaram  seu  uso  e  difusão,  os  sentidos  que  elas 
produzem nos discursos do português do Brasil, bem como os processos 
de identificação do brasileiro com o internacional. Para esta apresentação 
destacarei  a parte da análise que examina três diferentes discursos, de 
diversos  segmentos  da  sociedade  brasileira,  acerca  dos  empréstimos, 
focalizando os posicionamentos ideológicos e processos de identificação 
com as línguas portuguesa e inglesa, bem como a relação que os sujeitos 
mantêm com o nacional e o internacional. A análise mostra o trabalho da 
memória  na constituição do saber  sobre as línguas e  revela processos 
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identitários em curso, bem como modos de compreender a sociedade, a 
nacionalidade e a cultura.

DISCURSO E ENSINO DE LÍNGUA: RUMA A UMA NOVA PRÁTICA
Profª Fabíola Oliveira – UNEB 

Convencidos  de que a  dificuldade que a Escola  tem de garantir  o  uso 
eficaz  da  linguagem  em  vários  níveis  decorre  de  uma  concepção 
equivocada  sobre  língua(gem) e  ensino  de  língua que  pairou 
hegemonicamente  até  a  década  de  70  nas  escolas  brasileiras, 
caracterizada por um caráter conteudista, “gramatiqueiro” e essencialista, 
nós, estudiosos e pesquisadores da linguagem, vimos nascer no país, a 
partir da década de 80, a busca de uma nova prática pedagógica de língua 
portuguesa pautada numa visão sócio interacionista da linguagem. Esta 
nova proposta, orientada nos PCNs, buscou redimensionar o enfoque, a 
metodologia e as estratégias de ensino da língua materna direcionando-os 
para  um trabalho  integrado  sob  uma perspectiva  textual e  enunciativa. 
Nesse enfoque da linguagem que a concebe como um modo de produção 
social envolvendo interlocutores, enunciado e contexto fica evidente o quão 
necessário  se  faz  colocar  ao  alcance  dos  professores  de  ensino 
fundamental  e  médio  as  contribuições  da Análise  do  Discurso  de  linha 
francesa para com o ensino de língua pois, uma vez que só se aprende 
uma língua produzindo textos e discursos, torna-se imprescindível que os 
pressupostos  da  teorias  discursivas  constem do  processo  de  formação 
desses  professores.  Este  trabalho  ainda  em  execução,  propõe-se  a 
investigar até que ponto a implantação da disciplina Análise do Discurso no 
curso de formação especial de professores para licenciatura em letras da 
UNEB  (Conceição  do  Coité  –  BA)  contribuiu  para  direcionar  a  prática 
desses profissionais, especialmente dos cursistas do semestre 2005.2. O 
curso caracteriza-se como um programa especial de formação docente por 
graduar professores que já atuam em sala de aula sem possuir, entretanto, 
nível  superior.  Para  investigar  esse  redirecionamento,  foram  feitas 
entrevistas  orais  e  escritas  com os  professores  no  início  e  no  final  do 
semestre nas quais eles produziram relatos de experiências pedagógicas 
através das quais buscou-se verificar se nas situações “ditas” discursivas 
foram levadas em consideração  os interlocutores o referente, a forma de 
dizer  e  o  contexto (sentidos  estrito  e  lato).  Ao  analisar  os  resultados 
preliminares foi possível constatar a desestabilização dos docentes ante as 
teorias  discursivas  e  sua  aplicabilidade  no  ensino  de língua bem como 
pequenos,  porém  poucos,  avanços  rumo  à  estruturação  do  processo 
ensino/aprendizagem da língua materna. Nesse sentido é que justifica-se a 
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implementação e uma maior expansão da disciplina Análise do Discurso 
nos cursos de Letras do estado da Bahia.

OS SENTIDOS DE SEXUALIDADE E A REFORMA EDUCACIONAL 
BRASILEIRA: A DOENÇA, OS MEDOS E INTERDITOS.

Christiani Martins Rodrigues (UEL)

Na década de 1990, a necessidade em se combater a epidemia HIV/AIDS 
e o número de gravidez na adolescência “obrigou” a escola a abordar a 
temática Sexualidade, em sala de aula, por meio de discursos mais diretos 
e  abertos.  Assim,  tornou-se  urgente  elaborar  orientações  sexuais  mais 
direcionada  ao  grupo  jovem,  pois,  apesar  de  tantas  iniciativas  em  se 
combater o sexo não-seguro, a gravidez adolescente e a proliferação do 
HIV/AIDS,  assim  como  de  outras  DSTs,  o  nível  de  contaminação  e  o 
número de mães adolescentes não param de crescer. Dessa maneira, o 
objetivo do presente trabalho consiste em compreender a construção dos 
sentidos  de  sexualidade  na  Orientação  Sexual  escolar,  presente  nos 
documentos oficiais da Reforma Educacional Brasileira – em especial no 
documento específico sobre Orientação Sexual, incluído nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental, enquanto um dos Temas 
Transversais  –,  bem como de  um Projeto  Político  Pedagógico  de  uma 
escola pública da cidade de Londrina. Analisar estes documentos significa 
compreender  como  a  escola  participa  efetivamente  da  construção  de 
subjetividades,  ao  “transmitir”  e  “reproduzir”  os  sentidos  dos  valores 
construídos  em nossa  sociedade,  especialmente  no  que  diz  respeito  à 
sexualidade.  Para  tanto,  a  Análise  de  Discurso,  inspirada  em  Michel 
Pêcheux, assumiu, para a presente pesquisa, o lugar da metodologia, e 
algumas de suas categorias vieram a formar o referencial  teórico deste 
trabalho: a Ideologia, o Sujeito, a Formação Discursiva e o Silêncio. Desse 
modo, foi possível perceber pontos de distanciamentos e encontros entre 
as  propostas  do  Projeto  Político  Pedagógico  analisado  e  o  documento 
elaborado sobre Orientação Sexual na Reforma da Educação Brasileira. 
Distanciamentos, por não se perceber um processo de continuidade entre 
eles, como previsto na LDB, quando determina o caráter de continuidade e 
aprofundamento do Ensino Médio em relação ao conteúdo desenvolvido no 
Ensino Fundamental. E encontros, quando o Projeto Político Pedagógico 
da escola em questão, apesar de conseguir vislumbrar duas maneiras de 
se falar sobre a sexualidade – sob uma perspectiva sociológica e biológica 
–,  relaciona  o  conteúdo  sobre  Orientação  Sexual  mais  especificamente 
com o seu aspecto biológico, estando, assim, de acordo com o documento 
oficial sobre a Orientação Sexual na escola. O sentido de sexualidade no 
documento oficial sobre Orientação Sexual,  apesar de mostrar avanços, 
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por  evidenciar  questões  como  “visões  pluralistas  da  sexualidade”  ou  a 
necessidade da escola acolher as questões sobre esta temática trazidas 
pelos  alunos,  sendo imparcial,  de  modo a não influenciar  nas  escolhas 
individuais, não consegue transcender os tabus e preconceitos existentes 
na sociedade brasileira, quando sua manifestação se restringe apenas aos 
aspectos  biológicos  da  sexualidade.  Do  mesmo  modo,  apesar  dos 
documentos oficiais da Reforma Educacional Brasileira acentuar o sujeito 
crítico e  capaz de fazer escolhas  próprias,  os  documentos  acabam por 
silenciar  este  sujeito,  não  dando  vazão  para  suas  dúvidas  e,  ao  não 
estabelecerem  lugares  nos  quais  eles  possam efetivamente  fazer  suas 
escolhas,  só  lhe  permite  uma  construção  do  sentido  de  sexualidade 
confusa,  baseada  no  medo  e  nos  interditos,  pelo  fato  do  sentido  de 
sexualidade,  com  que  entra  em  contato,  estar  sempre  permeada  pela 
doença e pelo não-dito.

O SUJEITO QUE RI
Elisabeth Silva Lopes (ECA/USP/UFSM)

À  luz  de  conceitos  utilizados  por  Jean-Jacques  Courtine  e  Claudine 
Haroche na Histoire du Visage. Exprimir e taire ses emotións. (XVI – début 
XIX siècle), analiso o rosto de Marcola, o líder do PCC, facção criminosa 
que vem agindo em São Paulo. 
Nos poucos registros do rosto do Marcola, quase sempre em fuga, deixa 
escapar um olhar ora frio e impiedoso, ora franco e destemido, e por vezes 
desamparado. Não raro o rosto dele é insondável, quase inexpressivo. A 
boca é, no entanto, a parte que parece trair a mais reveladora expressão. 
Ele tem a aparência facial fechada como se quisesse impedir o acesso aos 
segredos  dos  lugares  recônditos  e  controvertidos.  A  boca  é  cerrada, 
retorcida e até bicuda, como se quisesse bloquear a abertura ao âmago 
dos  sentimentos  mais  profundos.  O  ricto  esconde  talvez  o  riso 
escarnecedor que, pelo receio, faz com que ele perca o controle da própria 
expressão que procura conter de si. Pode-se concluir que exista por trás da 
boca crispada do homem que tem o hábito de ler é que tais livros deveriam, 
por ironia, beneficiar a alma deste homem. O riso sendo um reflexo vital da 
musculatura facial, uma abertura variável da boca, um desnudamento da 
dentadura,  uma  abertura  para  os  órgãos  internos,  compõe  junto  aos 
inúmeros  movimentos  discursivos  desta  parte  do  corpo,  o  rosto,  um 
conjunto  de  expressões  cuja  leitura  pode  substituir  uma  escrita.  O  riso 
pressuposto aqui, na realidade, é pressentido como uma falência de ordem 
moral ou espiritual denunciado nas sutilezas do discurso corporal.
A abordagem de Courtine & Haroche propõe que pelos traços do homem 
físico  se  pode  ler  o  homem  psicológico.   E,  ao  pretender  decifrar  a 
linguagem do corpo, em particular a do rosto se pode recontar a história do 
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homem. O interesse pelos traços que revelam o homem social  tem seu 
início no século XVI, descritos em manuais de civilidade que “prescrevem” 
as regras da conduta humana.  Elas dão nascimento a um homem sem 
paixões  de  comportamento  moderado,  reservado,  prudente,  calculista, 
freqüentemente reticente e silencioso. Mas que não é desprovido de alma, 
de sentimentos e de expressão.    
A literatura, o teatro e o cinema brasileiros contemporâneos são pautados 
por histórias como estas e por  personagens saídos da realidade.  Existe 
uma tendência a uma “estética da violência” que procura, ao evidenciar as 
incongruências da sociedade brasileira, recontar a história contemporânea 
de forma singular e sem fazer demagogia do social. São tantas as visões 
que  querem colocar  as  minorias,  os  pobres,  os  criminosos  não  apenas 
como vítimas de uma democracia mal saída dos cueiros da hegemonia dos 
chamados países do primeiro mundo que buscam celebrar a passagem de 
uma  era  para  outra,  combinando  diferentes  seres  humanos,  corpos, 
culturas, línguas, idéias, lutas, política de espaço e lugares.  O cruzamento 
destes discursos coloca em questão a problemática da ética, trazendo à 
tona a necessidade da investigação do teatro íntimo do corpo, como um 
“case”  que  guarda  os  cenários  do  espetáculo  inscrito  na  história  do 
pensamento.

A CONSTRUÇÃO DA SUBJETIVIDADE POR ALUNOS DO ENSINO DE 
JOVENS E ADULTOS (EJA) A PARTIR DAS ATIVIDADES ESCOLARES 
E DO CONVÍVIO ESCOLAR: TÉCNICAS DE SI

Gláucia Aparecida Batista (UNITAU)

A pesquisa  a  ser  apresentada  encontra-se  em  andamento  e  enfoca  a 
construção  da  subjetividade  de  alunos  do  curso  denominado  EJA 
(educação de jovens e adultos) por meio das “técnicas de si” de que fala 
Foucault. O corpus de análise é constituído por textos escritos pelos alunos 
de  uma  oitava  série  respondendo  a  propostas  feitas  pela  professora-
pesquisadora. As propostas foram: auto-avaliação de final de ano, texto de 
opinião sobre desigualdade e violência e apreciação de atividades feitas 
em  sala  de  aula.  A  análise  dos  dizeres  dos  alunos  é  feita  à  luz  das 
categorias  focaultianas  de  poder-saber,  confissão,  práticas  de  si  e 
subjetivação.  Dessa  perspectiva,  é  possível  visualizar  sujeitos  que  se 
constroem nas micro-esferas das relações sociais, em particular na escola, 
numa situação peculiar de retorno, pois trata-se de pessoas que deixaram 
a  escola  por  muitos  anos.  As  práticas  de  si,  que  se  desdobram  em 
hermenêutica, cuidado e subjetivação criam para o sujeito a possibilidade, 
para além do controle sobre si, do deleite de si. No tempo atual aparece a 
necessidade – na educação talvez de modo particular – da construção de 
uma disciplina  como  forma  de  adestramento  de  si  pelo  sujeito  já  que, 
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concordando  com  Foucault,  não  se  sustenta  mais  uma  moral  de 
obediência a um código de regras. Os textos analisados revelam como os 
alunos  exercitaram  as  práticas  de  si  no  convívio  com  os  colegas  e 
professores  e  permitem  um  novo  olhar  para  a  constituição  do  sujeito 
enquanto sujeito moral, não somente como um efeito de poder que lhe é 
externo, mas como um trabalho de si por si mesmo, inserido nas relações 
sociais. 

OS SENTIDOS DE ESCRITA NOS DISCURSOS DE CRIANÇAS, 
PROFESSORES E PAIS.

Gracielle Boing Lyra – (FURB)

A presente pesquisa tem como objeto de estudo o escrever na escola. 
Para tanto buscamos compreender: Quais os sentidos de escrever,  nas 
vozes das crianças, seus pais e professores. Pretendemos refletir sobre os 
sentidos de escrita, para desencadear reflexões a respeito da maneira de 
se conceber e, consequentemente, conduzir o processo de escrita. Diante 
destas questões iniciais buscamos investigar cinco alunos de uma turma 
de 3ª série do Ensino Fundamental de um município de Santa Catarina. 
Optamos  em  trabalhar  com  esta  turma,  pelo  fato  dos  alunos  terem 
participado de experiências de escrita nas séries anteriores, oportunizadas 
por práticas pedagógicas que desenvolveram sua maneira de escrever. 
Também são sujeitos desta pesquisa os pais destas cinco crianças e sua 
professora. A escolha dos pais e professora dos sujeitos aconteceu por 
levarmos em conta o outro com o qual a criança interage, pois a alteridade 
define  o  ser  humano,  sendo  que  o  outro  é  imprescindível  para  sua 
concepção. Para alcançarmos os objetivos propostos desenvolvemos uma 
pesquisa  qualitativa  interpretativa,  de  abordagem  fenomenológica-
hermenêutica, por ser essa que mais atinge o propósito delineado para a 
pesquisa.  A  metodologia  de  análise  fundamenta-se  nos  referenciais 
teóricos da análise de Discurso, pois esta considera primordial a relação 
da  linguagem com  a  relação  de  produção  de  discursos,  e  ainda  com 
autores que discutem o letramento. Os instrumentos utilizados para coleta 
de  dados  são  as  entrevistas  semi-diretivas  e  o  diário  de  campo.  As 
transcrições  das  entrevistas  formam os  onze  textos,  que  constituem o 
objeto  de  análise  desta  pesquisa.  Em uma  breve  análise  percebemos 
alguns  sentidos  para  o  escrever.  Para  as  crianças  sentido  de  grafia, 
correção  e  também o  escrever  como copiar.  Para  os  pais  a  escrita  é 
fortemente marcada pela grafia, porém em alguns momentos aponta para 
o escrever como prática social, como processo de intervenção em conflitos 
familiares.  Para  a  professora  os  sentidos  de  textualização,  gênero  e 
progressão.
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VOU PARA O JARDIM PARA QUÊ?
OS SENTIDOS DE ESCOLA PARA AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

Aline Djulei Monguilhott (PG-FURB)
Orientadora: Otilia Lizete de O.M. Heinig

Esta pesquisa tem como objeto de investigação os sentidos de escola para 
as crianças da Educação infantil (usaremos essa nomenclatura pois é ela 
que está contemplada no Projeto Político Pedagógico - PPP  da instituição 
de ensino na qual está sendo realizada a pesquisa). Desenvolver-se-á uma 
pesquisa  qualitativa  interpretativa,  de  abordagem  fenomenológica  – 
hermenêutica.  Busca-se  nas  reflexões  teóricas  compreender 
discursivamente o espaço escolar na visão  da criança e a sua participação 
na  elaboração  das  atividades  e  brincadeiras  propostas  pelo(a) 
educador(a). Para tal, optou-se por analisar gravações de conversas entre 
pesquisadora-aluno,  aluno-aluno  e  aluno-professora  numa  turma  com 
16(dezesseis) alunos na faixa-etária de 4(quatro) a 5(cinco) anos de um 
Centro de Educação Infantil numa escola municipal da região do Vale do 
Itajaí  S.C..A escolha dessa instituição se deu por  ser  considerada uma 
escola  referência  em  qualidade  de  ensino  no  município,  por  pais  e 
professores  do  mesmo.  Os  dados  coletados  para  esta  pesquisa  são 
resultados  da  aplicação  de  um Projeto-Piloto  e  da  análise  do  PPP  da 
instituição.  Desenhos  das  crianças  que  surgiram  após  o  comando: 
Desenhe o que é a escola para você? , falas da hora  do parque, hora do 
lanche e de atividades propostas na sala formam o corpus desta pesquisa. 
A análise do discurso orientará este estudo pois, permite que através da 
linguagem se compreenda o efeito  de sentido produzido nas condições 
sócio-históricas  .  Compreender  o  que  o  diálogo  indica,  as  vozes  que 
ecoam e os silêncios. As conversas com os  sujeitos da pesquisa foram 
transcritas para posterior  análise pois,  cada texto (em sua qualidade de 
enunciado) é individual, único e irreproduzível, sendo nisso que reside seu 
sentido.  Uma  análise  ainda  incipiente  aponta  para  a  noção  de 
disciplinamento e de conformismo coletivo. As crianças revelam em suas 
falas que vêem para a escola (como eles chamam)  para "aprender" ou 
porque "a mãe quis".

DiegoR
DiegoCarlos (Diego)

A (DES)INSTITUCIONALIZAÇÃO DA VELHICE
Geralda Maria de Carvalho ZAIDAN (PG/UNICAMP)
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Este tema aborda questões sobre a institucionalização da velhice 
em duas épocas: a histórica e a contemporânea. De modo que tecemos 
algumas considerações sobre como se constituiu, historicamente, o  Asylo 
de Inválidos com o atual Lar dos Velhinhos de Campinas, relacionando-os 
a prática da caridade, da filantropia e da medicina social no século XIX até 
os dias de hoje.Assim sendo, a recuperação desses elementos pertinentes 
ao contexto,  sejam eles  o  histórico  ou  o atual,  nos remete  a outros 
contextos simbólicos, convocados a organizar a produção de sentidos nas 
representações inseridas nesta conjuntura, entre outras, as quais atuariam 
no  reconhecimento  das  peculiaridades  decorrentes  dos  vínculos 
manifestos nos Estatutos da instituição asilar e das representações postas 
à  análise.  Melhor  dizendo,  verificamos  que  na  modernidade   as 
sociedades, de modo geral, determinaram as etapas da vida,  originando a 
partir  daí   uma fronteira  entre  elas,  que passou a ser  dada pela  idade 
cronológica.  Alguns autores fazem referência a uma “cronologização da 
vida” e assinalam para a institucionalização o percurso da vida envolvendo 
todas  as  instituições  sociais  e  políticas  como  a  família,  o  sistema 
educacional bem como as relações de  trabalho  e consumo, etc. Enquanto 
que  na    pós-modernidade,  vivencia-se  um  movimento  contrário, 
denominado de “(des)institucionalização” ou “(des)cronologização da vida”. 
Sua argumentação terá como base as mudanças ocorridas no processo 
produtivo  e  familiar.  Consideramos  que  essa  observância  atual  está 
baseada  numa  dada  imagem  de  mundo  e  adaptada  a  um  particular 
histórico  em que  o  primeiro  fala  de  um tempo  suspenso  e  retido  pela 
memória, como uma significação e o segundo, fala de um espaço concreto 
no qual  as representações desses sujeitos nos atestam uma embaraçosa 
constatação, de que o Novo Mundo está permeado  pelas ocorrências do 
Velho  Mundo  e  assinala  a  secularização  de  significações  que 
transcendem  em favor de políticas ditadas pelos agentes   sociais. Por fim, 
compreendemos que a  identidade,  do  jovem e do idoso,  não pode ser 
concebida pontualmente,  mas no processo socio-histórico  e para tanto, 
nos  amparamos na concepção desenvolvida pela  teoria  da Análise  do 
Discurso, que nos permite evidenciar esses movimentos de sentidos. 

ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS E COPA DO MUNDO: OS PROCESSOS 
DE  IDENTIFICAÇÃO  NACIONAL  NO  DISCURSO  JORNALÍSTICO 
BRASILEIRO

Cristiane Maria Megid (IEL-UNICAMP)

Nesta pesquisa, analisamos os processos de identificação nacional nos 
discursos produzidos pela mídia brasileira, ou seja, as imagens de “Brasil” 
e “brasileiros”  (e suas respectivas paráfrases),  em dois acontecimentos 
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históricos  importantes  para  o  país:  a  Copa  do  Mundo  e  as  eleições 
presidenciais. Para tanto, estamos selecionando notícias sobre estes dois 
temas veiculadas em três das principais empresas jornalísticas do Brasil – 
a  Folha de S. Paulo, o  Jornal Nacional  e o  Portal UOL – contemplando, 
assim, os principais suportes do jornalismo atual – impresso, televisivo e 
online.  Nossas  análises  são  baseadas  nos  dispositivos  analíticos  da 
Análise de Discurso de linha francesa. Desta forma, temos como objetivo 
a investigação da construção de uma memória histórica do país, dadas a 
atuação  determinante  do  discurso  jornalístico  (lendo  o  presente  e 
organizando discursivamente o futuro) na produção de efeitos de sentido 
constitutivos da história brasileira, e a importância dos momentos em que 
estes discursos estão sendo analisados.

APROVEITAMENTO DE COLETÂNEA: SUBJETIVIDADE E 
SINGULARIDADE 

 Jeanete Akemi Arima (UNITAU)

A leitura como prática obrigatória e necessária para a realização 
dos  principais  vestibulares  contemporâneos  motivou  esta  pesquisa.  A 
leitura,  para  muitos  alunos  representa  uma  barreira,  não  conseguindo 
esses, entender enunciados de exercícios que, na maioria das vezes, é de 
fácil  resolução.  Diante  dessa  constatação,  procurei  verificar  de  que 
maneira as leituras de coletâneas apresentadas em provas de redação nos 
vestibulares eram feitas pelos alunos.  Pautada em diferentes teorias de 
leitura, observei que, para alguns alunos, mesmo após concluírem o ensino 
médio,  o  sentido  de  um  texto  era  atribuído  apenas  ao  que  se  estava 
explicito, e, para outros alunos, a leitura era algo mais subjetivo e tinha 
caráter  mais  pessoal.  A  presente  pesquisa,  então,  enfoca  a  teoria 
discursivista  de  leitura  e  analisam  os  aspectos  singularidade  e 
subjetividade em aproveitamento de coletânea  por vestibulandos. Para a 
analise,  observaram-se  alguns  textos  produzidos  por  esses  mesmos 
alunos. Pôde-se constatar que a subjetividade e a singularidade dos alunos 
pré-vestibulandos emergem na e pela escrita.

AS  SALAS  DO  PESCANDO  LETRAS  E  SUAS  CONDIÇÕES  DE 
PRODUÇÃO

Crizeide Miranda Freire (UNEB)

Este trabalho vem apresentar e analisar as condições produção presentes 
na salas de aula do projeto Pescando Letras. Este projeto é fruto de uma 
parceria entre o Ministério de Educação e Desporto (Brasil), o Ministerio de 
Educación y Ciência (Espanha) e a Secretaria Especial de Aqüicultura e 
Pesca e tem como objetivo a inserção de pescadores e pescadores no 
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mundo  da  escrita  mediante  o  processo  de  alfabetização,  tendo  como 
aporte  teórico  o  método  desenvolvido  por  Paulo  Freire  e  as  teorias 
elaboradas por Emilia Ferreiro e Ana Teberosky. Este projeto envolve os 
municípios de Xiquexique, Remanso, Pilão Arcado e Barra, banhados pelo 
rio  São  Francisco,  além  de  contar  com  48  ilhas  que  contam  como 
pertencentes  à  Xiquexique.  Após  uma  pesquisa  verificou-se  a  alta 
incidência de analfabetos entre pescadores e pescadoras, o que suscitou a 
necessidade de elaborar um projeto de intervenção que colaborasse para a 
ressignificação  dos  sujeitos  envolvidos  frente  à  comunidade  a  que 
pertencem.  Nossos  alfabetizadores  apresentam-se  com  um  perfil  de 
professores inexperientes na área de alfabetização de jovens e adultos, 
buscando assim, durante esta jornada, ultrapassar seus medos, angústias 
e fazer com que o seu discurso de alfabetizador inebrie sua clientela, que é 
constituída por sujeitos descritos como “carentes de saber”, lembrados por 
romancistas  e  cantores  em  prosa  e  verso  como  figuras  heróicas  que 
através  deste  novo  discurso,  apresentado  pelo  professor/alfabetizador, 
poderão  vir  a  nos  presentear  com suas  histórias  escritas,  configuradas 
agora a partir do seu olhar e não de quem julga conhecer sua realidade. O 
discurso que configura o indivíduo alfabetizador  neste  programa denota 
uma idéia  inicial  de  impotência,  incapacidade,  fragilidade,  na  busca  ao 
longo do processo de perceber-se sujeito indispensável na construção do 
conhecimento. Conhecimento este que, preponderantemente neste projeto 
se insidia como prisma, pois, o novo assustava a todos e configurava-se, 
em  momentos  distintos,  como  insegurança  atrelada  à  necessidade  de 
romper  as  barreiras  que  lhe  permitiriam  mostrar-se  não  como  um 
alfabetizador,  mas  como  “o  alfabetizador”.  Um  novo  sujeito  surge  nas 
águas para pescar homens simples e mostrar-lhes um novo mundo que 
não  se  limitava  ao  decodificar  de  letras,  mas  ao  mergulho  em  águas 
desconhecidas  e  perceber   em  signos   ali  contido,  um  tesouro  a  ser 
desvelado.
Sabemos  que  o  discurso  muda  mediante  quem  o  profere  e,  neste 
particular, o discurso do alfabetizador se evidencia neste trabalho como a 
voz do “dominador”. Dominador do saber; saber este que na sua formação 
torna-o sujeito onipotente perante os pescadores. O momento deste novo 
discurso permite a este sujeito, professor/alfabetizador, de voz passiva em 
determinado  segmento  da  sociedade,  projetar-se  na  voz  ativo-reflexiva, 
modificando uma realidade para muito imutáveis, com era a do pescador 
analfabeto.

O DISCURSO DO PRESIDENTE E O DISCURSO-LULA: A 
CONSTRUÇÃO DE UMA IMAGEM DE LÍNGUA POLÍTICA IDEAL 

NA MÍDIA
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Raquel Noronha Siqueira (Universidade Estadual de Campinas)
Orientação: Mônica Graciela Zoppi Fontana

Essa pesquisa trata  da análise  do discurso-Lula  e de discursos 
sobre o discurso-Lula, com intuito de depreender o funcionamento de uma 
imagem  de  língua  política  ideal  produzida  pela  mídia,  que  interpreta 
negativamente o discurso-Lula, deslegitimando seu funcionamento.

Discurso-Lula são os discursos proferidos pelo presidente Lula da 
posição  de  presidente  (posição  já  legitimada).  A  partir  do  seu 
funcionamento  podemos caracterizar  o  discurso-Lula  como um  discurso 
de, contraposto aos que caracterizamos como discurso sobre (o da mídia). 
Discurso sobre o lugar onde se institucionaliza sentidos e, dessa forma, 
(des)legitima o funcionamento do discurso de.. 

Para  desenvolvimento  da  nossa  pesquisa  temos  um  corpus 
constituído por entrevista concedida pelo presidente na qual  ele fala de 
“improviso”,  ou  seja,  não tem as perguntas  com respostas previamente 
formuladas à entrevista;  e por  discursos da mídia relatando o discurso-
Lula. 

Em nossa análise,  interessa-nos o  como fazer sentido,  mais  do 
que o conteúdo (objetivo da interpretação). Nesse sentido, valemo-nos de 
aspectos lingüísticos, focando na  forma na qual o discurso se apresenta. 
Para  tal,  procuramos  organizar  e  realizar  recortes  no  corpus.  Esses 
recortes  consistem  na  escolha  de  enunciados  considerados  relevantes 
para o desenvolvimento do nosso trabalho, e para efetuá-los,  usamos os 
conceitos Formações Imaginárias (FIs) e antecipação (PÊCHEUX). 

Como  conclusão  da  nossa  pesquisa  podemos  apontar que  as 
imagens  construídas  no/  pelo  discurso-Lula  mostra  seu  discurso  como 
mediador entre uma língua do Estado (técnica, burocrática) e uma língua 
do  povo  (informal,  metafórica).  O  discurso-Lula  se  estrutura  pelas 
reformulações: o dizer está sempre sendo retomado; assim, para a AD, o 
modo de dizer significa e (se) abre para outros sentidos, evocando (através 
da memória/ interdiscurso) sentidos (outros/ mesmos). Orlandi coloca que 
“um subproduto desse funcionamento historicamente visível  é o fato de  
que  o  olhar  do  dominado  é  mais  sensível  a  pluralidade  do  que  o  do 
dominador. É o dominado que (falha e por isso) precisa do múltiplo para  
existir. Para o dominador basta o “um” (o seu)” (ibid:185); trazendo a fala 
do Matraga (G. Rosa, 1951) “o sapo não pula por boniteza mas porém por  
precisão”.  O discurso-Lula,  ao voltar(-se) continuamente sobre si  aponta 
para um aspecto mais comum a um discurso enunciado a partir da posição 
de “dominado”, daqueles que falham (conforme os modelos impostos pelos 
discursos dominantes) e precisam (se) explicar.
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DISCURSO  E  RESISTÊNCIA:  A  ANÁLISE  DO  DISCURSO  DO 
SILENCIAMENTO DA CULTURA POPULAR NOS TEXTOS DE ALUNOS 
DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)

Luciana Aparecida de Mesquita – (UNITAU)

Com a  chegada  do  capitalismo  e  com  o  advento  da  globalização  que 
trazem consigo grande variedade de informações e novas concepções de 
valores, é possível perceber que as culturas populares correm o risco de 
morrer, pois os indivíduos que delas fazem parte tornam-se assujeitados a 
esses discursos massificantes e vão perdendo sua identidade cultural de 
modo  a  se  distanciarem  dos  costumes  e  valores  agregados  àquelas 
culturas. Na medida em que os últimos representantes de determinadas 
culturas vão morrendo, morre também com eles todos os elementos que 
constituem  seus  universos  de  formação  e,  assim,  vai  se  acabando  a 
diversidade cultural. Preocupados com a formação integral dos alunos, os 
PCN apresentam como proposta a inclusão da “pluralidade cultural” como 
um dos temas a serem desenvolvidos. Na esteira desta proposta elegemos 
como  tema  o  silenciamento  (Orlandi,  1991)  da  cultura  popular  e  o 
delimitamos na cultura caiçara e dos valores contidos nela. Apresentada a 
delimitação  do tema,  esta  apresentação objetiva  apresentar  teorias  que 
permitam analisar discursos informalmente observados com o objetivo de 
detectar as relações dos alunos do Ensino de Jovens e Adultos (EJA) com 
a cultura local. Dessa forma, pensou-se na possibilidade de pesquisa junto 
a  alguns  alunos  a  respeito  da  visão  pessoal  deles  sobre  a  cidade  de 
Ubatuba.  Para tanto,  será  solicitado que produzam textos em forma de 
depoimentos,  contando  a  respeito  de  suas  vidas  na  cidade,  de  seus 
costumes, de seus familiares, de como o lugar era antigamente e como é 
atualmente. Privilegiamos esse tipo de texto, pois o escrito autobiográfico é 
passível como lugar de construção de subjetividade se analisadas à luz de 
teorias  Foucautianas.

DISCURSO  MIDIÁTICO:  SUJEITOS  MUTANTES  NA  ERA  DA  PÓS-
MODERNIDADE

João Carlos Mayer ROSTEY (G-UEM)
Profª Drª Ismara Eliane Vidal de Souza TASSO (UEM)

Marcada  por  constantes  transformações,  a  sociedade  pós-moderna 
caracteriza-se por questionamentos e inquietações que os sujeitos fazem 
de si mesmos e do outro. Nesse processo, diversos debates buscam um 
compreender, um entender em relação às questões relativas ao sujeito, à 
constituição  identitária  e  à  representação.  Em  virtude  desse 
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despontamento  pós-moderno,  o  homem  se  encontra  cada  vez  mais 
absorvido  pelos  meios  de  comunicação  de  massa,  à  medida  que  os 
relacionamentos sócio-político-econômico-cultural passam a ser moldados 
por essa nova mídia, a qual dita um novo senso da realidade, isto é, os 
meios de comunicação de massa definem uma nova realidade singular. 
Desse modo, pode-se considerar a mídia como um aliado articulador da 
memória  comum,  assim  como  determinadora  de  tipos  de  identidades. 
Nessa perspectiva, práticas discursivas midiáticas determinam  quando e 
qual sujeito encontra-se ora incluído ora excluído de grupos consolidados 
ou institucionalizados. O presente trabalho, que é um recorte de um projeto 
maior  de  pesquisa  intitulado  “Práticas  Identitárias  na  Pós-Modernidade: 
Discurso, Sentido e Mídia”, fundamentado sob os pressupostos teóricos da 
Análise  do  Discurso  de  linha  francesa,  preza  pela  necessidade  de  se 
estudar e refletir a respeito desse fenômeno social-maquiníco denominado 
mídia,  especificamente  o  produto  videoclipe,  a  fim  de  investigar  quais 
estratégias verbais e imagéticas são empregadas na produção de efeitos 
de sentidos pelas quais se constituem novos sujeitos ou fixam aqueles já 
existentes.  Dessa  forma,  buscamos  compreender,  nessa  materialidade 
audiovisual,  como  se  processa  a  constituição  identitária  e  de 
representação do sujeito que vive à margem da sociedade brasileira.

UM  OLHAR  SOBRE  O  DISCURSO  RELIGIOSO  NA  POESIA  DE 
PATATIVA DO ASSARÉ

Autora: Maria Eliza Freitas do Nascimento (UFPE)

Este  trabalho  tem  como  objetivo  lançar  um  olhar  discursivo  sobre  a 
produção poética de Patativa do Assaré, analisando o discurso religioso na 
produção do sentido da poesia. Trata-se de um poeta cearense que é um 
legítimo representante da cultura popular nordestina, sua poesia oferece 
diversos  olhares  sobre  a  realidade  sócio-cultural  do  Nordeste.  Como 
suporte teórico, utilizamos a Analise do Discurso de linha francesa, que 
“insere  a  exterioridade  como  elemento  constitutivo  dos  sentidos” 
(GREGOLIN,  2001,  p.  12).  Tomamos  por  base,  principalmente  os 
conceitos  de  interdiscurso  e  memória  discursiva,  a  partir  dos  autores 
Pêcheux  (1997)  e  Courtine  (1999).  Verificamos  que  o  sujeito-autor  da 
poesia  em  análise,  utiliza-se  da  interdiscursividade  para  legitimar  seu 
discurso,  os  efeitos  de  sentido  são  produzidos  pela  articulação  com  o 
discurso religioso

COOPERAÇÃO: OS SENTIDOS DAS DESIGNAÇÕES
Marta Maria da Silva Assis (Unicamp)
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Nesta pesquisa, propomos analisar e descrever os processos discursivos 
do trabalho cooperativo no interior da formação discursiva dominante do 
modo de produção capitalista neoliberal a partir dos sentidos da palavra 
cooperação.  Ou  seja,  temos  como  objetivo  central  explicitar  os 
mecanismos discursivos que produzem efeitos de sentidos antagônicos, 
em aliança,  etc,  para uma prática  cooperativa  utilizada,  atualmente,  no 
mercado  de  trabalho,  tanto  como  prática  de  trabalho  como  prática  de 
ensino. Trazemos esta questão para ser discutida no âmbito dos estudos 
da linguagem por considerar que esta disciplina permite compreender o 
processo discursivo (cruzamento do interdiscurso com a formulação) onde 
se produz as várias nominalizações para designar o que aqui chamamos, 
cooperação.

TRABALHO DOCENTE E PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADE: UMA 
ANÁLISE ENUNCIATIVA

Bruno DEUSDARÁ (UERJ)

O presente trabalho integra as discussões relativas à contribuição de uma 
perspectiva enunciativa para a análise do trabalho. Nesta exposição, nosso 
objetivo é refletir acerca do mural da sala de professores como dispositivo 
de produção de saberes sobre a prática docente. Tal objetivo emerge de 
pesquisa que vimos realizando no âmbito do curso de Mestrado no PPG 
em Letras/UERJ, que tematiza a produção de subjetividade engendrada no 
trabalho docente do ponto de vista discursivo. 
A referida pesquisa tem motivação em nosso cotidiano como profissionais 
de  Língua  Portuguesa,  em  que  nos  deparamos  com  a  angústia  de 
profissionais cuja rotina de trabalho se prolonga por uma série de outras 
atividades que extrapolam as interações professor(a)/aluno(a), na sala de 
aula. A partir  dessa constatação, identificamos a necessidade de propor 
encaminhamentos de pesquisa que contribuíssem com a superação das 
coordenadas  de  espaço-tempo  classicamente  relacionadas  ao  trabalho 
docente  –  ou  seja,  a  sala  de  aula  –  a  fim  de  que  pudéssemos 
problematizar  as  estratégias  de  produção  de  saberes  outros  que 
(igualmente àqueles inerentes às atividades realizadas em sala de aula) se 
supõem necessários ao magistério.
Desse modo, optamos por uma observação empírica, elegendo a sala de 
professores de uma escola de rede pública estadual como espaço-tempo 
das interações analisadas. Tal opção sustenta-se na noção ampliada de 
situação de trabalho (Rocha, Daher e Sant’Anna, 2002), que nos permite 
compreender o trabalho docente abrangendo uma rede de discursos que 
se  responsabiliza  pelos  sentidos  produzidos  em  /  sobre  uma  dada 
atividade. Na sala de professores, percebemos que esse espaço não se 
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restringe a um local de descanso dos profissionais entre uma aula e outra, 
antes é cenário de elaboração de combinados de trabalho, realização de 
reuniões pedagógicas, produção de acordos coletivos, relativos não só a 
questões administrativas, como também sindicais,  etc. Enfim, é possível 
perceber  na  sala  de  professores  a  produção  /  circulação de saberes  e 
práticas que se mostram inerentes ao magistério. Notamos ainda o papel 
importante que o mural da sala de professores exerce em tal contexto. No 
mural não só se “informam” questões que se supõem importantes, como 
também  se  propõem  discussões.  Ao  analisar  o  mural  da  sala  de 
professores, foi necessário recorrer à idéia de que o mural como suporte 
(mídium) dos discursos não é mera moldura, é antes constitutivo do todo 
do  gênero  do  discurso  (Maingueneau,  2001).  A  partir  da  relação  entre 
gênero  do  discurso  e  suporte,  tem sido  possível  discutir  de  que  modo 
diferentes  vozes  presentes  no  mural  da  sala  de  professores  são 
autorizadas a falar aos professores em situação de trabalho. Além disso, 
temos podido debater que relações de poder/saber (Foucault, 2004) essas 
vozes autorizadas têm constituído na construção de imagens do trabalho 
docente. Com efeito, tal opção teórica tem nos permitido compreender o 
mural,  do  ponto  de  vista  enunciativo,  não  como  mero  reflexo  das 
interações ocorridas, mas como produtor de saberes e, assim, de imagens 
discursivas do trabalho docente.

DESIGNAÇÕES DE PROFESSOR, ALUNO E ENSINO DE LÍNGUA 
INGLESA EM COMUNIDADES DA REDE ORKUT

José Adjailson Uchoa-Fernandes

O site de relacionamentos Orkut tem se tornado, nos últimos dois anos, um 
importante fórum de debate acerca de temas variados, dentre os quais o 
ensino de Língua Inglesa (LI).
No Brasil o site adquiriu altíssima popularidade chegando à proporção de 
72,84% de membros brasileiros.
O  propósito  deste  trabalho  é  analisar,  do  ponto  de  vista  semântico-
discursivo, enunciados produzidos em comunidades que discutem o ensino 
de LI nesta rede de relacionamentos.
Buscaremos  analisar  os  processos  de  designação,  nomeação  e 
renomeação (cf. Guimarães, 2002) aos quais o ensino de LI é submetido. 
Analisaremos ainda como se configuram os locutores e enunciadores (Op. 
Cit.)  nestas  cenas  enunciativas,  buscando  evidências  a  respeito  das 
concepções  de  LI  e  de  seus  processos  de  ensino-aprendizagem  que 
permeiam  os  mesmos,  bem  como  o  imaginário  desses  sujeitos  que 
enunciam.
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Faremos também uma apreciação a respeito das especificidades da mídia 
hipertextual,  a  qual  serve  de  suporte  para  os  enunciados  que  compõe 
nosso  corpus, uma vez que, esta cena enunciativa possui peculiaridades 
relevantes, como por exemplo, a possibilidade de enunciação por meio de 
identidades fictícias de usuários (“fakes”) e, em alguns casos, até mesmo o 
anonimato.
Tomaremos como pressuposto teórico uma concepção de sujeito enquanto 
cindido, interpelado pela linguagem e pela ideologia e que se constitui a 
partir do outro, buscando nele a sua completude.
Partiremos também de uma concepção polifônica da linguagem, buscando 
sustentação teórica na Semântica Histórica da Enunciação, para confrontar 
a transparência e a intencionalidade do dito, objetivando evidenciar esse 
caráter  heterogêneo  do  discurso  a  partir  das  diferentes  formações 
discursivas  que  se  manifestam  por  meio  de  diferentes  locutores  (l) e 
Enunciadores que podem operar em um mesmo enunciado. Tomaremos 
ainda como base os conceitos  de designação,  nomeação e reescritura, 
introduzidos por Guimarães (2002), para nos ajudar a confrontar a ilusão 
do  referente  único,  a  qual  contribui  para  os  efeitos  de  transparência  e 
univocidade da linguagem.

FOLHA: DO MANUAL AO JORNAL OU DA PRODUÇÃO DE SENTIDOS 
ACERCA DA GUERRA DO IRAQUE

Maraísa Lopes

Este trabalho inscreve-se na perspectiva da Análise do Discurso de linha 
francesa e retoma noções específicas à História das Idéias Lingüísticas na 
medida em que visa compreender os sentidos produzidos pelo discurso do 
jornal Folha de S. Paulo acerca da Guerra do Iraque em face dos preceitos 
dos  manuais  de  redação  jornalística  dessa  empresa.  Partimos  do 
pressuposto da Análise do Discurso de que todo discurso é constituído 
ideologicamente  e,  portanto,  o  caráter  de  neutralidade  do  discurso 
jornalístico é ilusório  (ORLANDI,  2003).  Além disso,  trabalhamos com a 
compreensão de que a constituição da instituição ‘jornal’  se dá em uma 
relação  com um ‘poder  dizer’  marcado  pela  censura  (MARIANI,  1999). 
Essa  relação  instaura  uma  memória  discursiva  no  funcionamento  da 
instituição  jornalística.  Nosso  dispositivo  teórico  repousa  nas  noções 
correntes da AD, mais propriamente,  naquelas postuladas por Pêcheux, 
Henry, Guilhaumou, Maldidier, Orlandi e, recorremos a Guimarães, Horta 
Nunes, Mariani e Filho para tangenciar as questões relativas ao discurso 
jornalístico.  O  corpus  para  nossa  análise  compõe-se  das  notícias 
publicadas no Caderno Mundo desse jornal, no período de 19 de Março a 
10  de  Abril  de  2003,  mas,  faz-se  necessário  lembrar,  no  entanto,  que 
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diante  do  vasto  material,  um  novo  recorte  tende  a  ser  proposto  pelo 
constante vai-e-vem entre arquivo/teoria/análise.  Assim,  procederemos à 
de-superficialização  dos  textos  para  que  atinjamos  o  nível  discursivo  e 
desse modo, nosso dispositivo de análise comece a tomar corpo e permita 
nossa inscrição na injunção de interpretar, no batimento com a descrição, 
na produção dos sentidos desses espaços discursivos.

O CIRCUITO BAIANO DA VIOLA E SUAS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO 
Andréa Betânia da Silva (UNEB/ UFBA)

A realização dos festivais de violeiros que acontecem na Bahia conta com 
condições de produção que fazem do repente uma produção discursiva 
singular, atravessada por fatores ideológicos, sociais e históricos, marcada 
por seus sujeitos como uma tentativa de resistência. Ramalho (2000, p. 
136) apresenta os congressos e os festivais como parte do processo de 
modernização  da  cantoria,  contribuindo  para  a  dissolução  do  que 
denomina  “sistema  único”.  É  necessário  apresentar  uma  diferenciação 
entre  congresso  e  festival.  Enquanto  o  primeiro  é  caracterizado  pela 
reunião  de  cantadores  (por  vezes  até  quarenta  participantes)  que  se 
submetem  a  apresentações  que  funcionam  como  eliminatórias  para  a 
grande final, onde é indicada a dupla campeã, o segundo funciona com um 
número mais  limitado  de participantes  (geralmente  cinco duplas)  e  não 
conta  com  etapas  eliminatórias.  As  apresentações  visam  classificar  os 
participantes em posições que vão do 1º ao 5º lugar, com premiação para 
todos.  As  constantes  mudanças  sociais  exigem  que  os  cantadores 
desenvolvam  estratégias  que  os  mantenham  atuantes  em  meio  às 
novidades circundantes. Ayala (1988, p. 33) os apresenta como agentes da 
indústria cultural, uma vez que têm sua obra divulgada através da venda 
de CDs e DVDs, além da participação em programas de rádio,  embora 
destaque  que  não  vivem  apenas  dessas  produções.  Segundo  Muzart 
(2006), a apropriação dos  media se dá naturalmente, como um meio de 
adaptação. Uma vez configurada a situação da cantoria de viola, torna-se 
relevante  destacar  as  características  que  se  fazem presentes  em cada 
festival. A partir da formação de um grupo composto por doze cantadores 
(seis duplas) criou-se o movimento Circuito da Viola. Desde então, há o 
compromisso  de  promover  seis  encontros  anuais,  cada  um  sob  a 
responsabilidade de cada dupla. Os locais pré-estabelecidos normalmente 
são  as  cidades  onde  os  cantadores  moram.  Atualmente,  o  movimento 
conta com a participação de cinco duplas, uma vez que o falecimento de 
um componente  ocasionou  a  saída  de  outro,  visto  que  atuavam como 
parceiros. Ocasionalmente, a ausência de um cantador associado motiva o 
convite a um repentista convidado. Os lugares onde ocorrem as cantorias 
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variam  conforme  as  condições  de  que  seus  organizadores  dispõem. 
Podem ser: escolas, clubes, sedes de associações, mercados, teatros etc. 
A  infraestrutura  oferecida  também  está  diretamente  relacionada  às 
possibilidades dos promoventes. Normalmente conta-se com microfones, 
caixas  de  som,  além  de  um  técnico  responsável  pelo  manuseio  do 
equipamento de áudio. Como a premiação tem envolvido a gravação de 
um CD como produto final,  tem-se recorrido à gravação como meio de 
perpetuar  as  produções  que  até  então  eram  irrecuperáveis.  O  registro 
escrito ou em documento audiovisual, segundo  Muzart (2006, p.38) não é 
capaz de capturar a cumplicidade que se dá entre o produtor e sua platéia 
durante a criação poética.” Deste modo, o presente trabalho propõe-se a 
verificar  quais  as  condições  de  produção  presentes  na  realização  dos 
festivais,  analisando  de  que  modo  estas  interferem  na  elaboração  dos 
textos produzidos.
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