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APRESENTAÇÃO 

 
Discurso e (pós) verdade: efeitos de real e sentidos da convicção 

 

Há relações diversas e fundamentais entre o discurso e a verdade. Ao longo da 

história, em condições de produção distintas, já se afirmou que a verdade existiria 

independentemente das coisas ditas; que estas últimas seriam entrave ou acesso à 

verdadeira essência dos seres e fenômenos; e, finalmente, que a verdade consistiria em 

construção histórica dos fatos, para a qual o discurso é decisivo. Mais recentemente, 

vimos multiplicarem-se as alegações de que os fatos não existem, de sorte que apenas 

haveria versões e interpretações alternativas. 

Além disso, sabemos que em diferentes tempos e lugares, não são os mesmos 

campos e instituições de onde se emanam os efeitos de real e as convicções. Um único, 

mas profundo e significativo exemplo dessa transformação é o “desencantamento” do 

mundo ocidental, ocorrido na era moderna. Com ele, vimos a religião perder força como 

espaço praticamente exclusivo de produção da verdade, via reprodução da palavra de 

Deus, cedendo cada vez mais lugar aos dados e experimentos da prática científica. 

No que se refere às tendências contemporâneas de se conceber as relações entre 

discurso e verdade, frequentemente elas são concebidas como um movimento libertário, 

uma vez que permitiriam que nos desprendêssemos de dogmas, ortodoxias e autoridades 

exclusivas. Assim, domínios e instituições, que, antes, nos guiavam com base em suas 

verdades fundamentais e na quase cega fé alheia, tornaram-se cada vez mais suscetíveis 

às nossas dúvidas e críticas. A religião, a política, a mídia e a ciência já não são mais do 

mesmo modo consideradas como fontes das quais brotariam a certeza dos fatos e os 

devidos caminhos a seguir. Com frequência e intensidade aparentemente inéditas, a 

crença e a confiança que nelas depositávamos passaram a ser ladeadas por ceticismos, 

suspeitas e, assim, talvez, por emancipações. O que não significa que estejamos diante 

de um fenômeno homogêneo e igualmente experimentado por sujeitos de classes e 

grupos sociais distintos, de ideologias diversas e inscritos em diferentes relações de 

poder. 

Por outro lado, observamos que a crescente difusão das fake news e a 

emergência das noções de “pós-verdade” e “fatos alternativos” têm produzido efeitos 

bastante perversos. Retrocessos políticos e sociais, intolerâncias a comportamentos, 

adesões a preconceitos de classe e de gênero e difusões massivas de ideias e ações 

reacionárias ou populistas consolidam-se e expandem-se com força e alcance 

assustadores. Contribuem decisivamente para essa força e esse alcance a onipresença 

das redes sociais, seu uso constante e disseminado e suas interconexões com os veículos 

da mídia de diversos extratos e ideologias. Os resultados desse movimento na história já 

se mostram a olhos vistos: ataques às políticas afirmativas, aos programas de combate 

às desigualdades sociais e econômicas e às discussões sobre gênero e sexualidade; e 

ascensão de tendências fascistas de toda ordem, conduzindo líderes políticos de 

extrema-direita a conquistas eleitorais até recentemente inimagináveis na Europa e nos 

EUA, mas também no Brasil. 

Nas diversas vertentes dos estudos do discurso, derivem elas da chamada AD 

francesa, dos trabalhos que se fundamentam no círculo de Bakhtin ou da Semiótica, de 

Greimas, entre outras, há relativo consenso sobre o funcionamento dos processos 

discursivos. Tais processos fazem com que as mesmas palavras, expressões ou 

proposições produzam diferentes efeitos de sentido, mas também fazem com que 

distintas palavras, expressões e proposições produzam os mesmos sentidos. Na esteira 

dessa reflexão, poderíamos entender que as diversas relações entre discurso e verdade, 
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sejam elas afirmadas taxativamente, sejam objeto de crítica ou de adesão parcial, sejam 

ainda recusadas de modo absoluto, podem tanto libertar quanto assujeitar. Elas podem 

se inscrever em posições conservadoras e ensejar discursos reacionários e até fascistas, 

mas podem igualmente derivar de posicionamentos progressistas e produzir 

pensamentos, atos e palavras emancipatórios. 
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GRUPO 1: BIODIS – BIOPOLÍTICA E RESISTÊNCIAS NO CAMPO DISCURSIVO (UFSC 

– Universidade Federal de Santa Catarina) 

 

Atilio BUTTURI JUNIOR (UFSC) 

atilio.butturi@ufsc.br 

 

 

Esta apresentação tem por objetivo apresentar algumas das pesquisas desenvolvidas no âmbito do 

Grupo Estudos no Campo Discursivo (Universidade Federal de Santa Catarina |CNPq), ancoradas nos 

debates de Michel Foucault e nas discussões acerca da biopolítica e da produção de estratégias de 

resistência possíveis no interior de seus dispositivos. Para tanto, nosso recorte reúne quatro pesquisas 

que têm como ponto de confluência a produção de formas de subjetividades segundo a ordem da 

normalização e da regularização da vida e as implicações políticas da invenção de modalidades de 

sujeito relacionadas ao risco, ao perigo, à doença, à anormalidade e à perversidade. A primeira das 

pesquisas, nesse sentido, discorrerá sobre os limites teóricos do vértice biopolítica e resistência, tendo 

em vista a hipótese de um paradigma do HIV-Aids para pensar a contemporaneidade. A segunda das 

pesquisas volta-se para a produção dos sujeitos alcoolistas, analisando um corpus de laudos emitidos 

por técnicos da saúde mental, nos anos de 2010 a 2016, cuja indicação era a de internação 

compulsória, posteriormente autorizada pelo Poder Judiciário, mediante solicitação familiar. A 

terceira das pesquisas interroga-se, a partir de uma investigação de campo, sobre a produção de 

processos de doentização no interior do Programa Vida e Saúde, voltado para pessoas com excesso de 

peso no interior do Rio Grande do Sul. Finalmente, a quarta das pesquisas toma como objeto os 

saberes e práticas biomédicos e psiquiátricos que capturam o chamado sujeito bipolar, fazendo notar a 

inscrição frágil das categorias de governo e de disciplina em vigor na invenção de sujeitos anormais. 

Nos quatro casos, pretendemos fazer notar o papel fulcral que a vida, o corpo e as formas de 

subjetividade vinculadas às biopolíticas desempenham na contemporaneidade e, justamente por isso, 

a importância de estabelecer práticas de análise interdisciplinares que investiguem tais temáticas no 

interior do campo dos estudos discursivos. 

 

Palavras-chave: Campo Discursivo; Biopolítica; Dispositivos. 
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OS LIMITES DA RESISTÊNCIA: OS DISCURSOS DO HIV E A BIOPOLÍTICA 

 

Atilio BUTTURI JUNIOR  (UFSC) 

atilio.butturi@ufsc.br 

 

 

Na década de setenta do século XX, Michel Foucault passou a refletir acerca das estratégias e táticas 

de resistência como condição das relações de poder. Na mesma época, o filósofo elaborou os 

conceitos de biopoder e de biopolítica, tendo em vista não apenas a centralidade das positividades 

para suas análises (em detrimento da verticalidade e da centralização de um poder repressor) quanto 

a exigência dos dispositivos de tomar a vida como uma preocupação central da política (de acordo 

com os saberes e práticas que se avolumavam desde o final do século XVIII no Ocidente). É a partir 

do binômio formado pela resistência e pela biopolítica, que tem lugar nas problematizações 

foucaultianas e em outros autores contemporâneos (notadamente, Giorgio Agamben, Roberto 

Esposito e Judith Butler) que este trabalho toma por objeto os discursos sobre o hiv e a aids – e 

aqueles relacionados à Terapia Antirretroviral – analisando algumas séries de enunciados do 

dispositivo crônico da aids, a saber: os de cisão entre modalidades de vida e de subjetividade; os de 

invenção de categorias de sujeito mais ou menos perigosas; os do racismo de Estado; os de produção 

de sujeitos e corporalidades marcados pela disfuncionalidade no interior do diagrama neoliberal; por 

fim, os enunciados de resistência, produzidos na linha tênue que separa a assunção de táticas de 

transformação e a necessidade de manutenção da vida nua, zoé. No último caso, o que se procura 

investigar é justamente os limites da resistência para as formas de subjetividade que têm no corpo e 

da mortalidade a condição da luta. Dessa perspectiva, defende-se a ideia de que o hiv e a aids 

oferecem uma espécie de paradigma para pensar a biopolítica no mundo atual, naquilo que concerne 

ora à luta e às práticas de resistência, ora à injunção pela manutenção de um corpo capturado pela 

biomedicina, pela medicalização e, no limite, pela tanatopolítica. 

 

Palavras-chave: HIV-Aids; Resistências; Biopolítica. 
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INVENTANDO “O BIPOLAR” - A PSIQUIATRIA E A PRODUÇÃO DE SUJEITOS 

 

Camila de Almeida LARA (UFSC) 

 camilaalara04@gmail.com 

 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar o horizonte epistemológico e ontológico dentro do qual um 

surge um tipo específico de sujeito: o bipolar. Para tanto, parte das discussões sobre a produção de 

modos de subjetivação específicos, a normatização da vida, a governamentalização e a biopolítica. A 

razão pela qual optou-se por analisar esse tipo específico de sujeito deriva do fato de que a 

Associação Brasileira de Transtorno Bipolar estima que cerca de 1,8 a 15 milhões de brasileiros 

sejam portadores do transtorno bipolar, nas suas diferentes formas de apresentação, o que tornaria o 

suposto transtorno e os sujeitos afetados tipos correntes na psiquiatria. Além disso, a motivação 

deste estudo também reside no fato de que o Transtorno Bipolar, tomado ou produzido como doença 

mental, é considerado uma afecção mental cuja ampliação das fronteiras diagnósticas aumentou 

significativamente sua prevalência na população em geral, fato que tem sido tema de recorrentes 

publicações médico-psiquiátricas. Para esse intento, analisamos artigos médico-psiquiátricos e 

também algumas das versões do Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais 

(DSM). Conclui-se, a partir das análises, que o grande obstáculo Psiquiatria contemporânea, 

porventura parece ser a questão nosográfica da doença bipolar, já que os sintomas flutuam ora sob 

episódios maníacos, ora sob episódios depressivos. Ou seja, uma doença “inclassificável”, que 

demanda cada vez mais esforços e critérios diagnósticos rígidos para que possa figurar dentro de um 

quadro específico o que acaba por colocar um grande número de sujeitos sobre as práticas de 

vigilância e suspeição. 

 

Palavras-chave: Transtorno Bipolar; Produção de sujeitos; Biopolítica. 
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BIOPOLÍTICAS DA DOENÇA: A PRODUÇÃO DA ANORMALIDADE EM UM 

PROGRAMA DESTINADO AO TRATAMENTO DO EXCESSO DE PESO 

 

João Marcelo FAXINA (UFFS) 

 joaomarcelofax@gmail.com 

 

 

A partir de uma mirada arqueogenealógica, esta pesquisa investiga os discursos circulantes sobre o 

corpo, sobretudo no tocante a concepções de saúde e normalidade correntes, em grupos vinculados 

ao Vida e Saúde, programa que integra uma política pública direcionada a pessoas lidas com 

sobrepeso e obesidade em Erechim, município localizado na região norte do Estado do Rio Grande 

do Sul. A partir da incursão em campo em locais vinculados ao programa (Secretaria Municipal de 

Saúde e Centro de Atenção Psicossocial II), realizada entre 2 de janeiro e 30 de junho de 2017, o 

objetivo deste estudo, que recebe o apoio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Sul (IFRS), foi identificar que discurso de corporeidade é retomado, reescrito e 

produzido por este dispositivo. Para tanto, a investigação contou com uma metodologia mista, 

composta de uma etapa documental e outra de campo. Através de seu desenvolvimento, o estudo 

permitiu reconhecer que marcadores como o gênero, a idade, o (des)emprego e a condição clínica 

desempenham aqui a função de tecnologias biopolíticas de captura uma vez que precarizam a 

autonomia dos participantes do programa, facilitando, assim, sua apreensão. O funcionamento 

interseccional dessas tecnologias sociais acarreta, ao cabo, a constituição de um grupo formado 

predominantemente por mulheres que possuem mais de cinquenta anos e estão distantes das relações 

formais de trabalho. É também característico aos participantes o diagnóstico concomitante de várias 

enfermidades e sua permanência em outros dispositivos de saúde do município, onde são capturados 

igualmente em razão de sua condição clínica. Esse fenômeno torna possível o surgimento de 

processos de doentização, termo com o qual se busca marcar a atribuição de diagnósticos múltiplos 

a sujeitos cada vez mais doentizados por categorias com grande potencial performativo, em especial 

os transtornos mentais. Nesse sentido, ao reiterar as classificações do normal e do patológico e ao 

cumprir a função de fazer funcionar tais processos de doentização localmente, o investimento 

biopolítico parece atuar, neste dispositivo, na contramão da constituição de um corpo social 

saudável. Em vez disso, é possível apontar para o funcionamento de biopolíticas da doença, ou seja, 

para a circulação de estratégias locais de produção da anormalidade em relação aos parâmetros de 

saúde vigentes. Desse modo, a saúde, se aqui existe, pode ser encontrada muito mais em seu aspecto 

relacional com a doença e seu universo do que como efeito possível do investimento disciplinar e 

biopolítico do dispositivo em questão. 

 

Palavras-chave: Biopolítica; Dispositivo de obesidade; Processos de doentização. 
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RESISTÊNCIA E BIOPOLÍTICA NA PRODUÇÃO DO ALCOOLISMO E DA 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA 

 

Juliana DEBONI (UFSC) 

 judeboni@yahoo.com.br 

 

 

Este estudo nasce de um olhar arqueogenealógico encontrado na obra do francês Michel Foucault. 

Tenho como objetivo discutir a permanência dos discursos acerca das indicações das internações 

compulsórias no CAPSad – Centro de Atenção Psicossocial em álcool e outras drogas, do município 

de Erechim, interior do Rio Grande do Sul, bem como as estratégias de resistência produzidas pelos 

sujeitos ditos alcoolistas. Para tanto, problematizo aspectos discursivos do processo de construção 

do alcoolismo como doença, questionando-os a partir dos discursos científicos de patologização, 

fortemente ancorados sob a égide da normatização da saúde e da vida. O corpus de análise 

compreende então os laudos emitidos por técnicos da saúde mental, nos anos de 2010 a 2016, cuja 

indicação seja de internação compulsória, posteriormente autorizada pelo Poder Judiciário, mediante 

solicitação familiar. A tentativa foi definir um arquivo de hierarquização entre o normal e o 

patológico legitimadas através dos critérios indicativos para internar um sujeito compulsoriamente 

ou não. Aqui, o fino limite do poder aberto, fluido e franco dos técnicos capazes de indicar o 

tratamento mais adequado são o ponto de resistência sempre-protelado e ao mesmo tempo a fonte de 

propagação do poder. A fim de sustentar meu argumento atento, então, não apenas para a 

confluência dos diversos jogos de poder e resistência dos profissionais sobre suas respectivas 

tomadas de decisão sobre a indicação ou não da necessidade do tratamento hospitalar coercitivo; 

mas também para a dinâmica de manutenção das decisões de internação hospitalar, que parecem 

impugnar o discurso desinstitucionalizante da reforma psiquiátrica. A capacidade de manutenção do 

dispositivo da internação compulsória ao longo dos seis anos investigados é menos indicadora da 

produção de estratégias de resistência dos técnicos em saúde mental sobre a internação compulsória 

do alcoolista, e pode ser alegada e pretextada sob a própria estratégia do poder do dispositivo, que 

reescreve a urgência não só da normalização, mas da manutenção dos dispositivos terapêuticos. Na 

análise desses documentos-monumentos identifiquei a produção  de estratégias, atitudes ou 

condições de resistência por parte dos sujeitos alcoolistas, uma micropolítica de resistências. As 

resistências, que pretendia encontrar nos enunciados dos profissionais – através dos enunciados 

produzidos nos laudos – aparecem no outro limite, nos comportamentos e negações dos sujeitos 

alcoolistas: são corpos que resistem, que seguem resistindo apesar das “internações múltiplas”, das 

relações disciplinares e de todo um investimento e estratégias do biopoder e da biopolítica. 
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GRUPO 2: ETCÉTERA – RODA BAKHTINIANA PARA DISCUSSÕES DE TEXTOS: 

ESTUDOS SOBRE DISCURSO E PODER (UEG – Universidade Estadual de Goiás / Campus 

Cora Coralina) 

 

Cesar Augusto de Oliveira CASELLA (UEG/Campus Cora Coralina) 

linguaportuguesa.ueg@gmail.com 

 

 

O nosso grupo de estudos e pesquisas iniciou-se, há dois anos, na Universidade Estadual de Goiás 

(UEG/Campus Cora Coralina) em Goiás/GO, como uma roda bakhtiniana para discussões de textos, 

cujo objetivo inicial era o de compreender concepções importantes do pensamento bakhtiniano, tais 

como o dialogismo, o hibridismo e o plurilinguismo, assim como as inter- relações entre discurso, 

linguagem e ideologia. Derivou-se, destas primeiras discussões, muitas outras questões no âmbito da 

análise de discursos, o que nos trouxe, neste ano de 2018, para um olhar mais detalhado às noções de 

poder disciplinar (FOUCAULT, 2014) e poder simbólico (BOURDIEU, 1988) em suas múltiplas 

relações com a linguagem e o discurso. O nosso movimento para outras questões discursivas, que 

avançavam para outros terrenos e ultrapassavam as discussões bakthinianas iniciais, nos levou a 

batizar o grupo de Etcétera, marcando tanto esse movimento quanto a nossa mirada para as demais 

coisas que se encontram além do que é dado a ver na língua e na linguagem. Para a apresentação em 

grupo, selecionou- se cinco trabalhos em andamento. Três deles são oriundos de investigação para 

trabalhos de conclusão da Especialização Texto, Discurso e Ensino, oferecida pela UEG/Campus Cora 

Coralina, sob minha orientação: 1. Raps do Racionais: relações de poder e empoderamento do 

trabalhador assalariado, de Jéssica Santana dos Santos; 2. As relações de poder e a identidade 

nacional angolana em Bom Dia, Camaradas de Ondjaki: uma abordagem discursiva, de Débora 

Letícia de Araújo; 3. Legislando sobre o corpo: discurso e poder no projeto de criação do 

COMLGBT na Câmara Municipal de Goiânia/GO, de Bruno Henrique Machado Oliveira. Os outros 

dois são derivados de pesquisas, feitas por alunas de Mestrado do Programa de Pós- Graduação 

Stricto Sensu em Língua, Literatura e Interculturalidade (POSLLI - UEG/Campus Cora Coralina), que 

participam do Etcétera: 1. Lívia Andrade & Maísa contra Sílvio Santos: uma relação de poderes no 

Jogo dos Pontinhos, de Jaqueline Fonseca Veiga; 2. Bela, recatada e do lar: a fórmula discursiva e o 

poder disciplinar, de Sueli Paiva dos Santos e Camila dos Passos Araujo Capparelli. Esperamos que, 

em conjunto, estes trabalhos mostrem o estágio em que se encontram os nossos estudos e discussões 

sobre as relações entre o discurso e o poder. 
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LEGISLANDO SOBRE O CORPO: DISCURSO E PODER NO PROJETO DE CRIAÇÃO DO 

COMLGBT NA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA/GO 

 

Bruno Henrique Machado OLIVEIRA (UEG/Campus Cora Coralina) 

bh.machado@hotmail.com 

 

 

Alicerçados em alguns dos postulados da Análise do Discurso (AD) de linha francesa, 

pretendemos, nesta pesquisa, observar e analisar os discursos produzidos a partir de uma sessão 

de votação do projeto de lei que autorizava a criação do Conselho Municipal dos Direitos 

Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (COMLGBT) na Câmara 

Municipal de Goiânia/GO, capital do estado de Goiás. Nosso objetivo é, através da observação 

dos discursos produzidos nesta sessão e nas repercussões sobre ela nas redes sociais, analisar as 

relações de poder, estruturadas por forças simbólicas e pelo poder disciplinar, refletir acerca de 

como essas estruturações de poder se vinculavam com as ideologias presentes no evento, além de 

discutir a não aprovação deste projeto de lei, votado em segunda instância. Na investigação, 

precisaremos delimitar as formações discursivas e os discursos (MAINGUENEAU, 2008), assim 

como analisar como se configuram e funcionam as estruturas estruturadas e estruturantes na 

produção do poder simbólico, utilizando as noções de habitus e campo (BOURDIEU, 1989), e 

refletir sobre o estabelecimento do poder disciplinar (FOUCAULT, 2014) no âmbito legislativo. 

Por fim, discutiremos como o corpo se torna discurso na política (COURBIN; COURTINE; 

VIGARELLO, 2008). Para tanto, partiremos de uma metodologia de levantamento de dados, tais 

como as atas das reuniões sobre o projeto de lei, reportagens, entrevistas e posts em redes sociais, 

para que possamos observar as manifestações discursivas antes e depois do evento acontecido. 

Esperamos que essa análise nos conduza para o entendimento das diferentes formações 

discursivas que atuam no dia-a-dia legislativo, abrindo vazão para o debate sobre as tensões 

socioculturais presentes nos discursos que constituem a educação e o disciplinamento  do corpo. 

Esperamos, na pesquisa, compreender o porquê do projeto de lei ter sido negado ao final do 

processo, uma vez que o mesmo foi aprovado, quase por unanimidade, no primeiro turno das 

votações. Desta forma, pretendemos analisar como as posições discursivas presentes na votação 

do projeto de lei mobilizaram estruturas de poder simbólico e poder disciplinar que corroboraram 

para os resultados das votações. Acreditamos que tais estruturas de poder podem ter alterado os 

discursos nos vários momentos de criação da lei. 

 

Palavras-chave: Projeto de lei COMLGBT; Discurso; Poder. 
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AS RELAÇÕES DE PODER E A IDENTIDADE NACIONAL ANGOLANA EM BOM DIA, 

CAMARADAS DE ONDJAKI: UMA ABORDAGEM DISCURSIVA 

 

Debora Leticia S. de ARAUJO (UEG/Campus Cora Coralina) 

debora.leticia20.dl@gmail.com 

 

 

O presente trabalho trata-se de um estudo analítico que tem como objetivo a identificação e a 

reflexão, por meio de uma abordagem discursiva, de como as relações de poder, associadas à 

problemática da identidade nacional, são representadas no livro Bom dia, camaradas, do autor 

angolano Ondjaki. Além disso, trata-se também de avaliar a possível tensão entre essas questões e 

uma realidade de hibridismo linguístico/cultural, ocasionada pela pós-modernidade. Dessa forma, 

essa pesquisa estabelece uma inter-relação com obras de diferentes áreas: os Estudos Culturais, 

em que há contribuições para as investigações dispensadas às práticas sociais geradoras de um 

fluxo identitário (MATTELART; NEVEU, 2004); o pensamento foucaultiano, em que se encontra 

discussões a respeito das relações de poder/saber que regem as mais distintas relações sociais 

(FOUCAULT, 2014); os Estudos Literários, que constituem-se como uma importante fonte de 

compreensão dos processos de construção das identidades nacionais na ficção (BERND, 2010) e o 

pensamento bakhtiniano, onde se encontra o conceito de hibridismo (BAKHTIN, 2002). 

Entendendo-se o discurso como uma dispersão de enunciados inseridos num contexto sócio-

histórico, que se constitui como efeito de sentido, originado pela atividade de interlocução 

(MAINGUENEAU, 2008) e a busca pela identidade como um processo que, inserido social e 

historicamente, se modifica no decorrer do tempo (HALL, 2014), compreendemos que é por meio 

da produção de um certo discurso que uma obra literária se transforma em objeto de afirmação 

e/ou representação de diferentes identidades. Nesse processo, acreditamos que é possível 

compreender a literatura como uma representação do funcionamento de um poder que não existe 

enquanto coisa, mas como um mecanismo que se faz presente, por meio de uma espécie de regime 

de verdade, nas mais diversas relações sociais (FOUCAULT, 2014). A hipótese inicial é a de que a 

obra em investigação se constitua como uma atividade discursiva geradora de significados 

identitários cuja análise permitiria desvelar o funcionamento das relações de poder/saber em seus 

possíveis vínculos com as questões identitárias que permeiam uma determinada comunidade. 

 

Palavras-chave: Discurso Literário; Poder; Identidade Nacional. 
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LÍVIA ANDRADE & MAÍSA CONTRA SILVIO SANTOS: UMA 

 RELAÇÃO DE PODERES NO JOGO DOS PONTINHOS 
 

Jaqueline Fonseca VEIGA (POSLLI - UEG/Campus Cora Coralina) 

jaquelinefveiga@outlook.com 

 
 

Este estudo traz reflexões acerca das relações de poder e resistência instituídas entre o animador 

Silvio Santos e as atrizes Maísa Silva e Lívia Andrade, observadas em um quadro específico do 

Programa Silvio Santos, o Jogo dos Pontinhos. Tendo como alicerce teórico a Análise do 

Discurso de linha francesa, apoiamo-nos principalmente nos estudos de Foucault (2014) sobre o 

poder disciplinar e os de Bourdieu (1988) sobre o poder simbólico. Por meio da transcrição de 

trechos de falas desses artistas, analisaremos discursivamente como ocorrem as relações de poder, 

tendo em vista a posição hierarquicamente diferente destes sujeitos discursivos. Objetivamos 

mostrar uma dissonância do que seria esperado nas relações de poder entre patrão e empregadas, 

já que, tanto Maísa quanto Lívia, mesmo ocupando posições de subalternidade, revidam às 

provocações de Silvio Santos. Os dizeres de Silvio Santos em análise estão relacionados a 

questões da vida pessoal das atrizes e, muitas vezes, relacionados a questões de gênero, pois 

apresentam-se como limitadores de certos comportamentos femininos, apresentam- se como 

julgamentos morais das atitudes dessas atrizes, emanados pelo fato de serem realizadas por 

mulheres. Silvio Santos também produz dizeres provocativos no que diz respeito às relações 

afetivas das atrizes. Algumas hipóteses guiam a reflexão sobre a legitimação ou justificação 

destes dizeres, mesmo que sejam ofensivos. Uma delas está associada ao fator idade, pois aceita-

se que o idoso diga certas coisas por ser idoso, uma liberdade muitas vezes associada a um 

discurso médico-psicológico de inimputabilidade por falta de lucidez, o que acaba justificando os 

dizeres de Silvio e mostrando, no respeito ao idoso, o poder simbólico. Outra hipótese é que a 

relação entre patrão e empregadas pressupõe uma subalternidade em que se pode ver o poder 

disciplinar. É possível pensar ainda em um discurso de empoderamento feminino, mesmo que ele 

apareça pensando-se nos índices de audiência, é necessário que ele se faça visível. Nos trechos 

que analisamos há uma subversão do que se espera, pois, discursivamente, tanto Maisa quanto 

Lívia enfrentam o patrão. Acreditamos que as condições de produção enunciativas sócio-

históricas atuais desencadeiam esse posicionamento,  fornecem uma espécie de poder simbólico 

que legitima e incentiva o enfrentamento em uma tentativa de evitar ou diminuir a manutenção de 

estereótipos com relação à mulher. 
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RAPS DO RACIONAIS: RELAÇÕES DE PODER E EMPODERAMENTO DO 

TRABALHADOR ASSALARIADO 

 

Jéssica Santana dos SANTOS (UEG/Campus Cora Coralina) 

jsantana011@gmail.com 

 
 

Este trabalho parte da hipótese inicial de que existem várias representações das relações de poder e 

diferentes marcas de empoderamento do trabalhador negro assalariado de periferia, presentes nas 

práticas discursivas do grupo de rap Racionais, cujas canções constituem o corpus da pesquisa. O 

grupo faz parte do movimento Hip Hop, em que se lida com temáticas que visam ser um retrato de 

determinada realidade concreta, a das classes populares, representando-se o contexto dessas classes e o 

seu cotidiano periférico, com foco na relação entre opressor e oprimido. Nosso objetivo é analisar um 

conjunto de letras do grupo Racionais, a fim de examinar quais as relações de poder/resistência são 

representadas, a partir de que temáticas abordadas e de que forma essas relações de poder/resistência 

operam na instância de empoderamento do sujeito do discurso, aquele que fala do lugar de um 

trabalhador negro assalariado de periferia representado nos raps. A pesquisa centra-se, principalmente, 

mas não só, nos conceitos de análise do discurso de linha francesa de Dominique Maingueneau 

(2008), nos conceitos de poder disciplinar de Michel Foucault (1987) e nos conceitos de poder 

simbólico de Pierre Bordieu (2011). Para desenvolver essa pesquisa, selecionamos as letras dos 

Racionais que apresentam temáticas do cotidiano das periferias, para identificar trechos que abordam 

as relações de poder/resistência vistas na representação do discurso do trabalhador negro assalariado 

de periferia. Depois desta primeira etapa, relacionaremos os pressupostos teóricos apresentados aos 

efeitos de sentido advindos dos raps do grupo Racionais. Esperamos verificar, assim, com os dados 

analisados, a existência de diversas relações de poder/resistência presentes nas letras, tais como: o 

exercício da força por parte da polícia, do crime organizado e do Estado, bem como a resistência ao 

preconceito racial, ao uso das drogas e à exclusão social, que assume uma posição de protesto e de 

empoderamento. Pensamos que a representação contida nestas letras permitem desvelar o poder 

simbólico, como estrutura estruturada e estruturante da sociedade, que inclui e hierarquiza os próprios 

movimentos de protesto. Portanto, o uso dessas temáticas marca o pertencimento ao local da periferia 

e aos seus habitantes, as “quebradas” de São Paulo, mas marca também as de relações de 

poder/resistência existentes e empoderam, revelando, através da representação, e a partir da visão do 

grupo Racionais, o que é ser trabalhador negro na atual sociedade em que ainda predominam os 

discursos racistas e excludentes. 

 

Palavras-chave: Racionais; Relações de poder/Resistência; Trabalhador assalariado. 
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BELA, RECATADA E DO LAR: A FÓRMULA DISCURSIVA E O PODER DISCIPLINAR 

 

Sueli Paiva dos SANTOS (POSLLI - UEG/Campus Cora Coralina) 

paivasueli79@gmail.com 

 

Camila dos Passos Araujo CAPPARELLI (POSLLI - UEG/Campus Cora Coralina) 

camila.capparelli@hotmail.com 

 

 

A condição feminina perpassa diversos construtos sociais e históricos que predeterminam os 

modos de falar, de agir, de andar e de viver no mundo, no que se vislumbra o poder disciplinar e 

uma relação direta aos corpos dóceis (FOUCAULT, 2010). Tais construtos são reforçados pelos 

enunciados presentes em todas as esferas comunicativas: televisão, internet, rádio, etc e são 

disseminados por sujeitos sociais que, em muitos casos, não (re)conhecem o sistema simbólico e 

as relações de poder, de exclusão e de dominação que propagam. Este artigo pretende localizar as 

representações enunciativas de dominação masculina, do poder disciplinar e das relações de poder 

no enunciado Bela, recatada e do Lar, visto como uma fórmula discursiva (KRIEG- PLANQUE, 

2010) e publicado pela Revista Veja, em Abril de 2016, na sua versão online, em reportagem 

sobre Marcela Temer, na época em que o Presidente Michel Temer, seu esposo, ainda era vice-

presidente de Dilma Roussef. Para tanto será necessário mobilizar a noção de fórmula discursiva 

de Alice Krieg-Planque (2010), as teorias do poder simbólico (1998) e da dominação masculina 

(2018) de Pierre Bourdieu, assim como a discussão dos saberes e poderes que está atrelada às 

premissas de Michel Foucault (2010) sobre o poder disciplinar e a noção de docilidade, que 

mostra que um corpo analisável é um corpo manipulável. Além disto, lidamos com a questão da 

desigualdade de gênero apresentada em Lins, Machado e Escoura (2016). Partindo do caráter 

contextual e discursivo do enunciado Bela, recatada e do lar, será necessário iniciar a reflexão 

com o estudo das fórmulas discursivas, que, a saber, constituem enunciados que cristalizam, a 

partir de uma materialidade linguística relativamente estável, questões políticas e sociais em 

determinada conjuntura histórica (KRIEG-PLANQUE, 2010). Objetiva-se, com este estudo e tal 

referencial teórico, além de suscitar discussões acerca do pensamento contemporâneo, identificar 

a representação das relações de poder entre os gêneros feminino e masculino visando uma 

possível compreensão sobre a formação discursiva de enunciados machistas que permeiam a 

sociedade e que objetivam a disciplina dos corpos femininos, cristalizando-se em dizeres 

polêmicos. 

 

Palavras-chave: Discurso; Relações de poder; Poder simbólico. 
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GRUPO 3: G.E.DI – GRUPO DE ESTUDOS DO DISCURSO DO IFPR (Instituto Federal do 

Paraná) 

 

Jacob DOS SANTOS BIZIAK (IFPR) 

jacob.biziak@ifpr.edu.br 

 

A proposta de criação do G.E.Di surge em função da demanda de parte dos alunos do curso de Letras 

do IFPR de Palmas, bem da intenção do coordenador proponente de articular um grupo forte de 

pesquisa que possa ajudar a dar visibilidade aos estudos do discurso (em especial, mas não só, na 

perspectiva de Pêcheux), tanto na Linguística quanto na perspectiva dos Estudos Literários e da 

Educação, dentro da instituição. Dessa forma, a proposta inclui não só leitura e discussão de textos, 

mas, acima de tudo, congregar trabalhos – em diversos níveis – sobre as problemáticas e reflexões 

que se referem ao tema sugerido, visando à verticalização das mesmas, da graduação em direção aos 

níveis de pós. A relevância do projeto, como já vem sendo encaminhado ao longo deste texto, 

consiste em alguns pontos centrais: a demanda de alguns alunos em aprofundar os estudos que tomam 

por base o discurso; criar um núcleo de produção e divulgação de pesquisas na área; desenvolver 

promoção e participação em eventos; divulgar não só a existência do grupo, mas também do curso de 

Letras e do próprio IFPR, campus Palmas. Assim, acreditamos contribuir com a produção de 

conhecimento, já que os discentes envolvidos desenvolvem pesquisas não só com vista à produção a 

um trabalho de conclusão de curso, mas de projetos maiores, de maior duração e, talvez, 

profundidade. Sendo assim, o grupo busca abarcar desde os discentes que querem aprofundar leituras 

e estudos sobre o discurso, bem como os que almejam, de fato, desenvolver sua produção científica 

que pode contribuir, também, para a atuação deles como profissionais da educação. Nesse sentido, 

então, localiza-se nossa maior participação no que diz respeito à interface com políticas públicas, uma 

vez que o G.E.Di possui, também, a intenção e o interesse em concatenar suas pesquisas com a 

atuação docente. Inclusive, não de imediato, mas a médio prazo, buscamos realizar outros projetos 

que operem com a formação continuada e a reciclagem de professores em exercício na cidade de 

Palmas. 

 

Palavras-chave: Discurso; Sujeito; IFPR. 

 

Integrantes: Jacob dos Santos Biziak; Ana Carolina Aparecida Pormorski Silveira; Sânderson 

Reginaldo de Mello; Janaina Roncen; Fernando Ribas Camargo; Karen Conceição; Daiane Padula 

Paz; Leidi Daiane de Oliveira Ribas; Kátia Cilene Silva Santos Conceição; Rafaela Viana; Suzete 

Verginia de Souza Reiter; Maria Isabel Cabral da Silva; Roberta Valeska Santana Vieira. 
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PESADÃO: EFEITOS DE SENTIDO, SIGNIFICAÇÃO E RESSIGNIFICAÇÃO DE 

SUJEITOS 

 

                                                                              Suzete Verginia de Souza REITER (IFPR) 

      suzete.reiter@ifpr.edu.br 

 

Maria Isabel Cabral da SILVA (IFPR) 

                  maria.silva@ifpr.edu.br 

 

 

Essa pesquisa, que parte da perspectiva da Análise do Discurso Francesa, a partir de Orlandi 

(2000, 2010), Pechêux (2008), Zoppi-Fontana (2003) e Brandão (2012), toma como objeto de 

estudos a letra da canção intitulada Pesadão, uma composição de Iza, com a participação especial 

de Marcelo Falcão. Esta música, que teve o seu lançamento nas mais diversas mídias em outubro 

de 2017, não possui apenas uma, mas quatro influências de gêneros musicais. Ela é um mix de 

Reggae, R&B, Pop e Rap e trata de questões de superação, quebra de padrões, representatividade 

e empoderamento. Iza, que se tornou uma referência de identidade através dessas vozes, têm 

causado muitos questionamentos com essa música, pois os temas nela tratados apresentam 

questões atuais que já não passam despercebidas nos mais diversos espaços onde os sujeitos estão 

inseridos. Esta atividade não se deu apenas partindo da leitura do texto enquanto superfície 

linguística, mas sim levando em conta o discurso e as ideologias nele presentes, uma vez que se 

sabe que esse gênero musical muito tem se difundido nas mais diversas mídias e eventos da 

atualidade, e de certo modo tem causado influências nas relações dialógicas entre os sujeitos e 

suas formações ideológicas e discursivas. Considera-se importante esclarecer que as questões 

apontadas pelas atividades desenvolvidas através da canção Pesadão não se referem apenas às 

questões de gênero feminino, mas sim no sentido de perceber essa música enquanto espaço 

discursivo estabelecendo relações entre discursos para uma chamada à consciência de busca e 

ocupação de um outro lugar e outra identidade possíveis na sociedade pelo sujeito. Assim, busca-

se analisar os efeitos de sentido dessa letra através da leitura, discussão e interpretação dessa 

canção juntamente com um grupo de jovens estudantes com o objetivo de levá-los à tomada de 

consciência para ressignificação das dificuldades e adversidades, no sentido de levar o indivíduo 

a se empoderar e buscar novas perspectivas de vida a partir da análise do discurso e da 

interdiscursividade presentes na letra dessa canção. 

 

Palavras-chave: Pesadão; Empoderamento; Formação discursiva. 
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PRÁTICAS DE EVIDÊNCIAS E DE SILENCIAMENTO QUE SE BIFURCAM: UMA 

ANÁLISE DISCURSIVA DO MANUAL PARA ELABORAÇÃO DA SÉRIE 

METÓDICA DE OFÍCIO 

 

Roberta VIEIRA (IFPR) 

roberta.vieira@ifpr.edu.br 

 
 

Adoto como premissa não haver neutralidade no uso dos signos e que sempre estamos 

comprometidos com os sentidos e a prática política destes, busco suporte teórico em Orlandi 

(2012), Pêcheux (1988), Pimenta (1999) e Cunha (2005) para problematizar o presente trabalho. 

Nesta seara, analiso vestígios da prática pedagógica baseada na teoria da organização racional do 

trabalho através de material didático utilizado nas Escolas Técnicas da Rede Federal (ETRF), 

particularmente das Séries Metódicas de Ofícios que passaram por apropriações e adaptações 

para atender às demandas das diferentes instituições que as adotaram. As Séries Metódicas de 

Ofícios (SMO) surgem como método de ensino que utilizava a lógica cartesiana. Elas consistiam 

de desenhos técnicos que decompunham as atividades a serem feitas nas fábricas, organizando-as 

das mais simples para as mais complexas, conforme o amadurecimento da habilidade do 

aprendiz. As Séries Metódicas de Ofícios serviam perfeitamente para o modo rigoroso de ensinar 

as técnicas profissionalizantes do chamado método racional de formação profissional. Realizando 

a análise do discurso pecheutiana do corpus ‘Conceitos Básicos Para Elaboração De Séries 

Metódicas De Ofícios’, pretendo dimensionar o papel ideológico desta prática de ensino nas 

ETRF, como parte de um projeto mais amplo e futuro que será a análise discursiva do Plano de 

Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal do Paraná no intuito de identificar nuances – 

entre o evidente e os silenciamentos – da adequada formação docente que venha a quebrar o 

abismo entre a educação propedêutica e a educação profissional. A análise de discurso da 

vertente francesa oferece instrumentos teóricos e metodológicos que permitem incorporar as 

condições históricas e ideológicas em que o discurso foi produzido. Desse modo, o discurso pode 

ser entendido numa iminência histórica e social, onde a linguagem é apreendida não como mera 

unidade significativa a ser decodificada, mas como efeito de sentido entre sujeitos. Assim, este 

artigo pretende compreender o funcionamento do discurso do material didático sob o viés da 

educação profissional e da formação docente. 

 

Palavras-chave: Análise de Discurso; Educação Profissional; Formação Docente. 
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INFERNOS DANTESCOS: DIALOGISMO E INTERTEXTUALIDADE NA DIVINA 

COMÉDIA DE DANTE ALIGHIERI E SANDRO BOTTICELLI 

 

Ana Carolina Aparecida Pormorski SILVEIRA (IFPR/Campus Palmas) 

anna.pomorski18@gmail.com  

 

Sânderson Reginaldo de MELLO (IFPR/Campus Palmas) 

sanderson.mello@ifpr.edu.br 

 

 

O presente estudo é parte de um projeto de pesquisa de conclusão do curso de licenciatura em Letras 

no Instituto Federal do Paraná, campus Palmas, no qual propomos investigar as relações de interfaces 

entre a Literatura, a Pintura e o Cinema: os infernos dantescos de Divina Comédia (2012), de Dante 

Alighieri; Inferno (2013), de Dan Brown; e Inferno (2016), de Ron Roward. Nesse contexto, 

buscaremos tratar especificamente sobre as relações dialógicas e intertextuais em Inferno, da obra 

Divina Comédia (1304-1321), de Dante Alighieri (1265-1321), com ilustrações (desenhos) do pintor 

Sandro Botticelli (1445-1510), publicada em 2012 pelas editoras Ateliê Editorial e Editora Unicamp. 

Estruturada em três partes: Inferno (34 cantos), Purgatório (33 cantos) e Paraíso (33 cantos), a 

Divina Comédia recebeu o termo divina ao título somente na edição veneziana de 1555, por se tratar 

de um poema sacro, cuja estrutura épica e teor alegórico e filosófico, segundo o próprio Dante, 

inclinava-se para o gênero da comédia: um relato com início perturbador e um final feliz (Hansen, 

2012), no qual se narra a conversão da alma, a partir das viagens de declínio e ascensão do 

personagem Dante. Na nota editorial da obra, afirma-se que o projeto gráfico corresponde ao 

idealizado pelo pintor Sandro Botticelli, como a disposição horizontal de leitura de cada canto por 

página com sua ilustração específica. Diante disso, buscaremos analisar as correspondências 

interartísticas (Sauriou, 1965) em Inferno, observando a equivalência entre poesia e pintura no livro 

impresso, pois o poeta e o pintor são tradutores de relações entre significados e significantes (Plaza, 

2003), afinal o projeto gráfico da edição corrobora de forma sui generis para que os desenhos de 

Botticelli estejam articulados como poéticas visuais do poema de Dante. Assim, discutiremos como as 

origens das questões homológicas entre literatura e pintura na Antiguidade Clássica (Platão, 

Aristóteles e Horácio) e seus reflexos nas ideias e representações artísticas da Idade Média e, 

principalmente, no início da Idade Moderna, em função dos tratadistas e estetas humanistas do século 

XVI, confluem-se no processo de tradução visual de Botticelli. Assim, poderemos verificar que o 

livro ilustrado (Santaella, 2012), como produto midiático, possui um planejamento editorial que, por 

meio do dialogismo e da intertextualidade (Fiorin, 2016), promovem uma leitura plural pelo jogo de 

interfaces entre diferentes gêneros e linguagens artísticas. 

 

Palavras-chave: Dialogismo; Intertextualidade; Interfaces. 
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PROBLEMAS DA POÉTICA DE BAKHTIN E DA PSICANÁLISE: POR UMA TEORIA 

DE SUJEITO INSUFICIENTE 
 

Fernando RIBAS CAMARGO (IFPR) 

fer-camargo2011@hotmail.com 

 

Orientador: Dr. Jacob DOS SANTOS BIZIAK (IFPR) 

jacob.biziak@ifpr.edu.br 

 
 

Esta pesquisa se refere a um Trabalho de Conclusão de Curso, na área de Letras – Português e 

Inglês, e tem como objetivo estabelecer um diálogo entre as obras do Círculo de Bakhtin e da 

Psicanálise de Freud e de Lacan, a fim de construir uma teoria sobre sujeito que considere o modelo 

dialógico de leitura e o inconsciente. Desse modo, também objetivamos colaborar com a discussão 

sobre a suposta rivalidade histórica entre essas diferentes epistemologias. Para isso, será feita uma 

análise bibliográfica das contribuições a respeito da subjetividade produzidas por Bakhtin, 

Vološinov, Freud e Lacan. No que se refere aos três primeiros autores, faremos uma releitura da 

crítica de Bakhtin e Vološinov a respeito da teoria freudiana, o que servirá como um ponto de partida 

para essa possibilidade de diálogo. Depois, recorreremos a Lacan – que construiu sua teoria sobre o 

sujeito a partir de uma releitura de Freud e dos estudos saussurianos sobre a linguagem – para tentar 

entender como o inconsciente se estrutura como uma linguagem, desmistificando, com isso, a ideia 

de que ele é desligado do meio social. Além das obras desses pensadores, este trabalho também será 

fundamentado na vertente pecheuxtiana da Análise do Discurso e na teoria das heterogeneidades 

enunciativas, de Jacqueline Authier- Revuz. Ambos os estudos podem ser entendidos como 

movimentos de leitura, que são deslocados da ideia de consciência para o inconsciente, e, então, nos 

servirão de apoio para se realizar este trabalho de forma dialogada. Para possibilitar um 

entendimento melhor acerca das contribuições e das diferenças entre cada autor, será escolhida a 

obra Niétotchka Niezvânova (Dostoiévski, 2015) como corpus de análise. Nossa escolha se deve ao 

fato de que, nesse livro, Dostoiévski permite que o eu das personagens seja visto a partir de suas 

relações – interlocuções – em níveis imediatos (conversa presencial) e em planos mais distantes – os 

diálogos com o passado –, o que nos permitirá explorar mais detalhadamente cada um dos caminhos 

metodológicos que os autores em questão propuseram. Haverá, ainda, a possibilidade de nos 

embasarmos na própria análise que Bakhtin fez da produção dostoievskiana, para, em seguida, 

podermos ampliar nosso horizonte de leitura sobre Dostoievski, recorrendo, por exemplo, à 

psicanálise lacaniana. 

 

Palavras-chave: Sujeito; Círculo de Bakhtin; Psicanálise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fer-camargo2011@hotmail.com
mailto:jacob.biziak@ifpr.edu.br


 

31  

PROBLEMAS DE ENUNCIAÇÃO: POSSÍVEIS RELAÇÕES ENTRE BUTLER, 

DERRIDA E PÊCHEUX NO ESTUDO DISCURSIVO DO FUNCIONAMENTO DA 

LINGUAGEM 
 

Dr. Jacob DOS SANTOS BIZIAK (IFPR) 

jacob.biziak@ifpr.edu.br 

 

 

Butler acabou tendo sua recepção, no Brasil, tornada cânone com seu trabalho em Problemas de 

gênero. No entanto, mais que isso, acreditamos que, partindo dos estudos de gênero, a filósofa 

constrói um pensamento no qual questões éticas e estéticas do funcionamento da linguagem, 

enquanto performatividade de realidades, se coloca. Assim, parece que um dos eixos centrais de 

suas reflexões articula-se ao contato (im)possível do sujeito com a alteridade – cuja cena de 

contato primordial está para sempre perdida, mas marcada nos lapsos, equívocos e contradições 

das atualizações discursivas. Desse modo, sabendo que Butler dialoga fortemente com Derrida, 

Foucault, Lacan e Althusser, esta proposta de pesquisa de pós-doutoramento busca aproximar, 

agora, principalmente, a filósofa estadunidense de Michel Pêcheux. Diversos dispositivos de 

leitura trazidos à baila pelo pensador francês – como ideologia, real da história e do discurso, 

por exemplo – podem ser tangenciados com o pensamento de Butler. Com isso, pretendemos 

não só pensar o funcionamento discursivo das construções de gêneros da língua, mas, também, 

problematizar esta no que diz respeito à produção de sentido. Com isso, pensar o gênero pode 

levar a pensar a própria língua, suportada por efeitos de repetição, que fazem atuar impressões 

de realidade sobre os sujeitos, convocados a “relatarem a si mesmos” diante do Outro. Tal 

situação – a presença de um Real da língua e da história que escapa ao sujeito, interpelado – 

abre espaço ao equívoco, que, por sua vez, pode ser aproximado à produção discursiva de 

corpos abjetos, expressão do “equívoco” dos gêneros nas performatividades dominantes da 

formação discursiva hegemônica. Logo, a enunciação converte-se em corpo, já que cria este. Ao 

longo da pesquisa, pretendemos analisar, em especial, obras de Clarice Lispector e Carolina 

Maria de Jesus como corpus propício a se “pensar nosso pensamento”, por meio da 

representação – na enunciação – de corpos femininos, negros, pobres, classe média etc. Tal 

escolha baliza-se pelo fato de tal literatura reconsiderar, especialmente, a organização e o 

funcionamento da língua na representação e valoração de realidades; em especial, na criação de 

enunciadores que atuam na “desrealização” da arte (expressão de Anatol Rosenfeld) e das 

expectativas possíveis sobre as realidades. Ou seja, estaríamos diante de um acontecimento 

discursivo, no qual um encontro de temporalidades entre passado, presente e futuro deslocam 

expectativas semióticas a respeito de como a realidade parece se dar a perceber. Nisso, 

estaríamos diante de uma aproximação entre estética e ética do pensamento sobre o (R)real. 

 
  Palavras-chave: Discurso; Gênero sexual; Enunciação. 
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LAERTE, CORPO E VERBO: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA CONSTRUÇÃO DOS 

GÊNEROS SEXUAIS COMO PRÁTICA ARTÍSTICA 

 

Janaina RONCEN (IFPR) 

 janainaroncen18@gmail.com 

 

Orientador: Dr. Jacob DOS SANTOS BIZIAK (IFPR) 

jacob.biziak@ifpr.edu.br 

 

 

O documentário “Laerte-se” apresenta a construção do corpo como uma materialidade 

discursiva, que recobra a relação entre forma-sujeito e a forma do sentido, confrontando-se o 

simbólico com o político, na relação entre a língua e a história. Dessa forma, abre-se espaço 

para pensar a relação estrutura e acontecimento (PÊCHEUX, 1981). Através desse 

documentário, é possível perceber o processo de construção desse corpo e de sua 

performatividade, bem como torna histórico o corpo e o sexo, dissolvendo a dicotomia entre 

sexo e gênero. Assim, problematiza-se a natureza biológica de homens e mulheres, destacando a 

necessidade de subverter a ordem compulsória e desmontando a obrigatoriedade entre sexo e 

desejo. Para Butler, o gênero é um ato intencional, um gesto performativo que produz 

significados. O gênero é performativo porque é resultante de um regime que regula as  

diferenças de gênero. Nesse regime, os gêneros dividem-se e hierarquizam-se de forma 

coercitiva (BUTLER, 2002). De início, há uma hesitação ao gravar o documentário na casa da 

cartunista, pelo caráter intimista e pelo fato de ela estar em processo de construção também. 

Assim, a casa é relacionada com os corpos envolvidos e, desse modo, como afirma a diretora do 

documentário, Eliane Brum, “elas precisavam buscar outra ‘nudez’”. Essa nova 

performatividade que se materializa no seu discurso está sendo trabalhada e construída como o 

seu corpo e sua arte. Logo, nesta pesquisa, o corpo de Laerte será convertido em um gesto de 

leitura que se pretende realizar pelo viés discursivo; além disso, um processo análogo pode ser 

percebido claramente nas charges. Esse processo análogo será analisado por meio de 

comparação entre a forma de construção de Laerte como mulher e a construção de Hugo para 

Muriel. Serão trabalhadas as tiras da própria autora: “Hugo Baracchini” (2004), personagem que 

ela usava nas suas charges. Serão levadas em conta, também, suas fotos publicadas na revista 

“Rolling Stone”, nas quais é possível ver a construção desse corpo que, vai se despindo dos 

trajes femininos e, assim, une a nudez com a tinta, ou seja, dá-lhe expressão artística. “Laerte- 

se” é um liberte-se, é questionar-se sobre esses paradigmas acerca da vida, é interrogar-se sobre 

“O que é esse corpo?”, transformando-o por meio de deslocamento de discursos por diferentes 

formações discursivas, revelando um sujeito que é efeito da ideologia. 

 

Palavras-chave: Corpo; Discurso; Laerte. 
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RUINDO RELAÇÕES NA TRADUÇÃO: O PROCESSO DE LEGENDAGEM EM “THE 

AFFAIR” 

 

Karen CONCEIÇÃO (IFPR – Campus Palmas) 

kkaren88@gmail.com  

 

Orientadora: Ms. Daiane PADULA PAZ (IFPR) 

daiane.paz@ifp.edu.br  

 

Co-orientador: Dr. Jacob DOS SANTOS BIZIAK (IFPR) 
jacob.biziak@ifpr.edu.br 

 

 

Entende-se que a cultura de um povo influencia diretamente na maneira como este utiliza a 

linguagem, por esse motivo no processo de tradução deve levar-se em consideração tal proposição 

para que não haja uma ruptura com o sentido “original” do enunciado, dificultando o entendimento 

por parte dos interlocutores. Nos atentaremos aos termos “enunciado” e “interlocutor” conforme 

Bakhtin (2003), que define o primeiro como “concreto e únicos, proferidos pelos integrantes desse 

ou daquele campo da atividade humana. [...] Cada enunciado particular é individual, mas cada campo 

de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados” e o segundo como 

“sujeitos do discurso”. Considerando essas questões preliminares, pretende-se analisar o processo 

tradutório utilizado na legendagem da série “The Affair”, veiculada pela mídia televisiva 

estadunidense. A série escolhida possui uma temática no tocante às relações pessoais e trata de um 

casal enfrentando problemas em vista de uma terceira pessoa. Por esse motivo, justifica-se o título 

deste trabalho, já que a própria série trata de rupturas e daquilo que a linguagem deixa escapar, pois 

sempre há algo não dito ou dito em excesso. Sendo assim, a tradução dos termos utilizados pelas 

personagens deve ser minuciosa não somente para entender o enredo da série de maneira superficial, 

mas também para compreender as implicações culturais contidas nos enunciados. Muito do discurso 

das personagens remete a termos próprios da cultura dos Estados Unidos; portanto, o cuidado para 

não apagar certas expressões deve ser maior. Com isso, busca-se verificar a existência de “ruídos”, 

que podem ser entendidos como deslizamentos de sentido causados pelo afastamento cultural entre a 

língua de partida e a língua alvo, fazendo com que o tradutor busque um correspondente na língua 

alvo que venha a alterar o sentido de um todo da língua de partida. Assim, este trabalho busca, 

também, explorar as estratégias dos tradutores e as opções de traduções para os enunciados 

selecionados para análise, assim como os aspectos culturais de cada enunciado traduzido e 

redimensionado com o intuito de entender que mudanças de  sentidos podem derivar dessas escolhas. 

É importante ressaltar que o trabalho de legendagem traz algumas dificuldades para o tradutor, 

tornando limitado, por exemplo, o número de caracteres que podem conter uma legenda, a 

impossibilidade do uso de notas explicativas do tradutor, entre outras. Por isso, todas essas 

características devem ser levadas em consideração no processo tradutório. 
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ABORDAGENS DE ENSINO E APRENDIZAGEM EM LETRAMENTO PARA A 

EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DOS GÊNEROS DO DISCURSO 

 

 
Leidi Daiane de OLIVEIRA RIBAS (IFPR) 

leidiribas@gmail.com 

 

Orientadora: Kátia Cilene SILVA SANTOS CONCEIÇÃO (IFPR – Campus Palmas) 

katia.conceicao@ifpr.edu.br  

 

Co-orientador: Dr. Jacob DOS SANTOS BIZIAK (IFPR) 

jacob.biziak@ifpr.edu.br 

 

 
Este trabalho é parte de um estudo de monografia – TCC, que visa contribuir para futuros estudos 

sobre o tema de letramento na educação especial, uma vez que se percebe que não há muitos 

materiais que relatem os assuntos em questão de forma integrada, e sim de maneira dicotômica, 

isolada, com a preocupação apenas de definição do conceito de necessidade especial. Desta forma, a 

pesquisa visa investigar a temática sobre abordagens de ensino e aprendizagem no âmbito do 

letramento e educação especial, a partir das perspectivas das orientações e parâmetros curriculares, 

pautadas nos estudos do gênero do discurso, de Bakhtin (1988, 2003). Como metodologia da 

pesquisa, será feita inicialmente a apreciação crítica das questões referentes à situação do letramento 

na educação especial, principalmente na cidade de Palmas/PR, usando o gênero do discurso como 

base para tratar de discussões sobre o reconhecimento do outro e interação dos sujeitos. Assim, serão 

investigadas como funcionam as perspectivas para o trabalho de letramento na educação especial em 

relação ao reconhecimento do sujeito portador de deficiências como ser social, para entender e 

pensar estratégias inclusivas ao letramento na sala de aula de língua portuguesa e língua inglesa. 

Como objetivos da  pesquisa, buscamos realizar alguns levantamentos da situação da Educação 

Especial no Brasil e na cidade de Palmas/PR, destacando os projetos desenvolvidos ou em 

desenvolvimento para o trabalho com as diversas questões referentes ao letramento na perspectiva da 

interação dos sujeitos por meio da linguagem e da cultura. Outro ponto a ser investigado trata da 

APAE de Palmas, para entender quais as perspectivas da ação/ideias da Educação Especial e suas 

dificuldades, desafios e perspectivas sobre o letramento na educação especial, além de analisar os 

materiais disponíveis sobre o tema para trabalhar em sala de aula, ressaltando as relações 

interlocutivas entre professor /aluno e material didático para que o letramento se efetive. 
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ECOS E EFEITOS DISCURSIVOS: O PROPOSTO ENSAÍSTICO E O REALIZADO NA 

FICÇÃO DE CHIMAMANDA 

 

Rafaela VIANA (IFPR – Campus Palmas) 

rafaelavianaserpa@gmail.com 

 

 

A ideia inicial do projeto de pesquisa surgiu com o contato com todas as obras da autora 

contemporânea Chimamanda Ngozi Adichie, pois além de escrever excelentes romances e 

contos, realizou palestras no TED (Technology, Entertainment, Design) e escreveu ensaios com 

base nas suas experiências pessoais. Tendo como objetivo, observar como palestras ofertadas 

pela autora dialogam diretamente com os seus romances, foi percebido, então, que Chimamanda 

Adichie explica conceitos, como preconceito racial, desigualdade de gênero, importância dos 

ambientes acadêmicos, entre outros, estes são vistos novamente em seus romances, e é através 

dele que a autora desenvolve estes conceitos pondo em prática algumas possíveis mudanças 

sociais levando para o prático o que disse nas palestras. O romance escolhido foi Americanah 

(2014), devido estabelecer relações com as palestras Sejamos Todos Feministas (2012) e O 

Perigo da História Única (2009). Como se trata de literatura africana, usaremos o pós 

colonialismo para embasar toda a produção da autora já que este conceito traz ideia de 

deslocamento de sentidos permitindo que outras vozes e outros sujeitos produzam e possam 

contar a sua própria história. A produção de Chimamanda Adichie é toda pós colonialista já que 

a autora utiliza do processo de descolonização para produzir seus enunciados. Este conceito é 

tratado pelo crítico e teórico pós colonialista, Thomas Bonnici, este servirá para elucidar 

questões essenciais da literatura africana, como por exemplo a forma com que o colonizado é 

trazido na literatura e como os escritores pós colonialistas trazem em seus discursos a sua 

identidade, seus costumes, sua cultura de forma liberta da dominação colonial. A análise 

discursiva de enunciados presentes tanto nas palestras, quanto no romance, se darão com a 

utilização de conceitos e ideias trazidas por Michel Pêcheux e Eni Orlandi, estes conceitos 

elucidarão as correspondências existentes, pois Pêcheux nos fala, por exemplo, que a linguagem 

está materializada na ideologia, e esta ideologia causa efeitos de naturalidade nos sujeitos. 

 

Palavras-chave: Chimamanda; Ideologia; Pós colonialismo. 
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GRUPO 4: LEDI – PESQUISA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA, DISCURSO E IDENTIDADE: 

REPRESENTAÇÕES E REGIMES DE VERDADE (USP – Universidade de São Paulo) 

 

Marisa GRIGOLETTO (USP) 

mgrigol@usp.br 

 

 

Este grupo de pesquisa, cadastrado no CNPq, congrega pesquisadores e pós-graduandos que têm 

como objetivo o estudo da relação entre língua estrangeira, discurso e processos identitários, pelo viés 

teórico da análise do discurso inaugurada por Michel Pêcheux. Os membros do grupo são todos 

pesquisadores atuantes no campo do ensino de línguas e de língua inglesa em particular, seja como 

professor, seja como formador de professores, de modo que a língua que se constitui como foco das 

pesquisas é, predominantemente, o inglês. O grupo realiza reuniões periódicas, nas quais são 

estudados textos teóricos que ajudam a refletir sobre a temática comum que nos dá identidade como 

grupo e que fornecem subsídios para as pesquisas individuais. Dentre outros tópicos, as pesquisas do 

grupo focalizam processos de subjetivação e identificação decorrentes do contato com a língua 

estrangeira, por professores ou aprendizes; representações – no sentido de construções imaginárias 

concretizadas em/por discursos e resultantes do processo de interpelação ideológica – sobre a própria 

língua estrangeira, sobre professor, aluno e sobre o ensino ou o aprendizado dessa língua; discursos 

de domínios diversos (científico, político-educacional, didático-pedagógico, midiático) sobre a língua 

inglesa, o livro didático, o bilinguismo e os efeitos desses discursos nas identificações que produzem 

sujeitos. Para este evento, o grupo apresentará pesquisas reunidas em dois eixos temáticos: 1) 

representações de língua (inglesa), cultura, professor e aprendiz; 2) discursos sobre o bilinguismo e 

sobre o livro didático e seus regimes de verdade. No primeiro eixo temático, analisaremos o discurso 

de professores, de alunos, de editoras de materiais didáticos e recortes do discurso midiático. No 

segundo, focalizaremos discursos sobre o bilinguismo no campo da ciência linguística e o discurso de 

professores sobre o livro didático de inglês. De modo geral,  as pesquisas do grupo colocam questões 

de reflexão para: a) o ensino e a aprendizagem de línguas (tais como, o posicionamento subjetivo de 

professores e aprendizes e seus processos de identificação, concepções sobre língua, cultura, material 

didático e sobre o próprio ensinar, entre outras); b) a construção de verdades em funcionamentos 

discursivos determinados e possibilidades de ressignificação de sentidos. 

 

Palavras-chave: Língua; Representação; Ideologia. 
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REPRESENTAÇÕES SOBRE LÍNGUA, CULTURA E INTERCULTURALIDADE NO 

DISCURSO DO PROFESSOR DE INGLÊS CONSIDERADO NÃO NATIVO 

 

Beatriz JORGE (USP) 

 bspjorge@gmail.com 

 

 

Tem-se verificado, na prática de sala de aula de língua estrangeira, a busca pelo ensino de um 

recorte de aspectos culturais supostamente inerentes à cultura do outro (MORAN, 2001; VALDES et 

al., 1986). Tal prática ainda tem sido realizada com base no discurso de uma cultura una e 

homogênea, pertencente a uma circunscrição geográfica arbitrária e tradicionalmente denominada 

“nação” (HALL, 1997). Em contrapartida, teorias pós- estruturalistas (BHABHA, 1994; HALL, 

1997) dirigem-se a uma noção instável, híbrida e heterogênea acerca da ideia de cultura e identidade. 

Essas teorias analisam não só as consequências do contexto histórico-social da aceleração da 

globalização nestas últimas décadas mas, principalmente, o descentramento do sujeito ocorrido na 

modernidade tardia – notadamente, na segunda metade do século XX. A base de tais paradigmas 

está alinhada de forma consoante com os principais conceitos da Análise do Discurso pecheutiana 

(AD), que leva em consideração a relação dinâmica do tripé: linguagem  subjetividade  

ideologia. Havendo, a nosso ver, uma ligação entre a interpelação pela ideologia – assim proposta 

por Althusser (1971) e adotada como um dos principais paradigmas da AD – e a influência do 

contexto cultural na constituição histórico-social do sujeito (RAMOS e FERREIRA, 2016), 

analisamos as representações de língua, cultura e interculturalidade encontradas nos dizeres de 

sujeitos-professores de língua inglesa em condições de produção de discurso peculiares, se 

considerarmos as relações de poder que configuram: entrevistas de trabalho em um instituto de 

idiomas na cidade de São Paulo. Nosso olhar sobre essa materialidade linguística indica quatro 

grupos principais de representações: (1) a presença do que se poderia definir como uma cultura una e 

homogênea específica a ser “ensinada” – sempre tendo como referência países do Inner Circle de 

Kachru (1986) – que daria suporte ao ensino de inglês como língua estrangeira na práxis em sala de 

aula; (2) uma demanda pela internalização de aspectos da cultura do outro que resultaria no 

desenvolvimento de uma competência/habilidade comunicativa intercultural no aprendiz (DE 

NARDI, 2009); (3) um atravessamento ideológico da disseminação da língua inglesa como um 

sistema neutro e fechado de comunicação, resultando em uma mescla do significado dos sintagmas 

Lingua Franca  Global Language (CRYSTAL, 1997); (4) uma posição de entre-lugar por parte 

desse profissional refletida no discurso de se considerar peça chave na intermediação entre o 

aprendiz e uma cultura alvo, o que faria do professor um instrumento de disseminação cultural. 

 

Palavras-chave: Língua; Cultura; Identidade. 
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MODOS DE SUBJETIVAÇÃO NOS AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM: O 

PROFESSOR DA ERA DIGITAL 

 

Daniella MENEZES (EEAR) 

dasfmenezes@gmail.com 

 
 

Tendência de muitos cursos em nível de graduação e de pós-graduação no país, a modalidade de 

educação a distância (EAD) tem se mostrado uma alternativa de formação acadêmica consolidada e 

legitimado práticas discursivas nessa situação específica de interlocução intermediada pelo 

computador conectado à internet. Nesse espaço virtual, em que o empírico e  o discursivo se 

entrelaçam (GRIGOLETTO, E., 2011), constituem-se múltiplas materialidades, entre as quais os 

“ambientes virtuais de aprendizagem” (AVA). Assim, os discursos que circulam nos AVA – como 

os comentários retirados de um fórum de discussão de um curso de pós-graduação lato sensu a 

distância em “Docência no Ensino Superior” de uma universidade brasileira analisados nesta 

pesquisa – também podem ser vistos como regimes de verdade e determinam, dessa forma, os 

modos de subjetivação, atravessados pela dimensão histórica, nessa situação específica de 

interlocução mediada pela internet, fato que explica, portanto, as transformações pelas quais passa 

o sujeito, e no caso desta pesquisa, especificamente o sujeito- professor. Partindo-se do princípio de 

que o sujeito “não está dado, mas se constitui nos dados da experiência, no contato com os 

acontecimentos” (MANSANO, 2009), a heterogeneidade do sujeito-professor em situação de 

educação a distância é um reflexo desse momento histórico pelo qual passa o ambiente escolar de 

virtualização dos sujeitos pela mediação tecnológica do processo de ensino e aprendizagem. 

Resultado dessa confluência de acontecimentos em que se entrecruzam experiências conhecidas, 

porque já vividas, e experiências em construção, proporcionadas pelos recursos tecnológicos 

utilizados na educação, o sujeito-professor tampouco é um sujeito acabado que tem adicionadas a 

uma suposta “essência” características que o classificariam como “a” ou “b”. Nessa perspectiva, 

não se pode pensar numa identidade fixa e imutável, mas numa arena de vozes em que ora algumas 

delas são mais fortemente ouvidas, ora aquelas que estavam abafadas se fazem ouvir, mesmo que à 

revelia do sujeito, conferindo-lhe contornos mais ou menos estáveis, conforme as forças atuantes 

sobre elas. Dessa forma, esta pesquisa pretende discutir e problematizar as representações de 

professor construídas por professores-alunos do curso supracitado em fóruns de debates em 

circulação na internet, em específico para este trabalho a do professor mediador. Para isso, servirão 

como corpus de análise os dizeres desses sujeitos coletados de recortes discursivos selecionados 

entre os comentários postados no fórum de discussão, tomados aqui como “discursos alternativos 

ou competidores”, já que “constroem suas próprias versões de verdade, suas próprias versões 

daquilo que conta, de quem está autorizado a falar” (GORE, 1994). 
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O PODER DE DISCURSO DE VERDADE DO LIVRO DIDÁTICO NOS DIZERES DE 

PROFESSORES 

 

Maria Dolores Wirts BRAGA (USP) 

dolores@usp.br 

 

 

O efeito de sentido compartilhado socialmente sobre o poder do livro, como um lugar de saber e 

verdade, data de antes da metade do século XVIII, quando o estilo antigo de leitura se definia pela 

“reverência e respeito pelo livro porque ele é raro, porque está carregado de sacralidade mesmo 

quando é profano, porque ensina o essencial” (CHARTIER, R., [1945]1996, p. 86). Apesar de esse 

modo de leitura ter sido suplantado pela leitura volumosa, silenciosa e individual, com muitos 

textos laicos, a partir de 1750, como afirma Chartier (idem), o poder do livro que ensina o 

essencial, e justamente por ensinar o essencial, parece ter sobrevivido ao tempo e marcado o livro 

didático desde o surgimento das primeiras cartilhas. Além disso, o lugar da autoridade de saber, 

fruto dessa concentração da relação saber-poder, garante poder inquestionável ao livro didático. 

Segundo Foucault, não há verdade que se faça sem poder e, do mesmo modo, o poder não deve ser 

entendido como algo que se possui, pois ele circula. São essas as motivações que nos levam a crer 

que o livro didático não pode funcionar como uma verdade sem a contribuição do discurso sobre 

ele, visto que o saber que ele encerra necessita de investimentos de poder para garantir sua 

circulação e, assim, se colocar como verdade. Acreditamos, portanto, que a análise dos dizeres de 

professores sobre o livro didático pode nos apontar indícios de investimento de poder sobre o saber 

desse livro, garantindo seu funcionamento como um discurso de verdade. Considerando que o 

discurso carrega as marcas linguísticas, e também históricas e ideológicas, de cada sociedade, 

argumentamos que o poder de discurso de verdade do livro didático é, agora, produzido 

discursivamente através de princípios moduladores (DELEUZE, [1990] 2008), característicos da 

sociedade de controle. Segundo Deleuze ([1990] 2008), a modulação é o modo de ação da 

sociedade de controle, que não age por imperativos, como fazia a sociedade disciplinar. 

Modulações são moldes que se autodeformam, garantindo que nada chegue ao término. Esse 

funcionamento interminável é possibilitado pelos princípios moduladores – ou dizeres que 

funcionam como modulações –, que regem a sociedade de controle, exigindo atualizações 

contínuas, promovendo a motivação e assegurando o controle permanente. Para este estudo, 

observaremos o efeito de princípios moduladores ao analisarmos o discurso de professores da rede 

pública de ensino sobre o livro didático de inglês do Programa Nacional do Livro Didático 2011. 

 

Palavras-chave: Verdade; Livro didático de inglês; Sociedade de controle. 
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PROCESSOS DE (DES)IDENTIFICAÇÃO E CONTRAIDENTIFICAÇÃO NO 

DISCURSO DO SUJEITO-PROFESSOR DE INGLÊS 
 

Inês CONFUORTO (UNICSUL) 

ines.confuorto@cruzeirodosul.edu.br 

 

 

Esta comunicação tem como objetivo compartilhar uma das análises de minha pesquisa de 

doutorado, defendida em 2016, relativa aos processos de (des)identificação e contraidentificação no 

discurso do sujeito-professor de inglês. A análise está teoricamente fundamentada no conceito de 

formações imaginárias de Pêcheux (1969) e sua aproximação com os processos de identificação de 

Freud ([1921] 1990; [1925] 1976) e Lacan ([1961/1962] 2003). O recorte para esta apresentação 

concentra-se nas representações que o sujeito-professor de inglês faz de si, do outro e do objeto do 

discurso. Meu gesto de interpretação está focado em uma formação discursiva que se denomina 

discurso da falha/ da falta, em que é possível identificar a cisão do sujeito-professor de inglês em 

posições contraditórias. Essas posições causam um aparente incômodo, pois a falta constitutiva do 

sujeito o leva a almejar a completude. Na instauração deste círculo entre a falta e a completude, o 

sujeito-professor de inglês busca diminuir sua culpabilização, por “nem sempre” se sentir 

preparado para o exercício de sua profissão, com cursos de formação. Nesse movimento, em busca 

de melhor qualificação, é possível inferir o desejo de alcançar uma posição de professor ideal, que 

pode aproximar o sujeito-professor de um estado de confiança, colocando em funcionamento o “eu 

ideal” (ser bom professor, dominar a língua, ser reconhecido pelos alunos), pois, frente a seus 

alunos e ao outro/Outro, que o constituem, entra em funcionamento o “ideal do eu” (olhar do 

outro/Outro), momento em que a culpabilização de si emerge e necessita de ser abafada. Dessa 

análise, pude apreender que se  cria um efeito-sujeito professor de inglês à deriva, marcado por 

momentos de (des)identificação e contraidentificação deste sujeito ao discurso que circula nas 

instâncias educacionais, principalmente aos relacionados às políticas públicas para o ensino de 

inglês expressos nos documentos oficiais. Para concluir, defendo que somente uma formação com 

professores, em um contexto local (sem excluir o global), mais articulado discursivamente, pode 

abrir brechas e fissuras para discutir a complexidade que envolve o sujeito da educação e as 

possibilidades de (res)significação de sentidos, provocando rupturas no modo estabelecido do fazer 

docente. 
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DISCURSOS SOBRE O BILINGUISMO NA LINGUÍSTICA: REGIMES DE VERDADE E 

(IM)POSSIBILIDADES DE DIZER SOBRE A LÍNGUA 

 

Laura FORTES (UNILA) 

laura.fortes@unila.edu.br 

 

 

Partimos de uma das análises discursivas desenvolvidas em nossa pesquisa de doutorado para 

apresentar um recorte no qual investigamos o processo de formação de conceitos de bilinguismo na 

linguística, constituindo um objeto de conhecimento da ciência. A análise, teoricamente orientada 

pelos preceitos da análise de discurso pecheutiana, teve como base a configuração de um arquivo 

do discurso científico sobre bilinguismo, com um levantamento da literatura especializada sobre o 

tema em diferentes áreas da linguística, da sociolinguística e da linguística aplicada. Assim, a 

análise está dividida em momentos: discursos da linguística e produção de saberes sobre 

bilinguismo; conceitualizações sobre bilinguismo produzidas pela linguística e suas filiações 

ideológicas; e a emergência de conceitos discordantes como processos de ressignificação de 

sentidos de bilinguismo. O estudo desse arquivo levou-nos a compreender que os sentidos 

predominantes de bilinguismo sustentam-se numa formação discursiva logicista, em que impera o 

paradigma monolíngue vinculado a um regime de verdade que instaura a concepção de língua 

como “unidade” e de sujeito como falante (nativo como modelo). Entretanto, mudanças 

epistemológicas em diversas áreas dos estudos da linguagem filiadas a uma virada multilíngue 

(linguística aplicada, antropologia linguística, letramento crítico, por exemplo) têm produzido 

outras possibilidades de dizer sobre a língua, com a irrupção de sentidos “discordantes”, mais 

heterogêneos, filiados a contradiscursos em relação de coexistência com os discursos 

predominantes, historicamente mais estabilizados. Tais abordagens, em ascensão teórica nas duas 

últimas décadas, demarcaram uma mudança epistemológica vinculada a movimentos teóricos de 

abertura disciplinar, colocando em circulação conceitos ressignificados de língua e de bilinguismo. 

A análise mostrou que , embora remetam à ideologia do sociologismo, e mantenham o ideal de um 

“sujeito pragmático”, tais processos de ressignificação dos conceitos de bilinguismo constituem 

contradiscursos, deslocando a hegemonia do paradigma monolíngue para a preeminência do 

paradigma multilíngue. Concluímos que esses contradiscursos podem constituir lugares profícuos 

para práticas de entremeio com as teorizações da AD pecheutiana. 
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LÍNGUA (DES)?COLONIZADA OU LÍNGUA COLONIZADORA? 

 

Patricia Helena NERO (USP) 

phnero@usp.br  

 phnfofy@hotmail.com 

 

 

Nossa pesquisa de mestrado analisa as autorrepresentações de editoras, as representações do 

sujeito-aluno, do sujeito-professor e da língua inglesa em dois sites institucionais e mercadológicos 

para ensino de inglês como língua estrangeira. Por muitos anos a língua inglesa se faz presente 

como língua de prestígio. Sua expansão no século XXI e entrada em vários canais midiáticos 

chamam a atenção de vários estudiosos que procuram discutir as implicações políticas e sociais da 

transparência linguística cujos objetivos são facilitar a globalização e oferecer melhores 

oportunidades para a sociedade tida como global. Todavia, como pesquisadores em análise do 

discurso, nos atentamos ao fato de que qualquer elemento discursivo é constituído em sua 

historicidade e sentidos silenciosamente escondidos em meio ao óbvio (PÊCHEUX, 1975; 1983). 

Observando tais considerações, analisamos as representações que emergem no discurso (verbal e 

não verbal) nos sites das editoras Pearson e Cengage para divulgação de seus materiais didáticos e 

plataformas de ensino para aprendizagem de inglês. Em nossa pesquisa, ambas as editoras, inglesa 

e norte-americana, parecem apresentar em suas páginas virtuais resquícios linguísticos presentes 

em uma historicidade que evoca seu passado colonial de nação dominadora e imperialista até hoje 

(PHILLIPSON, 1992; 2000). Voltando- nos aos anos coloniais e pós-coloniais, seguindo a 

expansão do inglês como língua dominante, analisando sua historicidade verbal e não verbal nos 

discursos dessas editoras. Ancorados na teoria pecheutiana (PÊCHEUX, [1983] 2012, p. 43) que 

aponta para sentidos “estranhos à univocidade lógica”, para além da transparência aparente, 

valendo-nos de contribuições de Courtine (1981; 2008) e Lagazzi (2010; 2011) quanto aos efeitos 

de sentido no discurso não verbal, suspeitamos que nosso recorte discursivo ainda promove 

políticas colonizadoras (PENNYCOOK, 1998) enquanto divulga o inglês como língua globalizada 

e de prestígio neste século. Estudos de Heller reforçam nossa suspeita de que “entre as últimas 

críticas sobre a globalização estão aquelas sobre o uso do inglês por corporações britânicas e norte-

americanas com o intuito de expandir mercados e criar consumidores” (2010, p. 105). Ou seja, por 

meio da aprendizagem da língua e sob o pretexto da ajuda humanitária a minorias, os sites da 

Pearson e da Cengage Learning induzem seus visitantes virtuais a acreditar que são elas as 

empresas capazes de ajudar as nações “in need” para promover melhores perspectivas econômicas. 

Na verdade, parecem insistir sub-repticiamente em manter o status quo político-economicamente 

determinado pelas ideologias soberanas. 
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REPRESENTAÇÕES DE LÍNGUA EM ENSINO BILÍNGUE PORTUGUÊS-INGLÊS E 

SUAS IMPLICAÇÕES NA (DES)CONSTRUÇÃO DE SUBJETIVIDADES 
 

Vania RICARTE (USP) 

vanricarte@usp.br 

 

 

Este trabalho é parte integrante de nossa pesquisa de mestrado, cujo tema é o lugar da língua 

materna na constituição identitária de aprendizes e profissionais de escolas bilíngues português- 

inglês. Nosso dispositivo analítico consiste em entrevistas com alunos, professores e coordenadores 

dessa modalidade de ensino, e em recortes midiáticos relacionados, nos quais irrompe a 

representação de língua enquanto código e instrumento de comunicação. Tal acepção é ancorada 

em um pré-construído que concebe a língua como um sistema perfeito e homogêneo, e apreensível 

em sua totalidade. Este efeito de “verdade” sobre a língua tem suas origens na linguística 

estruturalista e na demanda da sociedade de mercado atual, que busca atender às urgências do 

sujeito pragmático – dentre elas, o domínio da língua estrangeira. Postulamos que a mídia exerce 

um papel fundamental na produção e repetição desses sentidos. Ao fazer circular enunciados que 

interessam aos aparelhos que a dominam, ou seja, às escolas clientes e ao próprio Estado, o 

discurso jornalístico contribui para a manutenção de modos de significação hegemônicos, pautados 

na supremacia do falante nativo e na dimensão utilitária da língua (materna ou estrangeira). Esse 

imaginário perpassa os dizeres dos sujeitos entrevistados, evidenciando tanto seu caráter “factual” 

quanto sua perpetuação. Concluímos que tal representação de língua como sistema e simples 

veículo de comunicação implica escamotear a relação que o sujeito falante estabelece com a língua 

estrangeira, relação esta permeada por conflitos e estranhamentos, determinantes no processo de 

inscrição e filiação a novas discursividades nessa língua. Nosso objetivo, portanto, é investigar e 

problematizar a repetição de “verdades” predominantes na mídia, a fim de contribuir para o 

deslocamento de já-ditos e estereótipos sobre língua e identidade. Dessa forma, buscamos 

relacionar os pressupostos teóricos da Análise de Discurso pecheutiana a estudos culturais e 

identitários, em um gesto de interpretação que preconiza o campo da subjetividade nas práticas de 

ensino e aprendizagem de língua estrangeira. 
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GRUPO 5: LEDIF – LABORATÓRIO DE ESTUDOS DISCURSIVOS FOUCAULTIANOS 

(UFU – Universidade Federal de Uberlândia) 

 

Cleudemar FERNANDES (UFU) 

cleudemar@uol.com.br 

 

 

O Laboratório de Estudos Discursivos Foucaultianos (LEDIF – www.foucault.ileel.ufu.br) é um 

grupo de pesquisas (e de estudos) em Análise do Discurso com foco em Michel Foucault. De uma 

maneira geral, esse grupo ocupa-se do estudo da bibliografia de Michel Foucault, tendo em vista a sua 

proficuidade para a Análise do Discurso. Tendo esse referencial como basilar, os pesquisadores 

integrantes do grupo perscrutam o pensamento de Michel Foucault visando a refletir sobre questões 

teórico-metodológicas desse pensador propícias ao desenvolvimento de suas pesquisas e aos avanços 

da Análise do Discurso. O LEDIF reúne vários projetos de pesquisas, desenvolvidos pelos seus 

integrantes, que focalizam diferentes corpora para estudo e análise: o literário, o midiático, o político, 

o imagético, artigos científicos, entre outros. Com isso, mantêm-se relações acadêmicas com grupos 

de pesquisa de outras Instituições de Ensino Superior para a troca de experiências, o que se dá até 

mesmo pela participação de professores pesquisadores de outras universidades nesse grupo e pela 

participação de seus integrantes em projetos afins em outras Instituições de Ensino Superior. Em 

linhas gerais, a proposição e criação do Laboratório de Estudos Discursivos Foucaultianos vislumbra 

também à instrumentalização de pesquisadores em fase inicial de formação acerca dos princípios 

epistemológicos da Análise do Discurso francesa em diálogo com Michel Foucault. Isto posto, os 

estudos desenvolvidos visam a promover a investigação de questões atinentes à Análise do Discurso 

nas seguintes linhas de estudo: a) Discurso, história e memória na produção artística, literária e 

midiática; b) Estudos sobre sujeito discursivo, práticas de subjetivação e construções identitárias; c) 

Reflexões sobre teoria do discurso em relação com a arquegenealogia e a ética/estética da existência 

foucaultianas. O interesse por Michel Foucault deve-se ao fato de que sua obra, em geral, é uma 

arquegenealogia do saber e do poder e uma história crítica dos modos de produção da subjetividade e 

das formas como o ser humano torna-se sujeito. Nela, o sujeito constitui ponto central e é pensado 

pelas análises dos discursos que implicam/possibilitam produções de saber, integram relações de 

poder, colocam em pauta a produção da subjetividade, sendo a história, marcada por 

descontinuidades, como a que possibilita a constituição e a (trans)formação dos sujeitos e dos 

discursos. 
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DISCURSOS E CONSTITUIÇÃO DA INFÂNCIA EM ARNALDO ANTUNES E MANOEL 

DE BARROS 

 

Anísio Batista PEREIRA (LEDIF-UFU) 

 pereira.anisiobatista@ufu.br 
 

 
O presente trabalho integra um projeto de Tese que tem por objetivo problematizar os discursos, 

sujeitos e a construção da Infância na poética de Arnaldo Antunes e Manoel de Barros. Ainda que 

pesem algumas diferenças, estes dois integrantes da poesia brasileira contemporânea se 

aproximam no sentido de abordar a referida temática de forma recorrente em seus livros e a 

maneira como o sujeito é construído nesses enunciados. Manoel de Barros apresenta seu início na 

literatura brasileira na década de 1940, enquanto Arnaldo Antunes surge, primeiramente, no 

cenário musical, no denominado rock brasileiro de 1980, expandindo, posteriormente, para a 

escritura livresca. Dessa maneira, entende-se que uma das características da Literatura Brasileira 

Contemporânea é essa capacidade de ser veiculada em vários suportes, não se restringindo aos 

livros. Como suporte teórico-metodológico, serão acionados alguns conceitos que integram à 

Análise de Discurso de vertente francesa, mais precisamente as formulações de Michel Foucault 

no que concerne a sujeito, discurso, enunciado e formação discursiva, assim como outros que 

podem estar interligados a esses citados. A proposta é que sejam tomados para análises três livros 

de Arnaldo Antunes (Tudos (1990); As Coisas (1992) e Nome (1993)) e três de Manoel de Barros 

(O livro das ignorãças (1993); Livro sobre nada (1996) e Exercícios de ser criança (2000)). 

Nossa hipótese é que esses poetas apresentam, em seus livros, funcionamentos discursivos 

passíveis de serem comparados, pelas confluências que apresentam em torno de seus poemas. 

Nesse sentido, o interesse deste trabalho apresenta como foco as regularidades discursivas 

semelhantes no que tange, sobretudo, à construção da Infância, ponto que culmina para a direção 

da nossa proposta de pesquisa. 
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CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO DISCURSIVO: ENTRELAÇAMENTO ENTRE 

LÍNGUA, HISTÓRIA E SOCIEDADE 
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O sujeito é constantemente estudado por meio de um conjunto de teses inscritas em diferentes 

linhas de investigação, e até mesmo em diferentes campos do saber; mas, como não se trata de 

algo definitivo, o sujeito continua como um objeto e um conceito pleno de questões a serem 

investigadas, marcado por constantes modificações e reinvenções de si. Diante disso, este projeto 

visa a aprofundar os estudos sobre o sujeito discursivo e promover deslocamentos e avanços 

teórico-metodológicos nas investigações do tema em questão tendo como principal referência o 

pensamento de Michel Foucault. Os estudos em Análise do Discurso em uma perspectiva 

foucaultiana; ou melhor, a Análise do Discurso foucaultiana abrange, além da fase arqueológica, a 

genealógica e a ética e estética da existência. Especificamente para este projeto, considera-se o 

sujeito como um objeto e um conceito, que será estudo por meio de problematizações teóricas 

e/ou conceituais, com a finalidade de estabelecer confrontos teóricos e/ou proceder a estudos de 

corpora, para explicitar aspectos históricos e linguísticos próprios à constituição dos sujeitos em 

diferentes posicionamentos sociais. Os estudos discursivos foucaultianos já realizados, em geral, 

sinalizam a eficácia dos postulados de Michel Foucault para a Análise do Discurso e apontam 

uma abertura que se coloca para os avanços na compreensão e explicitação dos processos 

constitutivos dos sujeitos discursivos. Considerando que o sujeito se constitui sob determinadas 

condições de produção, ele é construído na relação da exterioridade, vinculam-se a este projeto 

planos de pesquisa em nível de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado, que, 

sob nossa orientação visem a problematizar aspectos dos estudos discursivos nessa perspectiva e 

proceder ao estudo de corpora de diferente natureza. Assim, o material de análise será constituído 

por peças artísticas, midiáticas, imagéticas entre outras que, tomadas como materialidade 

discursiva, possibilitem análises dos processos de constituição do sujeito por meio dos discursos. 
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O POPULAR: A SUPREMACIA DO ESPETÁCULO FEMINICIDA NO DISCURSO 

JORNALÍSTICO SULGOIANO 
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Este trabalho se propõe a traçar uma análise discursiva acurada de algumas notícias disseminadas 

pelo jornal goiano O popular em sua versão eletrônica, abordando e reinterpretando formações 

discursivas, posições-sujeito, o arquivo e o enunciados donde  provém determinados blocos de 

discurso, a fim de explicitar os mecanismos e estratégias discursivas que os constituem. Para isso, 

tomarei como aporte teórico principal, os sólidos e relevantes estudos de Michel Foucault, com 

especial ênfase em sua arqueogenealogia. Ao analisar o corpus torna-se evidente que, no labor 

empreendido por jornalistas a fim de enredar um maior número de leitores, não faltam artifícios. 

Desde a exposição de uma carnificina por meio da descrição minuciosa de cenas grotescas, que 

ferem a memória das vítimas e constrangem os familiares. A um discurso machista, estapafúrdio e 

por vezes humorístico, levando-se em consideração que a satirização dos infortúnios imputados à 

vítima tornou-se recorrente. Tais profissionais não medem esforços para impressionar uma 

sociedade onde o espanto perdeu definitivamente sua eficácia. Nesse contexto, o poder não está 

materializado em uma única instância, concentrando-se apenas no sujeito-jornalista. Mas, 

legitimado por uma instituição dotada de grande estima social, a jornalística. Entendendo o 

discurso como a instância em que a memória, a história, o social e o inconsciente entram em 

confluência formando um único e indissociável elo. Como o lugar do poder, do qual ninguém 

consegue ou almeja escapar, do equívoco, dos entraves, das resistências, das contradições e dos 

sentidos. Torna-se evidente a importância para o analista do discurso de situar-se de maneira 

pertinente frente ao arquivo, analisando de maneira minuciosa os enunciados e as formações 

discursivas que dele emergem. Compreender que os sentidos e atravessamentos se corporificam 

pela linguagem, mas que, não se escondem sob sua face mais visível. Assim, apenas uma análise 

responsável e ciosa desses mecanismos pode chegar ao cerne do que está posto em seu entremeio. 
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DISCURSO, HISTÓRIA E PRODUÇÃO DE VERDADES: MEMÓRIAS DA DITADURA 

CIVIL-MILITAR BRASILEIRA NA CONTEMPORANEIDADE 

 

Israel de SÁ (LEDIF-UFU) 
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A ditadura civil-militar brasileira se estendeu por 21 anos, entre 1964 e 1985, produziu censura, 

repressão e fez ecoar silenciamentos mesmo após seu término e o início de um processo de 

democratização. Passadas três décadas da transição, os restos daquele períodos são claros, ainda 

nem tudo é dito, ou tudo é dito em migalhas, as reconstruções históricas embaralham-se em quebra-

cabeças e diferentes memórias daquele momento emergem, perpassando referenciais antagônicos, 

como as violações aos direitos humanos e a valorização de um suposto progresso econômico e 

político. Em nossas pesquisas, buscamos compreender essas diferentes memórias daquele período 

que se fazem intervir na contemporaneidade, seus modos de inscrição no presente e, ainda, as 

formas como inscrevem novos sentidos políticos e afetam a nossa história atual. Investigamos 

diferentes produções memorialísticas (decorrentes dos campos discursivos midiático, político, 

jurídico) que releram o passado e possibilitaram as (re)escritas da/dessa história. Neste momento, 

voltamos nosso olhar para o processo de institucionalização da(s) memória(s) daquele período, 

possibilitada pelos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade e de comissões regionais e locais, 

governamentais ou não, que dão centralidade à busca de uma verdade histórica dos tempos 

ditatoriais. A partir dos pressupostos teóricos da Análise do Discurso de linha francesa, ancorados 

nos trabalhos de Michel Pêcheux e seu grupo, em diálogo com o projeto arqueogenealógico de 

Michel Foucault e com as propostas metodológicas da Nova História, vislumbramos, nesta etapa da 

pesquisa, dar conta dos  seguintes objetivos gerais: a) refletir sobre a produção de memórias em 

nossa sociedade na contemporaneidade, considerando a dimensão simbólica e histórica do discurso; 

b) compreender como o processo (tardio) de institucionalização da “busca da verdade” do período 

ditatorial brasileiro inscreve novos efeitos de memória, reorganiza os sentidos, provoca novas 

movências na ordem do discurso por meio de reordenações nos regimes de discursividade e, de 

modo mais amplo, contribui para uma “vontade de memória”. Os levantamentos efetuados dos 

diferentes relatórios produzidos por essas comissões e as análises ainda iniciais indicam a relação 

entre verdade e (violação dos) direitos humanos, promovendo um deslocamento em relação às 

memórias então produzidas pelo próprio regime e na política, cujos silenciamentos implicavam 

efeitos de sentido da ordem e do progresso. 
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ANÁLISE DISCURSIVA DO ENUNCIADO “BELA, RECATADA E “DO LAR”” 

 

Juliana MORAIS (LEDIF-UFU) 

julianamoraissm@gmail.com 

 

 

No presente trabalho, fruto da pesquisa desenvolvida no âmbito de Mestrado no Programa de Pós-

Graduação em Estudos Linguísticos (PPGEL) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), 

objetiva-se analisar o enunciado produzido sobre a identidade feminina em uma reportagem realizada 

pela jornalista Juliana Linhares, em uma edição da revista Veja, pertencente à Editora Abril. Em 18 

de abril de 2016, um dia após o afastamento da então presidente Dilma Rousseff, a matéria 

apresentava o enunciado “Bela, recatada e “do lar””. No interior da ebulição de ataques machistas e 

repletos de instruções sexistas sofridos por Rousseff, observa-se a presença de ofensas direcionadas a 

ela notoriamente em decorrência do seu sexo e não somente à figura da presidente como chefe de 

Estado, ou seja, à presidente como mulher. Para tanto, nos valemos da Análise do Discurso francesa 

(AD), em seu diálogo com as reflexões do filósofo Michel Foucault, acerca da construção de sujeito 

no/pelo discurso e do enunciado como uma “função enunciativa”, para compreender o 

funcionamento e as estratégias discursivas envolvidas na rede de formulações do enunciado em 

questão, principalmente quanto às relações de saber/poder que incidem sobre a mulher. 

Considerando os aspectos discursivos e efeitos de sentido, relação entre sujeito e poder, decorrentes 

da circulação do enunciado tema desta pesquisa, sobretudo no que se refere à figura da mulher em 

nossa sociedade, problematiza-se como o discurso sexista busca associar a masculinidade ao poder, 

ao saber e a força, enquanto a mulher é caracterizada pela impotência, submissão, inferioridade e 

incapacidade. Esses contrastes perpetram o desrespeito às diferenças, introduzem a desigualdade 

entre os sexos, reproduzem e naturalizam a injustiça nas relações entre homem e mulher. Desta 

forma, o presente estudo busca contribuir para com as pesquisas que problematizam o sujeito mulher 

como condição e produto de práticas discursivas divergentes na sociedade atual. 
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O PODER, A VERDADE E O MEDO EM JOSÉ SARAMAGO 
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O objetivo da presente apresentação será analisar como se articula a constituição da subjetividade 

de Tertuliano Máximo Afonso, personagem principal do romance O homem duplicado (2008) de 

José Saramago, a partir de suas experiências fundamentadas em relações de poder, verdade e medo. 

Buscaremos compreender o medo desse sujeito frente a possibilidade de ter outro sujeito igual a ele 

e os sentidos que emergem dessa situação. Para isso, a presente proposta apresenta como 

fundamentação teórica a análise do discurso de linha francesa (doravante AD), os estudos 

realizados por Michel Foucault e a discussão sobre o medo apresentada por Roas (2011). Para a AD 

o discurso implica uma exterioridade à língua, pois as palavras ao serem pronunciadas carregam em 

si aspectos que remetem para o lugar social e histórico no qual o sujeito que as proferiu está 

inscrito. Por sua vez, o sujeito se constitui por  um conjunto de vozes sociais, bem como do 

entrecruzamento de diferentes discursos que remetem para o lugar sociocultural e histórico no qual 

está inserido. A partir desse aparato teórico podemos afirmar que os sujeitos são constituídos pela 

exterioridade e as verdades que os cercam são cambiantes e se repetem em muitos momentos 

históricos, entretanto, com sentidos díspares. Elas são tramas discursivas que apresentam sentidos 

que estão intrinsicamente relacionados com a história que permeia a produção do discurso. Segundo 

os apontamentos de Roas (2011), o medo é responsável por várias emoções, dentre elas temos: 

temor, espanto, terror, ansiedade e melancolia. Além disso, ele menciona que a ideia do sujeito ser 

duplicado  faz com que ele duvide da coerência do real e da ilusão que os sujeitos possuem de 

serem unificados. Sendo assim, ao analisar a constituição da subjetividade de Tertuliano 

observamos que o medo é uma constante e que ele assume várias posições em função do medo que 

sente que os outros sujeitos saibam da existência de sua cópia. Esse fato assombra a ponto de ele 

preferir assumir a identidade do ator Antônio Claro do que revelar a semelhança existente entre eles. 
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CONSPIRAÇÃO EM TORNO DO GOVERNO DILMA E DO IMPEACHMENT NA 

FALA DOS TUCANOS 

 

Maria Irenilce Rodrigues BARROS (UFT - LEDIF-UFU) 

irenilcebarros@uft.edu.br 

 

 

A atual conjuntura política brasileira tem sido marcada pela violência, em âmbito geral, por políticos, 

simpatizantes de partidos de qualquer plataforma e filiados ao defenderem veementemente seus 

representantes na esfera governamental, ou às próprias ideologias. Refletindo sobre esse panorama, 

pôde-se ponderar que tais ânimos se tornaram mais acirrados após as eleições de 2014, quando na 

derrota do candidato que representava a ala direita do país à presidência. Talvez o inconformismo da 

perda por parte dele, de seu partido e apoiadores, justifique o tom agressivo, crítico e ameaçador que 

permearam as declarações feitas pelo então presidente do PSDB - em seu discurso de posse na 

convenção do partido, em 5 de julho de 2015 – a sua opositora, Dilma Rousseff, e ao PT. Isso se dá 

porque “na sociedade há sujeitos que, pelo lugar que ocupam (e todos sujeitos ocupam lugares 

sociais), são corpos sociais em enfrentamento e/ou oposições a outros sujeitos, também corpos 

sociais” (FERNANDES, 2016, p. 16). Não é propósito deste trabalho analisar o referido discurso na 

íntegra, todavia, objetiva- se destacar enunciados que apontam para a construção de enunciados 

agressivos os quais se fortaleceram e se reproduziram pela mídia hegemônica, redes sociais, pelo 

jornais digitais, debates face-a-face etc. Identificou-se enunciados difamatórios, coercivos e até 

ameaçadores, prometendo que a então presidenta deixaria o governo “mais breve do que alguns 

imaginem” e que o PSDB estava pronto para “ir até o fim” e assumir a condução do país. Além 

disso, o enunciador declarou que perdeu as eleições presidenciais para “uma organização criminosa”, 

e não para um partido político. Observou-se que o funcionamento desses discursos ganhou espaço de 

verdade e produção de poder no corpo social. Tais práticas discursivas tornaram-se acontecimentos 

que, aliados a diversos outros fatores e eventos, propagaram-se e ganharam força para a condução do 

impeachment. Mediante essa configuração política-ideológica, decidiu-se fazer um estudo mais 

analítico desses enunciados que encontraram amparo no lugar que ocupava seu enunciador. Para 

tanto, objetiva-se, ainda, discutir as condições históricas em que foram construídos esses discursos e 

outras manifestações de violências, ameaças e ofensas, instigadas pelo efeito pós-eleição, resultando 

em segmentação e polarização de posicionamentos de sujeitos que culminaram em segregação social. 

Salienta-se que este estudo se apoia nas concepções teóricas da Análise do Discurso, subsidiadas por 

pesquisadores da área, bem como nas profícuas contribuições de Michel Foucault. 
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MODA E SUBJETIVAÇÃO: HISTÓRIA E CONSTITUIÇÃO DE SUJEITOS 

 

Rodrigo Alves de OLIVEIRA (LEDIF-UFU) 

 arievilosantamonica@yahoo.com 

 

 

Os estudos em Análise do Discurso revelam um novo olhar sobre a forma de se narrar e observar a 

história dos acontecimentos, dos sujeitos e das circunstâncias que os circulam, enfatizando não a 

história como um todo, apresentada de maneira contínua, mas a descontinuidade de uma história 

dada, com foco em seus cortes, sua ruptura; e os diversos discursos que se apresentam para a 

formação dos sujeitos e seus conhecimentos. Os sujeitos, uma vez inscritos na história e na 

sociedade, expressam sua materialidade discursiva por meio de enunciados, as quais algumas vezes 

são verbais, outras vezes não verbais. O corpo, por sua vez, é um objeto que enuncia constantemente 

a inscrição social dos sujeitos, determinadas ideologias e posicionamentos, exprimindo 

incessantemente discursos nos quais se inscreve. O corpo, sendo o suporte para um sujeito 

objetivado histórica e socialmente, permite-se passar por diversas transformações por meio de 

vestimentas, fantasias, máscaras, tatuagens, maquiagens, movimentos e também por preencher 

diversos espaços físicos e sociais por onde percorre. Diante disso, o estudo ora proposto tem como 

objetivo abordar os processos de constituição dos sujeitos, com base nos conceitos de subjetividade e 

a relação que esta mantém com as noções de verdade, segundo Michel Foucault. Com isso, serão 

analisados o discurso decorrente dos dispositivos midiáticos e o processo de subjetivação dos 

sujeitos pelos dispositivos da moda. Na análise proposta, serão abordadas ferramentas midiáticas 

como revistas e blogs que permeiam  os temas relacionados a vestuários, noções de estilo, e o 

discurso utilizado por este dispositivo, apresentando os efeitos de sentidos que dela são produzidos e 

as noções de verdade e subjetividade para a constituição dos sujeitos. 
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A CORRUPÇÃO BRASILEIRA NOS CARTUNS 

 

Sílvia Mara de MELO  (UFGD-LEDIF-UFU) 

smaramelo2012@bol.com.br 

 

 

O Brasil, infelizmente, é um país marcado por prática de corrupção e por impunidade, 

principalmente no que diz respeito ao campo político. Pretendemos examinar apenas um breve 

período envolvendo o assunto corrupção na política no ano de 2016 e 2017 a partir do acontecimento 

impeachment da presidente Dilma Roussef. Para examinar esse tema, empregaremos cartuns 

publicados na folha.uol nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017. A relevância de 

estudar este tema se dá por considerarmos que no ano de 2016, meses antes do impeachement, 

houve, no Brasil, uma série de manifestações populares que dividiu a opinião do povo, causando 

sentimentos antagônicos no que diz respeito às decisões políticas tomadas no governo pós-

impeachment. Tendo em vista esse episódio, o país ficou dividido entre aqueles que apoiavam a 

saída da presidenta e aqueles que viam nesse acontecimento uma forma de Golpe. Os cartuns trazem 

enunciados relacionados ao período histórico em que o país passava por uma série de reformas 

propostas pelo atual presidente Michel Temer, que, na condição de vice-presidente, assumiu o 

governo após o impeacheament. Michel Temer, com reformas que propôs em sua gestão, e por estar 

diretamente envolvido em crimes de corrupção denunciados na já então famosa operação Lava-Jato, 

agrega o título de presidente com baixíssima popularidade. É a partir desse cenário que propomos 

refletir acerca do tema corrupção nos cartuns e também dialogar com autores que tratam desse 

assunto na perspectiva filosófica e também discursiva. Foram selecionados oito cartuns para compor 

esta reflexão, sendo que alguns enunciados “denunciam” o modo de Michel Temer governar o país e 

outros relatam os efeitos dessa gestão no sentimento de desesperança do povo brasileiro. Para 

embasar nossa análise, empregaremos principalmente as reflexões de Michel Foucault, José Antônio 

Martins, Vanice Sargentini. O presente trabalho procura dialogar com esses autores na medida em 

que trazem abordagens relevantes para o que se propõe examinar, pois esses estudiosos abordam 

conceitos de Enunciado, Corrupção, Cuidado de si, que são retomados em nossa reflexão. 
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INFLUENCIADORAS DIGITAIS: A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE FEMININA 

POR MEIO DO DISCURSO DA BELEZA EM MÍDIAS SOCIAIS DIGITAIS 

 

Tainá Terence SILVA (LEDIF-UFU) 

tainaterences@gmail.com 

 

 

Este trabalho, que se vincula a uma pesquisa em âmbito de Mestrado desenvolvida no Programa de 

Pós-Graduação em Estudos Linguísticos (PPGEL) da Universidade Federal Uberlândia (UFU), tem 

como objetivo principal analisar como os discursos sobre a beleza presentes nas mídias sociais 

digitais Instagram e YouTube, especificamente nos perfis e canais das influenciadoras digitais 

Thássia Naves e Camila Coelho, constroem efeitos de verdade para/na construção da identidade 

feminina. A partir do suporte teórico-metodológico da Análise do Discurso francesa (AD), com 

recorrências ao filósofo Michel Foucault, e considerando as relações imbricadas entre os eixos 

discurso, história e memória, busca-se observar como se constroem e são colocados em circulação 

sentidos sobre a beleza, bem como as relações de poder que são estabelecidas entre essas 

influenciadoras e seus seguidores, a fim de compreender como é construído o elo seguidor-

influenciador. O corpus é constituído por postagens e vídeos com maior número de acessos e 

curtidas dentro dessas plataformas, sendo analisados na perspectiva de um enunciado semiológico, 

com vistas a compreender sua estrutura e funcionamento. Desta forma, considera-se a imagem em 

foto ou vídeo, a legenda de descrição da postagem e também os comentários dos seguidores. No 

estudo inicial com foco nas postagens da influenciadora Thássia Naves, observou-se que o discurso 

sobre a beleza recai na chamada beleza de consumo, que solidifica o ideal do belo a partir do ser/ter. 

Além disso, devido a expressividade e importância dada a essa influenciadora em questão, sendo 

reconhecida como um radar de tendências de moda e beleza, há o estabelecimento de relações de 

poder com o público que a segue e a construção de um discurso de verdade sobre a beleza que não 

raro aponta para sentidos naturalizados sobre o “belo”. Assim, problematiza-se a materialização de 

sentidos que reafirmam a beleza estereotipada, inclusive, com desdobramentos na construção da 

identidade feminina. 
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IDENTIDADE(S) EM JOGOS DISCURSIVOS: POSSIBILIDADES DE/DO SER 

SUJEITO NA CONTEMPORANEIDADE 

 

Vinícius Durval DORNE (LEDIF-UFU) 

dorne.vinicius@gmail.com 

 

 

Na contemporaneidade, são variados os jogos discursivos que buscam delimitar identidades aos 

sujeitos. Presentes em diversas instituições, na busca por efeitos de verdade, práticas discursivas 

circunscrevem possibilidades de existência para os sujeitos nas relações consigo e com o outro, a 

partir de inquietações como “quem sou eu”, “quem quero ser”, “quem somos”, “quem ele pode ser”, 

“que eu quero que ele seja” que, ao passo que agrupam, excluem, interditam, silenciam outras 

possibilidades de ser sujeito no mundo. Desta forma, amparado na Análise de Discurso francesa 

(AD) foucaultiana, desenvolvo pesquisas que se debruçam sobre os discursos midiáticos, religioso, 

científicos etc., observando como tomam o sujeito como objeto do próprio discurso e, inerente a esse 

processo, como realizam o processo de subjetivação desses sujeitos. Destarte, não se trata de analisar 

como os sujeitos se constituem como sujeitos de si, de suas práticas, de sua ética e estética de 

existência, mas como são construídos pelo discurso do outro que, edificado em um verdadeiro da 

época, constrói verdades a respeito/para os sujeitos objetos do seu discurso. Numa perspectiva 

foucaultiana, trata-se de observar como nas relações de saber/poder presentes nos mais ínfimos 

constructos sociais, são engendrados dados exercícios de poder e práticas de saber sobre/para os 

sujeitos. Sendo o poder uma malha fina que se estende e se constrói nas/pelas relações sociais e 

históricas, ressalta-se que esse jogo de construção discursiva da identidade não é de domínio 

exclusivo das instituições, de um aparelho de Estado, dos políticos ou de pessoas com dado 

reconhecimento social, mas é posto em prática nas mais diversas relações, que colocam em 

circulação dizeres (im)possíveis para/sobre os sujeitos. Compreender esses processos em um cenário 

em que constantemente os sujeitos são convocados a ocupar determinados lugares e formas de 

existência – que, automaticamente, interdita outras – nas redes sociais (digitais ou não), na escola, na 

família, nas praças, nos coletivos etc, é crucial para os processos de lutas e resistência aos discursos 

naturalizados e cristalizados socialmente. Sendo assim, analisar como se constroem esses jogos de 

objetivação/subjetivação permite, ainda que em um dado campo e incômodo, entender “quem 

podemos ser” na/para a história. 
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O DISCURSO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER ATUANDO NA MÚSICA 

SERTANEJA 

 

Aldenir CHAGAS ALVES (LEDIF-UFU) 
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As letras da música sertaneja, fenômeno da indústria fonográfica brasileira, quando pautadas nos 

pressupostos de Foucault, possibilitam-se algumas articulações acerca do desempenho da violência. 

Dos anos 30, quando aparecem as primeiras gravações do gênero, às duas primeiras décadas do 

século XXI, as canções cumprem à sua maneira, o discurso manifesto com sua presença repressiva 

no qual diz em sua forma heterogênea a fixação das práticas mais tradicionais e rituais da violência e 

do poder. Partindo do recorte de composições durante o período de 90 anos, as letras desse gênero já 

foram relacionadas como revertidas de investigações estéticas e tratadas como produto de teor 

apoucado, primário e ingênuo. Entretanto, o que é possível problematizar é sua investidura de 

evidentes formas dispersas do discurso da violência contra a mulher. De composições como 

“Cabocla Tereza” (1959), ícone  da narrativa trágico-popular da música caipira, passando por 

“Boiadeiro de palavra” (1981), moda de viola que evoca a necessidade da humilhação da mulher em 

praça pública, a chegada de outras vertentes do gênero, como o sertanejo universitário, cujas 

estratégias reutilizam-se da dispersão dos objetos, retomando-os, sistematizando-os em um 

continuísmo dessa violência,  que olhada superficialmente aparenta-se silenciada nas mutações 

intrínsecas da mobilidade do discurso. Assim, “Taca fogo na muié” (2014) de Munhoz e Mariano, se 

vale de uma metáfora  da agressão e faz operar o funcionamento ideológico do machismo, e, em “O 

nome dela é rapariga” (2016) de Naira Azevedo, é uma amostra do sertanejo feminino que teve 

alcance massificador nos últimos anos. Esta letra enuncia a pluralidade das práticas multifacetadas da 

violência, colocando em funcionamento o machismo vindo de uma voz enunciadora feminina. O que 

se pretende com este trabalho é apresentar a presença de uma regularidade nas letras que atestam as 

práticas de violência presentes nos enunciados verbais. No conjunto desses enunciados instauram-se 

o funcionamento do discurso que atua na produção da subjetividade, e essas tramas discursivas 

disseminam-se nas mais variadas formas veiculadas com o sucesso das canções. Nessa perspectiva, a 

produção de diferentes efeitos de sentidos, evidenciados na análise das construções discursivas como 

o ciúme, amor, possessividade, ódio ou vingança, estabelecem operações constituintes do poder, que 

exerce sua eficácia por e pela linguagem em sua espessura. 

 

Palavras-chave: Discurso; Sujeito; Música sertaneja. 

 

 

 

 

 

mailto:chagasaldenir@gmail.com


 

57  

CONCEPÇÕES DOS PROFESSORES CIÊNCIAS: MARCAS DA RESISTÊNCIA 

DOCENTE 

 

Ana Paula Romero BACRI (LEDIF-UFU) 
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Tendo o Ensino de Ciências como objeto desta pesquisa, esta pretende evidenciar as concepções de 

Ensino de Ciências dos professores como marcas de resistência ao estabelecido nos documentos 

oficiais para o Ensino de Ciências. Esta pesquisa apoia-se na Análise de Discurso Foucaultiana e tem 

como conceitos articuladores da análise a noção de enunciado, função enunciativa, 

governamentalidade e relações de poder presentes na obra de Michel Foucault. Assim, 

estabelecemos o corpus de pesquisa em três materialidades linguísticas: o discurso dos professores 

(obtido por meio de entrevistas semiestruturadas, gravadas e transcritas), os documentos reguladores 

do Ensino de Ciências (leis e parâmetros obtidos nos sites oficiais) e os planejamentos anuais de 

ensino dos professores (o plano de trabalho do professor elaborado no início do ano letivo). Foram 5 

escolas participantes, sendo uma de cada setor da cidade de Uberlândia-MG, e 2 professores de cada 

escola totalizando 10 participantes. Cada materialidade linguística foi analisada e categorizada 

individualmente A análise das materialidades linguísticas adotadas na pesquisa deu-se por meio da 

noção de enunciado e função enunciativa (FOUCAULT, 2015). Esta noção direcionou as etapas de 

leitura, identificação e analise dos enunciados. Após esta etapa os conceitos de governamentalidade e 

relações de poder norteiam a construção da rede discursiva capaz de evidenciar as marcas de 

resistência docente frente as orientações oficiais, bem como as aproximações e distanciamentos 

existente entre os dizeres dos professores, seus planejamentos e os documentos oficiais. Esta 

pesquisa está em andamento, mas percebe-se o quão importante é dar voz e ouvir os agentes 

executores do Ensino de Ciências para compreender a crise enfrentada pela área. Crise essa 

evidenciada pela dificuldade que os estudantes da Educação Básica têm com o domínio dos 

conteúdos ensinados na escola e os baixos índices obtidos nas avaliações externas (PISA, 2015). 
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ENTRE A PRISÃO DO CORPO E A LIBERDADE DA ALMA: CORRESPÔNDENCIAS DE 

REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL DE MORRINHOS- GO 

 

Ana Cristina de SOUZA (UEG - LEDIF-UFU) 
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A pesquisa em questão tem como objetivo, analisar como os sujeitos reeducandos do Sistema 

Prisional de Morrinho- GO se percebem na zona de conflito marcada, sobremaneira, entre prisão e 

liberdade que se manifestam por meio das palavras expressas em cartas entregues a mim, enquanto 

desenvolvia um projeto de alfabetização no ano de 2007 neste local. E tem como principal 

problemática, responder quais sentidos elas produzem, já que exteriorizam aspectos sociais e 

discursivos institucionalizados e internalizados por esses mesmos reeducandos, reproduzindo um 

imaginário social, repleto de contradições e que emanam subjetividades da ordem do coletivo. Para 

tal, o objetivo geral é analisar a quebra do estereótipo do sujeito reeducando ao considerar sua voz, 

seu posicionamento discursivo por meio das cartas que escreve de modo espontâneo aos seus 

remetentes. Isso significa afirmar que, ao considerar seus dizeres e, portanto, permeado de formações 

discursivas, é possível observar em primeira instância, que sua voz refrata a ideia construída de si, 

socialmente pelo senso  comum de maneira generalizante afirma que todo reeducando é um sujeito 

irrecuperável socialmente, porém, refletindo um sujeito inscrito no discurso familiar, no discurso 

religioso o que faz justificar a pesquisa em questão. Assim, os objetivos específicos são: Identificar, 

nos discursos desses reeducandos, traços recorrentes do imaginário social e sua subjetividade. 

Examinar cartas desses sujeitos em questão enviadas a familiares e trocadas entre eles mesmos, 

dentro do sistema prisional local, detectando configurações do imaginário comuns entre sujeitos 

sociais, como: interferência discursiva da família, do Estado, da religião, da educação e de outros 

aparelhos institucionais identificando a presença de imagens universais. Compreender como esses 

sujeitos assimilam sua condição de detentos e excluídos sociais e se de fato, os mesmos pregam a 

ordem de subversão às normas estabelecidas, ou de reprodutores de comportamentos 

institucionalizados. Identificar as formações discursivas presentes em suas missivas. Para 

fundamentação teórica nos aportaremos, essencialmente em Fernandes; Foucault; Orlandi; Pêcheux, 

dentre outros teóricos na perspectiva discursiva de linha francesa. Assim, a pesquisa justifica-se pelo 

impacto social e educacional que incidem dentro do sistema prisional, logo, na reinserção desses 

reeducandos em/na sociedade. O projeto em questão, ainda não apresenta resultados parciais, pois se 

encontra em fase inicial de desenvolvimento, construindo seu aporte teórico. 
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GRUPO 6: PDA – LINGUA(GEM), CULTURA E SOCIEDADE: SABERES E 

PRÁTICAS NA AMAZÔNIA (IFRO – Instituto Federal de Rondônia) 

 

Sérgio JESUS (IFRO) 
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Criado em maio de 2010, objetiva-se em fomentar as práticas ‘linguageiras’ a partir do processo 

cultural como princípio social. Sendo assim, o Grupo PDA, ao instituir um dado evento institucional 

vinculado ao IFRO, Campus Cacoal – fundamenta-se não apenas em cumprir o papel escolar, mas 

fazer da escola o espaço das relações interpessoais entre o Ensino como meio – aprendizado como 

fim e fazer do Outro e do EU um contínuo que se transforma e é transformado a cada dia. 

Estabelece, também, resultados a partir dos saberes e das práticas ao identificar, por meio da 

lingua(gem), de que maneira ela é importante na constituição cultural do Sujeito da Amazônia e suas 

relações com as diversas comunidades: Pomeranos, Povos de Terreiro, Indígenas, Agricultores, 

Ribeirinhos, Quilombolas e a Maçonaria (parte integrante das pesquisas que serão fundamentadas 

como Pedra-Base da trajetória peculiar instituída por essa comunidade específica). Para tanto, o 

grupo de pesquisa criou um veículo de informação (revista/periódico) para integralizar, por meio de 

publicação, os trabalhos pesquisados e fomentar palestras, seminários, colóquios, simpósios – é o 

espaço reservado entre os saberes e as práticas sociais, realizado no mês de agosto de cada ano 

[desde 2015], com duração de uma semana, com ações envolvendo a comunidade estudantil [em 

diversos seguimentos], escolas públicas e privadas, acadêmicos [inúmeras instituições], 

comunidades tradicionais e cidades circunvizinhas: Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Rolim de 

Moura, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste e Porto Velho. Ao longo dos quatro anos de atuação, o 

Simpósio PDA atendeu aproximadamente oito mil participantes. A atividade também tem cunho 

social e humanístico, pois antes do evento principal no mês de agosto são realizados: Workshops, 

Oficinas, Palestras, Salão de Iniciação Científica Linguístico-Literário – ambos são divididos às 

instituições parceiras para que opinem e também participem de cada etapa fomentada com seus 

respectivos alunos que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). É importante ressaltar 

que durante os meses de fevereiro a dezembro de cada ano, as escolas são atendidas semanalmente 

(no formato de rodízio) e a participação nas atividades é condicionada pela doação de 1 kg de 

alimento não perecível (menos sal) que são remanejadas às instituições carentes e debilitadas nos 

municípios de Cacoal e Pimenta Bueno (centros primordiais do evento) e cursos de curta e longa 

duração junto ao IFRO, bem como outras instituições nos níveis: Educação Básica, Especialização, 

Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado), no Brasil e no Exterior - esses como processos de 

integralizações institucionais. 

 

Palavras-chave: Língua(gem); Saberes e Práticas; Cultura e Sociedade. 
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A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: DA PERSPECTIVA DO DISCURSO POLICIAL À ANÁLISE 

LINGUÍSTICO-IDEOLÓGICA 

 

Celso FERRAREZI JUNIOR (UNIFAL) 

cferrarezi@gmail.com 

 

Sérgio JESUS (IFRO) 

sergio30canibal@gmail.com 

 

 

O presente texto é resultado da análise da linguagem do discurso policial a partir de Boletins de 

Ocorrência – BO, bucando-se verificar as representações instauradas no contexto da violência 

doméstica como as interinfluências históricas, sociais, linguísticas e ideológicas no ato do 

depoimento ou do relato escrito. Tais textos são classificados de acordo com o ponto de vista 

linguístico ou relatado e o ponto de vista discursivo ou referido. Isso desencadeou as delimitações 

dos depoimentos transcritos/narrados e a identificação de sujeitos culturais, pluralizados em seu 

discurso e nas suas representações sociais. Apesar da institucionalização de direitos de gênero, a 

violência doméstica ainda é discurso circulante no Brasil. Com vistas a identificar as formações 

discursivas (FD) que sustentam os dizeres que a legitimam, com aporte teórico-metodológico da 

Análise do Discurso - a proposta fundamentar-se-á em pressupostos da Análise do Discurso: 

Althusser (1985), Pêcheux (1987), e da Enunciação, Ducrot (1987), Guimarães (1995) e Bakhtin 

(1997), para investigar como o sujeito que pratica atos de violência contra a mulher fala, ou seja, 

responde aos interrogatórios da Polícia, em virtude das acusações que lhe são feitas pelas mulheres e 

por testemunhas de suas agressões. Assim, a metodologia a ser instituída será a bibliográfica e 

pesquisa de campo ao evidenciar as formas das distintas enunciações abordadas por um ‘sujeito’ que 

‘reclama’ uma ilusão de verdade contraditória em seus deslocamentos discursivos na produção de 

um sentido que só existe na relação com o outro – pelas forças e seus imaginários constituídos nessa 

relação. Discutiremos também a questão da violência contra a mulher e por qual motivo ela se 

multiplica na sociedade, principalmente nos seios das famílias menos favorecidas – embora haja 

também um grande número desse tipo de violências em famílias de classe média alta. Desta maneira, 

a identificação desses sujeitos culturais e pluralizados são importantes no contexto discursivo, bem 

como em suas representações sociais transcritas e constituídas nos Boletins Ocorrência. 

 

Palavras-chave: Violência Doméstica; Discurso Policial; Relatado/Referido. 
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GRUPO 7: GEAD – GRUPO DE ESTUDOS EM ANÁLISE DE DISCURSO (UNIOESTE – 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná) 

 

Dantielli Assumpção GARCIA (UNIOESTE) 

dantielligarcia@gmail.com  
 

 

O GEAD – Grupo de Estudos em Análise de Discurso da UNIOESTE – é um espaço de interlocução 

na Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Cascavel – entre pesquisadores (de 

diferentes níveis de formação – Graduação, Mestrado e Doutorado) filiados à Análise do Discurso, 

proposta por Michel Pêcheux, e à Psicanálise, de viés lacaniano, cujos projetos de pesquisa são 

orientados pela Profa. Dra. Dantielli Assumpção Garcia e pelo Prof. Dr. Alexandre Sebastião Ferrari 

Soares. O grupo busca estudar e compreender textos fundadores da Análise de Discurso de matriz 

pecheutiana, da Psicanálise freudo-lacaniana e dos Estudos de Gêneros e Sexualidades. Em sua 

pesquisa Ciberfeminismo: dizeres em rede da/sobre mulher, Dantielli Assumpção Garcia analisa 

como o ciberfeminismo tem se constituído na passagem dos anos 1990 para os anos 2000, produzindo 

a emergência de uma 4ª onda feminista que se caracteriza pela presença de discursos de/sobre 

mulheres no ciberespaço. Na pesquisa de doutorado O touro negro que anda sobre maresia: história, 

memória e religiosidade no Bumba Meu Boi do Maranhão, Marcelo N. dos Reis Silva Filho analisa o 

folguedo do Bumba Meu Boi, mostrando como memória e história se entrelaçam e produzem efeitos 

de sentidos acerca das religiões de matriz africanas nessas toadas maranhenses. Em O discurso 

jornalístico e os efeitos de verdade sobre a loucura: análise do programa A Liga sobre esquizofrenia 

e bipolaridade, a mestranda Claudia Janice Hilgert analisa como no programa A Liga um discurso 

sobre os transtornos mentais e seus portadores é materializado, filiando-se a uma memória sobre a 

loucura e o louco, o qual projeta sentidos a esses sujeitos, inscrevendo-os no limite entre a 

normalidade e a patologia psicótica. Na pesquisa de mestrado Análise do Discurso e a construção da 

posição-sujeito repórter no programa Profissão Repórter, Alex Lourenço Madeira analisa como a 

posição repórter é ressignificada nesse programa televisivo, ultrapassando sua posição enquanto 

profissional do jornalismo para um protagonista do fato que noticia. Em As escolhas de “quem sente” 

que nasceu no corpo errado: uma análise discursiva da série “Quem sou eu?”, a mestranda Jaqueline 

Denardin analisa como essa série, veiculada no Programa Fantástico, produziu dizeres e sentidos à 

transexualidade e aos sujeitos transexuais, relacionando-as ao binarismo que engendra a sociedade. Já 

o trabalho de mestrado Mulheres na Filosofia: um silenciamento?, de Anna Deyse Peinhof, analisa a 

(não) presença de mulheres autoras filósofas nos cursos de graduação em Filosofia, intentando 

compreender como há a legitimação de uma voz masculina como representante da formação 

filosófica. Em Sexo e sexualidade na editoria “Amor (ou quase isso): efeitos de sentidos, de Renan 

Lorenzatto, analisa-se como no editorial “Amor (ou quase isso) da Revista Cosmopolitan Brasil uma 

memória discursiva sobre a mulher e sua sexualidade funciona, quais condições de produção 

sustentam e permitem tais dizeres e a quais formações discursivas a editoria da revista filia-se Por 

fim, na pesquisa de Iniciação Científica Enunciados racistas na luta antissexista: a noção de lugar de 

fala como ferramenta política de (des)legitimação de discursos, Larissa da Silva Fontana analisa 

como em um vídeo de rappers feministas brancas o corpo negro é colocado em evidência e dito como 

bandido, criminoso, serviçal. As análises mostram que há uma “inconsciência racial” das rappers e 

uma falta de racialização de si. 
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CIBERFEMINISMO: DIZERES EM REDE DA/SOBRE MULHER 

 

Dantielli Assumpção GARCIA (UNIOESTE) 

dantielligarcia@gmail.com  

 

 

Neste projeto de pesquisa, desenvolvido na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), 

da perspectiva teórica da Análise de Discurso de linha francesa (Pêcheux, 1997), analisaremos a 

formulação, a constituição e a circulação de um discurso (Orlandi, 2005a) sobre a mulher na 

contemporaneidade e no ciberespaço. Teremos como materiais de análise algumas páginas feministas 

do Facebook (Feminismo sem demagogia, Feminismo na rede, Feminismo ¾, Feminismo 

Revolucionário, Feminismo Poético, Feminismo Marxista, Feminista Cansada, Feministas 

Revolucionárias, Não me Kahlo, Empodere duas mulheres, Moça, você é machista, Ele é da USP). 

Em nosso corpus, pretendemos analisar: (1) como um dizer sobre a mulher é formulado e circula na 

sociedade contemporânea e na rede, buscando romper com dizeres já estabilizados na memória da 

sociedade sobre o que é e não é ser mulher; (2) como um discurso outro aparece no discurso sobre a 

mulher e a faz significar; (3) como a designação dada à mulher (santa, puta, vadia, vítima, culpada, 

livre, recatada, bela, machista) funciona nas materialidades analisadas; (4) em que consiste o 

movimento feminista frente à era digital; (5) como um discurso da violência e da proteção à mulher 

perpassa os discursos que a interpelam; (6) como a militância se dá no ciberespaço e convida as 

mulheres a refletirem sobre seu lugar na sociedade; (7) como uma memória sobre a história do 

movimento feminista funciona na 4ª Onda que caracteriza o feminismo em rede; (8) como o 

ciberfeminismo se constitui no século XXI e produz sentidos à mulher e à sociedade contemporânea. 

Objetivamos, assim, notar como dizeres sobre a mulher, sobre a violência contra o “segundo sexo” e 

sua proteção são divulgados, mas ao mesmo tempo silenciados na sociedade contemporânea. 

Portanto, buscaremos compreender como o movimento feminista ganha significação na esfera 

tecnológica e constitui-se como um discurso da cibermilitância, do ciberfeminismo que convida as 

mulheres, os homens e toda a sociedade a refletirem sobre as significações do que é “realizar-se um 

ser humano dentro da condição feminina”. 

 

Palavras-chave: Discurso; Ciberfeminismos; Mulher. 
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ENUNCIADOS RACISTAS NA LUTA ANTISSEXISTA: A NOÇÃO DE LUGAR DE FALA 

COMO FERRAMENTA POLÍTICA DE (DES)LEGITIMAÇÃO DE DISCURSOS 

 

Larissa da SILVA FONTANA (UNIOESTE) 

larissa_svfontana@hotmail.com  

 

Orientadora: Dantielli ASSUMPÇÃO GARCIA (UNIOESTE) 

dantielligarcia@gmail.com  

 

 

A presente pesquisa objetiva operacionalizar o conceito de “lugar de fala”, teorizado no Brasil pela 

filósofa feminista negra, Djamila Ribeiro (2017), como ferramenta descritiva-interpretativa-política 

para a teoria da Análise de Discurso. Para tal, realizaremos a descrição e análise dos discursos 

constituintes do lugar de fala das rappers feministas brancas cisgêneras Lívia Cruz e Bárbara Sweet 

quando da representação do corpo do homem negro. Buscamos, dessa forma, compreender como, a 

partir destes lugares de fala, mulheres brancas, envolvidas na luta feminista, dizem o homem negro, e 

como esses dizeres se diferem historicamente dos enunciados proferidos por mulheres negras 

feministas. Para isso, faz-se necessário um recorte teórico a fim de entender e comparar como 

foram/são construídos os discursos sobre o homem negro e seu corpo dentro do movimento pelos 

direitos das mulheres e também dentro do movimento antirracista. Em termos de procedimentos 

metodológicos, o trabalho analisa e descreve recortes de um vídeo produzido por Lívia Cruz e 

Barbara Swett no canal “React Objetificando”, em que o corpo do homem negro é colocado em 

evidência e dito como perigoso, bandido, serviçal. Em um jogo parafrástico com a objetificação das 

mulheres, as rappers evidenciam em 16 minutos, a partir de sua inscrição enquanto mulheres brancas, 

cisgêneras, como o racismo sustenta as relações hierárquicas entre mulheres brancas e homens 

negros.  Por fim, os resultados de nossas análises demonstram que, ao se meta-enunciarem como 

rappers (inclusas em ambientes culturais de raízes negras) e como feministas para legitimarem seus 

métodos de luta antissexista, as duas mulheres brancas reproduzem enunciados racistas sobre o corpo 

do homem negro, retomando memórias ligadas, por exemplo, ao mito do estuprador negro (Davis, 

2016). As análises evidenciam que a inconsciência racial das rappers se dá pela falta de racialização 

de si, visto que essas mulheres fazem parte do grupo hegemônico que não passa por experiências 

raciais violentas e, por isso, hiperracializa o outro inconscientemente. A pesquisa propõe demonstrar 

que o conceito de lugar de fala possibilita explicitar como ocorrem tais contradições nas práticas de 

subjetivação que retomam enunciados racistas dentro de movimento progressistas, como o 

feminismo. Acreditamos também que tal conceito viabilize uma descolonização do conhecimento que 

proporcione que novos discursos – de transformação – sobre o homem negro circulem em espaços de 

poder como a academia. 

 

Palavras-chave: Lugar de fala; Práticas de subjetivação; Discursos sobre o corpo. 
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ANÁLISE DO DISCURSO E A CONSTRUÇÃO DA POSIÇÃO SUJEITO-REPÓRTER NO 

PROGRAMA PROFISSÃO REPÓRTER 
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Orientador: Alexandre Sebastião Ferrari SOARES (Unioeste) 

asferraris@globo.com  

 

 

O imaginário que temos do repórter é de que o seu papel é liderar a equipe externa (repórter 

cinematográfico e auxiliar) e produzir a reportagem com informações e entrevistas. Assim, ele une 

imagens ao texto/fala e transmiti ao telespectador através da matéria, fatos da “realidade”. Mas 

quando pensamos na posição do repórter e na construção da reportagem no programa Profissão 

Repórter, transmitido pela rede globo de televisão, que tem como foco mostrar os bastidores da 

notícia, os processos de produção e os desafios de uma reportagem, propomos analisar algumas 

questões: qual é o discurso do sujeito-repórter e qual o lugar que ele ocupa, neste formato de 

programa literário, que conta a história detalhada e mostra/acompanha a fonte passo-a-passo em sua 

rotina? Quais elementos nos mostram a formação discursiva do repórter/jornalista? Em quais 

momentos do discurso podemos apontar uma mudança de posição do repórter/jornalista, mudança 

essa que imbrica sua história particular com a do entrevistado e o desloca para a posição-

protagonista? Neste sentido, este trabalho tem como tema: Análise do discurso e a construção da 

posição-sujeito-repórter no programa Profissão Repórter. Nosso corpus, será composto por 

sequências discursivas de algumas edições do programa e a partir da teoria francesa de análise de 

discurso, autores como Schwaab (2007), Orlandi (2015) e Pêcheux (2016), nos darão embasamento 

nesta pesquisa. O objetivo central deste trabalho é analisar a construção pelo discurso da posição-

sujeito-repórter e a forma como ela ressignifica a posição-tradicional do sujeito-jornalista, segundo as 

concepções da Teoria da Comunicação. Os resultados, mostram que há um deslizamento de sentido 

quanto ao imaginário que temos da posição-repórter, ou seja, quando o seu agir ultrapassa sua função 

enquanto profissional e confunde sua posição, ao ser interpelado de tal forma, que suas emoções e 

gestos o inserem naquela “realidade” e ele passa também a ser um dos protagonistas. 
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MULHERES NA FILOSOFIA: UM SILENCIAMENTO? 
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Há muito que se pesquisar sobre a filosofia produzida por mentes femininas em nosso país; 

notadamente, se pensarmos que, durante muitos anos, os textos lidos e analisados eram, em sua 

maioria, escritos por homens. As reflexões guiadas dentro do Grupo de Estudos em Análise de 

Discurso da Unioeste (GEAD) proporcionaram inúmeras discussões acerca de gênero, do discurso 

dominante e, consequentemente, do silêncio necessário para que esses se tornem institucionalizados. 

Desse modo, conseguimos, a partir das orientações e análises, desenvolver o projeto de pesquisa para 

o mestrado, no qual buscamos teorizar sobre o tema “Mulheres filósofas: um silêncio 

institucionalizado?”. Assim, ao considerarmos que há pouca presença da mulher nos cursos de 

filosofia, seja no corpo discente ou docente, seja nos textos estudados, nossa problemática levanta a 

seguinte questão: podemos perceber a presença, ou a ausência, do estudo de textos que sejam de 

autoria feminina nos cursos de graduação em Filosofia? Nessa perspectiva, nossos objetivos, nesse 

projeto de pesquisa de mestrado, são: a) perceber se existem disciplinas específicas, na graduação, 

voltadas ao estudo de filósofas; b) observar se, dentro das disciplinas obrigatórias comuns a todas as 

Universidades elegidas, ocorre a escolha de obras de filósofas; c) constatar quantas são as mulheres, 

na história, que escreveram obras filosóficas e quantas dessas obras são estudadas no decorrer dos 

cursos de filosofia selecionados. Tento em vista essas propostas investigativas, utilizamos o método 

qualitativo, com base na perspectiva teórica da Análise de Discurso de linha francesa, trabalhando 

com textos de Pêcheux (1969, 1975) e de Orlandi (2007), e da História da Filosofia feminina, como 

Pacheco (2016), entre outros. Nossa investigação também se caracteriza como pesquisa documental, 

uma vez que o corpus da análise constitui-se das ementas das disciplinas de graduação em Filosofia 

de cinco Universidades Federais, uma em cada região do país. Os resultados parciais demonstram o 

número diminuto de mulheres que têm voz dentro da filosofia. Por isso, há a presente necessidade de 

analisar o contexto de produção do discurso institucionalizado que legitima a voz masculina como 

representante da formação filosófica, bem como refletir de que forma o silenciamento das mulheres 

da/na filosofia dá significado a esta disciplina. 

 

Palavras-chave: Mulheres Filósofas; Silenciamento; Análise de Discurso. 
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O DISCURSO JORNALÍSTICO E OS EFEITOS DE VERDADE SOBRE A LOUCURA: 

ANÁLISE DO PROGRAMA A LIGA SOBRE ESQUIZOFRENIA E BIPOLARIDADE 

 

Cláudia Janice HILGERT (UNIOESTE) 

claudiahilgert@gmail.com 
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 asferraris@globo.com  

 

 

A loucura ocupou, ao longo da História, lugares e sentidos diversos em sua relação com a sociedade. 

Em um percurso que parte da Nau dos loucos, até chegar ao período das grandes internações, 

Foucault (2014) nos esclarece que foi a partir de Pinel e outros médicos, no séc. XVII, que se 

organizou o tratamento médico aos loucos, e os transtornos mentais adquiriram o status de doença.  

Este trabalho se propõe a estudar o discurso sobre os transtornos mentais e seus portadores, 

materializado no programa A Liga sobre transtornos mentais – Esquizofrenia e Bipolaridade. Para 

tanto, mobilizamos alguns conceitos da Análise de Discurso pecheutiana (AD), para a qual o sentido 

das palavras é dado historicamente e definido pelas formações ideológicas em um determinado 

contexto. O interdiscurso, por sua vez, é o que já foi dito em outro lugar, anteriormente, e que 

constitui o discurso (PÊCHEUX, 2014). Importante dizer aqui também que a Ideologia, de forma 

geral, interpela o sujeito, levando-o a produzir o discurso, reproduzindo a ideologia sob o efeito de 

uma autoria própria. Além disso, o conceito de memória irá nos auxiliar na compreensão de como 

esses sentidos são produzidos, no material analisado, já que esta disponibiliza dizeres que afetam o 

modo como o sujeito significa (ORLANDI, 2015). Desta forma, pela manutenção de determinada 

memória discursiva, se constituem as denominações, que “funcionam designando, descrevendo e/ou 

qualificando” (MARIANI, 1996). A constituição do corpus para explorarmos sobre o tema acontece 

na combinação entre recortes verbais e imagens. O trabalho de análise em AD se realiza entre idas e 

vindas entre o corpus e a teoria. Assim, podemos demonstrar o funcionamento do discurso 

jornalístico/televisivo na produção de sentidos sobre a loucura e o louco que, sob o efeito de verdade 

e objetividade, cristaliza memórias do passado, assim como constitui memória de futuro. Pela 

abrangência de um programa em um canal aberto de televisão, apresentado como um discurso neutro 

e informativo, este trabalho é relevante para a compreensão do lugar ocupado pela loucura 

atualmente, assim como dos sentidos e memórias produzidos a seu respeito. 
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Neste trabalho, a partir da perspectiva teórica da Análise de Discurso (PÊCHEUX, 1969, 1975), 

temos como proposta analisar os efeitos de sentidos produzidos pela série “Quem sou eu?” 

transmitida pela REDE GLOBO, no programa televisivo Fantástico. A série foi dividida em quatro 

episódios, sendo estes transmitidos em quatro domingos consecutivos entre os meses de março e abril 

de 2017. Para este trabalho, fizemos um recorte da série e faremos uma análise discursiva apenas do 

primeiro episódio, o qual disse sobre as escolhas dos sujeitos que nasceram no corpo errado. Nosso 

objetivo com esta abordagem é analisar como a série produz dizeres sobre os sujeitos trans e como 

esta reforça as ideologias que pairam sobre esses sujeitos, como o discurso sobre o corpo, que, por 

vezes, é relacionado à binaridade homem/mulher, masculino/feminino, como se não houvesse outras 

possibilidade de o ser que não fossem essas engendradas pela/na sociedade. Ainda é possível analisar 

a fatalidade de ser um transexual, de modo, como se isto fosse uma escolha inerente aqueles que o 

são, e não algo inato do sujeito, que é vivenciado e sentido quando esse sujeito conhece sobre si e 

reconhecesse quais são os seus desejos. Portanto, nosso desejo com este trabalho é compreender como 

dizeres sobre os sujeitos transexuais são produzidos na série “Quem sou eu?”. 
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O TOURO NEGRO QUE ANDA SOBRE A MARESIA: HISTÓRIA, MEMÓRIA E 

RELIGIOSIDADE NO BUMBA MEU BOI DO MARANHÃO 
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Orientador: Alexandre Sebastião Ferrari SOARES (UNIOESTE) 

 asferraris@globo.com  

 

 

O Bumba meu boi do Maranhão é um folguedo que se diferencia dos demais bumbas meus bois do 

Brasil pela sua diversidade cultural, o que ocasionou em uma categorização, isto se deu o nome de 

sotaque (que são as formas diferentes com quem cada conjunto de bois se categorizam pelo ritmo 

musical, indumentária e performance nas apresentações). Quando o Bumba meu boi maranhense foi 

registrado no IPHAN, o registro se deu como celebração religiosa. Os bois que brincam no ciclo 

junino, cantam e dançam para São João, São Pedro e São Marçal. Devido à estreita relação do 

folguedo com as religiões de matriz africanas e cristãs, mais precisamente, o catolicismo, as toadas de 

Bumba meu boi costumam trazer em seus versos referências religiosas, tanto das manifestações da 

pajelança como dos ritos cristões da Igreja Católica. O presente trabalho objetiva analisar como 

memória e história se entrelaçam, produzindo pela heterogeneidade discursiva, efeitos de sentido e 

como os discursos das religiões de matriz africana resistem ao silenciamento e como esses discursos 

refletem historicamente no ritual do Bumba meu boi, produzindo (que) sentidos? Metodologicamente 

o trabalho se classifica como qualitativo de natureza analítico-descritivo trabalho, amparando-se nas 

teorias da Análise do discurso (AD) de linha francesa pecheutiana, fundamentando as análises nos 

estudos de Pêcheux (2015), Achard (2015) Indursky (2011) e Orlandi (2012 e 2015). O corpus da 

pesquisa se é composto de toadas de Bumba meu boi, que compõem as músicas cantadas nas 

apresentações. Nas toadas analisou-se, principalmente, elementos históricos e que memórias 

compuserem os discursos presentes nas todas e como estes, inscritos na história, produziam efeitos de 

sentido e como isso se refletia nas toadas. Lendas como a do Rei Sebastião, que foi encantado em um 

Touro negro, da Princesa da Ponta d’areia, dentre outras memórias, foram contempladas bem como 

referências ao cristianismo e com estas memórias se afastam e se aproximam num vai e vem 

discursivo necessário para que discursos sejam esquecidos e retomados em forma de interdiscurso.  
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SEXO E SEXUALIDADE NA EDITORIA “AMOR (OU QUASE ISSO)”: EFEITOS DE 

SENTIDOS 
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dantielligarcia@gmail.com  

 

 

As temáticas sexo e sexualidade, atualmente podem ser observadas em revistas, programas de 

televisão, na internet como um todo etc. Fazer sexo por prazer estava ligado ao pecado e quem 

realizava isso, após a morte, viveria eternamente no fogo do inferno. Foram longos anos para se ter a 

“liberdade” que temos hoje em dia para abordarmos essas temáticas. Uma das mídias atuais que 

aborda sobre esse tema é a revista Cosmopolitan, a qual é destinada à mulher que trabalha, é jovem e 

independente. A revista se coloca como uma publicação que aborda temas polêmicos como 

masturbação, sexo, traição etc, e se destina para as classes A, B e C. A partir da Análise de Discurso 

de orientação de linha francesa, a presente pesquisa tem como objetivo analisar como uma memória 

discursiva sobre a mulher e sua sexualidade funciona, quais condições de produção sustentam e 

permitem tais dizeres e a quais formações discursivas a editoria da revista Cosmopolitan “Amor (ou 

quase isso)” filia-se. Ademais, bucaremos entender como se aborda a temática do sexo e da 

sexualidade em sua editoria que tem como protagonista a mulher, percebendo também quem é essa 

mulher, onde ela está inserida e como a revista trabalha os conceitos de feminino e feminismo em 

suas publicações. Como embasamento teórico, para a análise deste estudo, foram utilizados os autores 

Pêcheux (2008), Del Priore (2011), Orlandi (2013). Deste modo, esta pesquisa contribuirá tanto para 

os estudos sobre sexo e sexualidade, acrescentando novas perspectivas ao campo de pesquisa, como 

também para estudos relacionados a discursos jornalísticos e análises de mídia impressa. A revista 

Cosmopolitan vem como corpus por ser uma revista de circulação nacional e de renome mundial, para 

a exemplificação de como os discursos sobre o sexo e sexualidade vem sendo abordados nas mídias 

em geral.  

 

Palavras-chave: Análise de Discurso; Sexualidade; Cosmopolitan. 

 

 

  

mailto:renanlorenzatto0610@gmail.com
mailto:dantielligarcia@gmail.com


 

71  

GRUPO 8: GEADA – GRUPO DE ESTUDOS EM ANÁLISE DO DISCURSO DE 

ARARAQUARA (UNESP – Universidade Estadual Paulista / Araraquara) 
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O GEADA iniciou seus estudos, sob minha coordenação, em meados dos anos 1990, na Universidade 

Estadual Paulista – UNESP – campus de Araraquara e vem, desde então, aglutinando investigadores 

que atuam em universidades brasileiras e que coordenam muitos outros grupos de pesquisa. Portanto, 

hoje, embora sediado em Araraquara (e essa localização continue expressa no nome do grupo), o 

GEADA tem âmbito nacional. As investigações do grupo situam-se no campo dos estudos discursivos 

de tradição francesa, tendo como referência principal o pensamento de Michel Foucault. Dessa 

perspectiva, o fio norteador das reflexões é o diálogo teórico com as propostas foucaultianas para a 

abordagem de corpora sincréticos, que articulam materialidades verbais e imagéticas. Considerando 

que na obra de Foucault a categoria do discurso é um conceito fundante tanto da sua arqueologia do 

saber quanto de seus prolongamentos em uma genealogia do poder e na história crítica da 

subjetivação, alguns pontos são essenciais para analisarmos discursos sob a ótica foucaultiana: a) o 

método arqueológico, centrado nas noções de enunciado, discurso, formações discursivas e arquivo, é 

pertinente e produtivo para a análise das discursividades contemporâneas; b) a natureza semiológica 

do conceito de enunciado permite descrever e explicar as formas híbridas das discursividades que 

envolvem múltiplas materialidades; c) a análise das relações entre dispositivos de saber e poder e as 

formas de produção e circulação de discursos na atualidade permite pensar as transformações nas 

formas de dizer dos discursos nas mídias; d) por meio da problematização do corpo, observado da 

perspectiva discursiva, é possível analisar os processos de subjetivação em uma história do presente, 

em sua natureza movente e híbrida. As pesquisas atuais seguem dois eixos norteadores principais: um 

primeiro marco diz respeito à análise da produção e circulação de discursos nas mídias, 

particularmente as digitais e, consequentemente, a discussão sobre as transformações nas formas de 

dizibilidade e de visibilidade contemporâneas; outro foco central das pesquisas é a articulação entre 

discurso, imagem e mídia a partir do conceito de heterotopia e das discussões sobre o corpo na obra 

de Michel Foucault: essa abordagem nos leva a discutir o estatuto simbólico do corpo como lugar de 

produção de sentidos, subjetividades e discursividades. Propomos, enfim, desenvolver estudos que 

tomam objetos de nossa atualidade e que instigam a reflexão teórica acerca das transformações nas 

discursividades face às exigências históricas. 

 

Palavras-chave: Discurso; Foucault; Mídias. 
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A (DES)ORDEM DO DISCURSO POLÍTICO NO BRASIL: OS CENÁRIOS DOS 

IMPEACHMENTS DE COLLOR E DE DILMA DISCURSIVIZADOS PELA MÍDIA 
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mrgregolin@gmail.com 

 

 

A pesquisa aqui projetada objetiva analisar a produção dos discursos que circularam na mídia digital 

sobre os impeachments dos presidentes brasileiros Fernando Collor de Melo, em 1992, e da 

presidente Dilma Rousseff, em 2016. Com base na Análise do Discurso, tendo como eixo o método 

arqueológico de Michel Foucault, propomo-nos analisar os discursos da mídia corporativa, a saber a 

Folha de São Paulo, e da mídia alternativa, como as páginas Mídia Ninja e Jornalistas Livres, na 

rede social Facebook, e a produção de memes sobre o acontecimento político impeachment. Nessa 

perspectiva, o discurso é fundante: as coisas não preexistem às palavras, são, antes, os discursos que 

produzem as coisas, as verdades de um certo momento histórico. Que tipo de verdades os discursos 

produzem, historicamente? Perguntas como essa pululam na urgência dessa pesquisa. No que diz 

respeito ao corpus, interessa-nos compreender, teórica e epistemologicamente, o modo como a mídia 

– instância de produção e circulação de discursos –, refere-se ao campo político, em tempos de 

sociedade do espetáculo; analisaremos a memória histórica que se mantém – renovada – nos 

discursos midiáticos sobre os impeachments, acontecimentos políticos do final do século XX e início 

do século XXI. Será fundamental para nossa pesquisa considerar alguns questionamentos para 

entender como a mídia discursiviza os impeachments: como é noticiado o impeachment de Collor? 

Quais adjetivos se referem ao impeachment, em 1992? Quais sentidos são silenciados e quais 

apagados, quando do impeachment de Dilma Roussef, em 2016? Qual a função discursiva dos 

memes na produção de sentidos nas redes sociais? Consideramos que será pertinente olhar para a 

mídia como um dispositivo, conceito foucaultiano que envolve um conjunto heterogêneo de relações 

que se conectam historicamente entre linhas de estratificação e linhas de atualização, que engloba 

discursos variados, enunciados científicos, instituições, organizações arquitetônicas, entre outros. “O 

dispositivo é a rede que se pode tecer entre estes elementos” (FOUCAULT, 2000, p. 244). 

Embasados na ótica foucaultiana, o estudo sobre os conceitos de discurso, sujeito, história, arquivo, 

acontecimento e dispositivo será fundamental para a realização da pesquisa a se desenvolver no 

Mestrado em Linguística e Língua Portuguesa. 
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mailto:isadoraromano@gmail.com
mailto:mrgregolin@gmail.com


 

73  

DISCURSO, MÍDIA E IDENTIDADE: A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO 
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Esta pesquisa analisa a constituição do sujeito quilombola em enunciados recolhidos nas páginas do 

Jornal O Estado do Maranhão, dos anos de 1973 a 2013. Nosso objetivo principal é descrever e 

interpretar as modalidades enunciativas (FOUCAULT, 2008) de tal sujeito nessa instância midiática 

de produção discursiva. Esse trabalho é realizado com o estabelecimento de relação entre as 

discussões de Almeida (1989; 1996; 2002; 2004; 2006; 2008), Arruti (2003), Moura (1992) e 

O’Dwyer e Carvalho (2002), que fornecem uma abordagem historiográfica, sociológica e 

antropológica do quilombo; o dispositivo da lei, a partir do artigo 68 dos Atos das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT), da Constituição Federal brasileira de 1988, que garante a 

posse de terras aos remanescentes de quilombo que as ocupem; e também segundo a perspectiva dos 

habitantes da comunidade quilombola Jamary dos Pretos, localizada na cidade de Turiaçu, estado do 

Maranhão (MA), a partir da análise de duas letras de música produzidas por eles: uma de uma 

manifestação cultural chamada tambor de crioula e outra composta para o aniversário de 170 anos da 

comunidade, em 2011. A ancoragem teórica para nossa pesquisa é a arqueogenealogia de Michel 

Foucault (2013). Nesse cabedal teórico, a genealogia é compreendida como uma instância em que se 

confrontam o saber erudito, tido como aquele que goza de reconhecimento e status científico, e o 

saber dominado, entendido como um saber menor diante da pretensão de verdade e cientificidade do 

saber erudito, e a arqueologia é concebida como um método de análise das discursividades locais. Os 

enunciados que analisamos foram organizados por meio da regularidade entre três escolhas temáticas 

mobilizadas para discursivizar o sujeito quilombola, a saber: Quilombo e comemoração: a recitação 

da figura de Zumbi dos Palmares como símbolo de resistência negra; O sujeito quilombola e a base 

de lançamento de foguetes de Alcântara; O sujeito quilombola e a posse da terra: luta e conquista de 

direitos sociais. Concluímos que o sujeito quilombola é discursivizado no jornal supracitado ora 

como um fenômeno do passado distante, ora como um entrave ao desenvolvimento científico, 

tecnológico e econômico do país, pois habita um território em disputa para a construção e expansão 

da base espacial de Alcântara (MA), devendo, com isso, deslocar-se dos lugares onde guarda suas 

histórias, e também como um cidadão de direito, mas que precisa ser classificado e distinguido dos 

demais para ter acesso a benefícios sociais. 
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MICRODIAGRAMA DO FASCÍNIO POR ASSASSINOS EM SÉRIE: 

PRÁTICAS MIDIÁTICAS E SUBJETIVIDADES 
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Dado o levantamento da fortuna crítica e da circularidade dos estudos pautados em uma explicação 

psicologista do fascínio por assassinos em série, esta comunicação, síntese da proposta desenvolvida 

em tese de doutoramento, se pauta na compreensão do fascínio como construção discursiva que se dá 

em práticas midiáticas contemporâneas (mídia jornalística, mídias sociais e franquias culturais). 

Nesse sentido, as linhas de força advém do modo como os assassinos em série são dados a ver/falar, 

ou seja, como são dados a ler/interpretar como produtos de consumo. Tendo uma relação bastante 

estreita com os suportes midiáticos, os assassinos em série são postos numa esfera de fascínio por 

práticas leitoras, que proponho ampliar para pensar como práticas espectadoras/interpretadoras e, 

antes de tudo, consumidoras. O objetivo geral desta pesquisa foi traçar um diagrama das relações de 

forças entre esses diferentes suportes midiáticos. Isto decorreu em três objetivos específicos, a saber: 

positivar as regularidades de surgimento de um regime de enunciados que forma sistematicamente o 

fascínio por assassinos em série no elemento de um arquivo; evidenciar as regras que incidem na 

configuração do discurso do fascínio partindo da análise do modo como a mídia jornalística nacional 

constrói o criminoso célebre e de como as mídias sociais o enunciam como ídolo; evidenciar as 

regras de emergência do assassino em série como objeto de consumo materializado em produtos de 

entretenimento como séries de televisão. Pautada na Análise de discurso francesa com a perspectiva 

arqueogenealógica de Michel Foucault, esta tese visa evidenciar uma ordem discursiva do olhar 

sobre o assassino em série, ordem esta que remete a uma subjetividade consumidora dessas 

visualidades/dizibilidade. O corpus é composto por séries enunciativas cuja materialidade é 

imagética e verbal, formuladas em sistemas de distribuição que vão desde a materialidade dos 

diferentes suportes como a magazine impressa Veja e o jornal O Estadão, passando pelas postagens 

na fanpage Assassino em Série do Facebook até o material publicitário da série Dexter e da 

cinematografia da série Hannibal. Por fim, esta tese apontou a necessidade de refletir sobre o modo 

como consumimos a nós mesmos, como sujeitos, já que nos subjetivamos por meio de estratégias 

midiáticas cuja finalidade é mercadológica. Isso implica refletir sobre a subjetividade pelo viés das 

práticas consumidoras. 
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NOVO FEMINISMO: ACONTECIMENTO E INSURREIÇÃO DE SABERES NAS MÍDIAS 
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Na história do presente, a volta do feminismo apresenta indícios de uma suposta novidade, sendo 

inclusive enunciado como novo feminismo. Na relação dos sujeitos com a atualidade, vemos 

entrecruzar-se acontecimentos heterogêneos, que criam condições de possibilidade para a produção 

de verdades para esta época, tais como: a sociedade está tendo um “despertar feminista”; o 

feminismo tem novos sujeitos e o feminismo de hoje é novo. Nesse sentido, esta pesquisa se volta 

para os discursos sobre feminismo produzidos nas e pelas mídias digitais para problematizar como se 

produzem os sentidos de novidade e desmontar verdades que circulam como naturais e evidentes. 

Assim, problematizamos o acontecimento da volta do feminismo: por que o feminismo hoje é 

enunciado como novo? Em que consiste sua novidade? Situados em uma Análise do Discurso que 

pensa com Michel Foucault, assumimos uma abordagem arquegenealógica, que interroga sobre as 

condições históricas de formação e mutação das práticas discursivas e os jogos de saber-poder que 

definem aquilo que dizemos, fazemos e somos hoje. No cerne da ontologia histórica, investigamos os 

usos dos saberes feministas na atualidade para compreender como possibilitam inversões e 

deslocamentos de relações de poder. Nesse gesto, a investigação identifica um movimento de 

insurreição de saberes dominados. De saberes sujeitados a alguém ou a uma identidade, os saberes 

feministas hoje são utilizados de modo a instaurar sujeições e definir regras de dizibilidade e 

condutas na sexualidade, na moral, nas mídias, na política, na economia. O corpus de pesquisa se 

constitui de enunciados verbais e visuais de mídias alternativas tais como: Escreva Lola Escreva; 

Blogueiras Feministas; Feminismo na Rede; Feminismo Sem Demagogia; Diários de uma feminista; 

Lugar de mulher; Ventre feminista, entre outras. Dada a dispersão desses discursos nas mídias 

digitais, analisamos também enunciados de mídias corporativas como: Revista Isto é; Revista Época; 

Revista TPM; Revista M de Mulher; Revista Elle. Por fim, a tese que sustentamos é a de que o 

surgimento de um “novo feminismo” produz efeitos de sentido singulares e, portanto, se dá na 

instância do acontecimento discursivo. Entretanto, a afirmação da novidade não significa que o 

feminismo hoje seja original nem neutro. E, sim, que ela é indício da força da remanência de 

discursos anteriores sobre o feminismo e do feminismo e, sobretudo, de mutações nas regras do que 

se pode e se deve dizer sobre feminismo hoje. 
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ARQUEOLOGIAS HETEROTÓPICAS: GENEALOGIAS DO CORPO INDÍGENA E AS 

HISTÓRIAS FILMADAS 
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As heterotopias são lugares absolutamente outros, reservados em muitos casos aos infames, daí o 

nascimento das clínicas para segregar os doentes, dos hospícios para os loucos, das prisões para os 

criminosos. Mas há também lugares de passagem, definidos pelo tempo. Para Foucault (2007), esses 

espaços existem possivelmente em todas as sociedades e se encontrariam numa área localizável, 

embora subvertida, subversiva, subterrânea. Agora, no entanto, nossos corpos atravessam, pela 

WEB, lugares e tempos que outrora eram inatingíveis e nos permitem novas experiências com o 

passado distante. Navegamos submersos um estranho mar sem água, cheio de aventuras e 

desventuras, que vai emergir mais ou menos na metade do século XX e consolidar sua inundação, 

em nossa sociedade, no começo deste século. Apesar deste recém- nascido mar de bits ser respirável, 

é turvo, por vezes, sufocante. Nas ilhas, as sereias cantam e levam os marinheiros ao fundo mais 

obscuro. Krakens e hackers estão sempre à espreita. Piratas roubam-lhe o ouro guardado nos bancos 

e o que era número, de repente, vira papel e moeda. Corsários aventureiros oferecem todos os tipos 

de viagem e mercadorias. Há mais livros e escrituras que a biblioteca de Alexandria ou que qualquer 

outra jamais conseguiu reunir ou queimar. Há mais filmes do que qualquer cinema pôde exibir, nem 

mesmo todos eles juntos poderiam tanto. Para Gregolin (2015, p.197), “Se o navio tem esse papel de 

metáfora primordial até o século XX, proponho pensar a WEB como a heterotopia por excelência do 

século XXI.”. Nesta direção, um filme silencioso publicado no YouTube chamado Fragmentos de 

Filmes Produzidos pela Comissão Rondon será o acontecimento que nos conduzirá ao nascimento 

do cinema indigenista. Em meados do século XX, através dos trabalhos do cineasta e major Thomaz 

Reis a emergência do cinema etnográfico e de conquista consequentemente fundará as bases de uma 

espécie de invenção do indígena no cinema. Essas histórias filmadas emergem do exercício de 

governo do Serviço de Proteção aos Índios (SPI), através da implementação do cinema como um 

dispositivo dotado de tecnologias de poder e saber que vão inventar subjetividades, enquadrar 

corpos, desvirginar luzes, demarcar territórios e aprisionar almas. A produção cinematográfica do 

SPI tem sua irrupção nos trabalhos desenvolvidos por Marechal Rondon e na comissão que se 

organizou ao seu redor. Muitos destes filmes produzidos pela Comissão Rondon (CR) foram 

(re)publicados no YouTube, e se entrecruzam nos diferentes tempos e espaços da hiper-heterotopia 

que é a WEB. Nosso objetivo com este trabalho é fazer uma análise arqueogenealógica dessas 

histórias filmadas. 
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A ARQUEOGENEALOGIA DO DISCURSO AUDIOVISUAL NA DITADURA: AS FORMAS 

DE RESISTÊNCIAS DAS SUBJETIVIDADES SUBVERSIVAS 
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Este trabalho é derivado de um projeto maior em nível de doutorado ligado ao grupo de pesquisa 

GEADA (Grupo de Estudos de Análise do Discurso de Araraquara), o qual é coordenado pela Profª 

Dra Maria do Rosario Gregolin. Nosso objetivo nessa pesquisa é discutir a importância do método 

arqueogenealógico proposto por Michel Foucault, para a análise do discurso audiovisual, levando em 

consideração a construção de saberes, poderes e verdades no dispositivo fílmico no contexto 

nacional. Partimos de um foco analítico, composto por manifestações de resistências no cinema 

nacional, por meio do mapeamento dos diversos movimentos das esquerdas que atuavam no Brasil 

durante os anos de chumbo da Ditadura Militar. Vemos a noção de resistências como fio condutor 

que gera ações e interfere na construção de sentido. Deste modo, entendemos a constituição do 

método arqueogenealógico como de grande valia para pensarmos as resistências à Ditadura que 

emergem no dispositivo fílmico brasileiro, visto que esta é uma noção que perpassa o pensamento 

foucaultiano em suas diversas fases. Para tanto, recorremos a autores que convergem com o 

pensamento de Foucault, como Deleuze, com sua obra sobre o cinema e suas contribuições teóricas, 

autores da Nouvelle Histoire e publicações ligadas ao Cahier du Cinéma. Com isso, analisaremos 

também o momento que esse discurso tem possibilidade de emergir no cinema, problematizando a 

constituição de uma memória audiovisual. Pensaremos no método arqueogenealógico em relação à 

organicidade do discurso cinematográfico, articulando a montagem, a mise-en-scène e as trilhas 

sonoras, ou seja, os saberes desse domínio com as práticas sociais, ao analisar como esses saberes se 

transformam. A partir dessa descrição das regras que constituem os sujeitos por práticas discursivas e 

não-discursivas, compreenderemos as microfísicas de poderes dispersas nas práticas sociais, as quais 

subjetivam e objetivam as resistências, criando efeitos por meio de tecnologias do dispositivo 

fílmico. Dessa forma, as práticas de si e as subjetividades que ligam o sujeito ético resistente à 

verdade, pensando na construção de sujeitos resistentes como Lamarca, Marighella, Zuzu Angel, 

dentre outros. Assim, poderemos compreender as metamorfoses políticas, sociais e institucionais 

dispostas no cruzamento do dispositivo político e do dispositivo fílmico, os quais controla(ra)m as 

constituições de verdades sobre esses sujeitos subversivos. 
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CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA IDEIA DE “DESORDEM” DOS MOVIMENTOS 

SOCIAIS: O DISCURSO CONSERVADOR E OS PODERES DIFUSOS DO DIZER 

 

Renan MAZZOLA (Universidade Vale do Rio Verde) 

 

 

No início de junho de 2013, o preço das passagens de ônibus, metrô e trens foi reajustado em São 

Paulo – passou de R$3,00 para R$3,20. Os primeiros agentes dos protestos em todo o estado foram 

os integrantes do Movimento Passe Livre (MPL), que reivindicavam a diminuição desses valores. O 

aumento foi também aplicado em outras capitais e regiões metropolitanas do país. Em São Paulo, os 

protestos iniciaram-se no dia 6 de junho e foram noticiados pela mídia no dia 7. Nessas primeiras 

notícias, o discurso midiático apresentava uma abordagem singular desses acontecimentos: 

destacava-se o vandalismo dos jovens que reivindicavam a redução de vinte centavos. As capas dos 

veículos de mídia impressa retratavam insistentemente os quebra- quebras, e as reportagens 

televisivas apresentavam closes da depredação em prédios públicos e privados. A partir dessa 

contextualização, colocamos a seguinte pergunta de pesquisa: como se deu, nos discursos político-

midiáticos sobre junho de 2013, a construção e a manutenção da ideia de desordem das 

manifestações sociais, uma vez que elas visam pautas que englobam uma coletividade? Para 

responder a essa pergunta, selecionamos as capas do jornal Folha de S. Paulo, entre 6 e 30 de junho 

de 2013, bem como notícias e reportagens impressas e televisivas de diversos momentos a partir 

desse marco temporal, para observarmos a manutenção da ideia de desordem inscrita em uma 

posição conservadora, em sua dispersão. Empreenderemos nossas análises com base na Arqueologia 

do saber foucaultiana para descrevermos os enunciados político-midiáticos e as formações 

discursivas em disputa no arquivo de nossa época. 
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EU SOU BRASILEIRO E NÃO DESISTO NUNCA: POR UMA ANÁLISE 

ANTROPOFÁGICA DO DISCURSO 

 

Thiago Ferreira da SILVA (UNESP – Araraquara) 

thiagofsilvabr@gmail.com 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo descrever/interpretar a(s) identidade(s) do sujeito brasileiro 

que foram produzidas e difundidas pelas mídias audiovisuais quando dos dois maiores eventos 

esportivos realizados no Brasil na última década: a Copa do Mundo FIFA 2014 e os Jogos Olímpicos 

Rio 2016. Para tanto, mobiliza-se e problematiza-se o aparato teórico- metodológico da análise do 

discurso feita no Brasil a partir das leituras de Michel Foucault e da proposta de elaboração de uma 

semiologia histórica a fim de responder às seguintes questões: a) Quais foram as 

identidades/subjetividades que foram representadas e construídas do/para o povo brasileiro durante 

esses eventos? b) Quais foram as memórias de uma(s) brasilidade(s) que foram retomadas e 

atualizadas para a (re)produção dessas identidades? c) Qual a importância dos eventos políticos, 

sociais e econômicos contemporâneos para que se construíssem, discursivamente, esses modelos 

identitários? d) Quais foram os mecanismos utilizados pela mídia para que tais identidades 

pudessem, efetivamente, entrar na ordem do discurso que se estabelece contemporaneamente (que 

pode ser vista, também, como uma ordem do olhar)? Propõe-se, ao lançar um olhar genealógico 

sobre a produção de modelos de subjetividades para os sujeitos brasileiros através das 

descontinuidades da história, que nossas identidades, assim como nossa análise do discurso, se 

produziram e se (re)(des)constroem a cada dia por meio da prática antropofágica, aqui compreendida 

como absorção, processamento e transformação das epistemologias mas também das práticas 

identitárias herdadas, nos países do sul geográfico, dos colonizadores europeus. Defende-se que, 

herdando as formações culturais e epistemológicas dos países colonizadores do hemisfério norte, 

nós, países e povos colonizados, herdamos também seus regimes de verdades, o que deslegitimaria, 

ao longo dos séculos, tanto nossas formas de ser quanto nossas formas de produzir saberes. Por meio 

da análise de videoclipes e propagandas audiovisuais produzidos para esses eventos esportivos, 

constata-se que o brasileiro emerge como resultado desse ritual antropofágico epistemológico e 

cultural como uma possibilidade de identidade e fundação de um pensamento pós-colonial, 

movimento de resistência que faria parte da produção, na modernidade tardia, de novos regimes de 

verdade. 
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GRUPO 9: GEALPD – GRUPO DE ESTUDOS EM ANÁLISE LINGUÍSTICA E PRÁTICAS 

DISCURSIVAS (UPE – Universidade de Pernambuco) 

 

Marcela Regina Vasconcelos da Silva NASCIMENTO (UPE/PROFLETRAS) 

marcela.vasconcelos@upe.br 

 

 

O Grupo de Estudos em Análise Linguística e Práticas Discursivas (GEALPD), da Universidade de 

Pernambuco (UPE), tem o objetivo de congregar professores, pesquisadores e estudantes da UPE e de 

outras instituições que tenham interesse em realizar pesquisas relacionadas a análises linguísticas e/ou 

práticas discursivas sob qualquer perspectiva teórica, na área de Letras e Linguística, propiciando 

olhares múltiplos sobre o objeto em foco. As ações do grupo têm proporcionado o desenvolvimento 

de pesquisas, no campo de estudo das Letras e da Linguística, promovendo a investigação de aspectos 

linguísticos e/ou discursivos. As linhas de pesquisa do GEALPD são: 1) ensino e aprendizagem de 

língua materna; 2) discurso, interação e enunciação; 3) tecnologia, cultura e usos da linguagem; 4) 

gramática: descrição, análise e teoria; 5) variação e/ou mudança linguística. No âmbito da linha de 

pesquisa Discurso, interação e enunciação, têm sido desenvolvidos estudos que consideram a 

enunciação como a unidade da comunicação e põem em relevo a dupla natureza dialógica do 

enunciado: (1) o fato de que todo enunciado é orientado para o outro, admitindo a alteridade como 

constitutiva da linguagem; e (2) a relação que todo enunciado estabelece com outros que lhe 

precederam e que o sucederão, numa grande cadeia de diálogo social. O enunciado, portanto, não é 

tratado como algo que se realiza exclusivamente na ordem do individual ou que pertence apenas ao 

falante, longe disso: torna-se primordial ter em vista que o enunciado é permeado por múltiplas vozes 

sociais que definem as relações estabelecidas entre os sujeitos nas situações de comunicação. 

Assume-se, pois, a alteridade como traço constitutivo do enunciado e se admite que o enunciador 

emerge como autor ao se posicionar frente à heteroglossia. Desse modo, defende-se que os 

enunciados são atravessados por uma heterogeneidade de vozes sociais, às quais são atribuídos 

índices de valoração pelo enunciador, que, assim, se constitui como autor. O trabalho que o Grupo de 

Estudos em Análise Linguística e Práticas Discursivas apresenta neste colóquio tem como objetivo 

analisar as dimensões dialógica e axiológica de textos que se realizam por meio de diferentes gêneros 

da esfera jornalística, a fim de contribuir para a compreensão sobre como o posicionamento crítico é 

discursivamente construído nesse campo de atividades humanas. 

 

Palavras-chave: Discurso; Interação; Enunciação. 
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GÊNEROS DA SEÇÃO DE OPINIÃO DA FOLHA DE S. PAULO: UM OLHAR SOBRE AS 

DIMENSÕES DIALÓGICA E AXIOLÓGICA 

 

Marcela Regina Vasconcelos da Silva NASCIMENTO (UPE/PROFLETRAS) 

marcela.vasconcelos@upe.br 

 

 

De acordo com Bakhtin (2011), o enunciado se constitui como a unidade da comunicação discursiva, 

sendo imprescindível à interação verbal, que se efetua por meio de enunciados concretos e únicos, 

proferidos em situações de uso da linguagem, nos diversos campos de atividades humanas. Para o 

autor, todo enunciado é marcado por sua dupla natureza dialógica: ao mesmo tempo em que mantém 

contato com enunciados precedentes e subsequentes, estabelece um vínculo indissolúvel com o outro 

para o qual o enunciado está orientado. Nessa cadeia de diálogo social, o enunciado está permeado 

por múltiplas vozes sociais, e o sujeito, nessa interação com enunciados de outrem, precisa assumir 

uma posição ativa, expressando um ponto de vista acerca do objeto de discurso em foco. Segundo 

Francelino (2017), a construção dessa posição valorativa se manifesta em diversas materialidades 

semióticas, entre as quais se encontra aquela de caráter linguístico. Diante disso, esta pesquisa tem 

como objetivo geral investigar as dimensões dialógica e axiológica de textos realizados por meio de 

gêneros de cunho argumentativo presentes na seção de opinião do jornal Folha de S. Paulo. Como 

objetivos específicos, pretendemos verificar como os enunciados estão permeados por diversas vozes 

de outrem e analisar como o sujeito constrói seu posicionamento axiológico frente à heteroglossia 

constitutiva do enunciado. Para tanto, foi realizada a revisão dos estudos teóricos de Bakhtin (2002, 

2011), Brait (2007, 2008), Faraco (2009), Fiorin (2016), Francelino (2017), Pereira; Rodrigues 

(2014), entre outros. Em seguida, elegemos, para a constituição do corpus, textos realizados por 

meio de três gêneros presentes na seção de opinião da Folha de S. Paulo: editorial, carta do leitor e 

charge. À luz dos teóricos supracitados, o corpus foi analisado. Acreditamos que tal estudo se 

justifica pela relevância de se compreender as formas por meio das quais se estabelecem as relações 

dialógicas e é marcado o posicionamento axiológico em elementos linguísticos e em elementos 

composicionais de enunciados que têm como função explícita defender pontos de vista e influenciar 

leitores de um veículo de imprensa cujo alcance é nacional. 
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GRUPO 10: GEPALLE I – GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE 

ALFABETIZAÇÃO, LEITURA E LETRAMENTO (USP – Universidade de São Paulo) 

 

Filomena Elaine P. ASSOLINI (FFCLRP-USP) 

elainefdoc@ffclrp.usp.br 

 

 

Os trabalhos apresentados neste grupo filiam-se à Análise de Discurso de matriz francesa 

(pecheutiana), à Psicanálise, à Teoria Sócio-Histórica do Letramento e às Ciências da Educação. 

Todos os integrantes deste grupo são membros pesquisadores do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre 

Alfabetização, Leitura e Letramento, GEPALLE, por mim coordenado. Iniciamos com a investigação 

O desejo de ser professora: (entre) costuras de uma narrativa feminina, que assinala as capturas 

inconscientes e ideológicas, presentes no discurso de escolha profissional de professoras. Camila 

Carrari Dornelas observa que o processo de decisão profissional está relacionado ora ao desejo do 

Outro, ora à admiração extrema da figura materna. A pesquisa Condições de trabalho de sujeitos-

professores em diferentes escolas: análise comparativa, da estudante Jéssica Vidal Damasceno 

investiga algumas das dificuldades do sujeito-professor no desenvolvimento de seu trabalho, na 

sociedade contemporânea, marcada por incertezas, instabilidades políticas e ininterruptas 

transformações sócio-históricas. O estudo As relações que os professores estabelecem com as 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação no espaço escolar: condições de produção, 

discursos e ensino, de autoria de Renata Bolson, ressalta que os professores se inscrevem em 

formações discursivas atravessadas por discursos- outros, como o neoliberal, que reduz o processo 

ensino-aprendizagem a uma função técnica. A pesquisa “formação continuada e ideologia 

neoliberal: efeitos de verdade no fazer docente”, desenvolvida por Maria Júlia Bocchio traz 

resultados segundo os quais a formação continuada pode se constituir também um espaço onde ocorre 

o cerceamento da voz de sujeitos-professores, que raramente ocupam o lugar de autores de seu 

próprio dizer. A pesquisadora Symone Angélica Augusto investiga as imagens de crianças em livros 

didáticos de Língua Portuguesa, destinados ao ensino fundamental. Os resultados parciais de sua 

pesquisa Imagens de crianças nos livros didáticos de língua portuguesa: sentidos construídos 

assinalam que os sujeitos- professores investigados ainda não aprenderam a valorizar a diversidade 

cultural e os livros didáticos, por sua vez, ainda trazem imagens idealizadas pelo discurso 

hegemônico. A discursivização de materiais didáticos de língua inglesa da rede estadual de ensino 

foi objeto de investigação, realizada pelo pesquisador Ricardo Fagundes Carvalho. Os resultados da 

pesquisa, concluída, assinalam que, em alguns casos, não há domínio da língua estrangeira por parte 

do professor, uma das condições essenciais para a docência responsável. 

 

Palavras-chave: Discurso; Instituição escolar; Condições de produção. 
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O “DESEJO” DE SER PROFESSORA: (ENTRE)COSTURAS DE UMA NARRATIVA 

FEMININA 

 

Camila Carrari DORNELAS (FFCLRP-USP) 
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O presente trabalho traz um recorte de uma pesquisa de mestrado fundamentada nas contribuições da 

Análise do Discurso Francesa (pêcheuxtiana) - como instrumento teórico- metodológico - da 

psicanálise freudo-lacaniana e das Ciências da Educação, que buscou investigar de que forma os 

sujeitos inscritos nessa pesquisa se constituem como professoras e as possíveis relações que se 

estabelecem com a condição feminina. Para esse intento, fizemos uso de depoimentos orais de quatro 

professoras atuantes no Ensino Fundamental, em uma escola na cidade de Ribeirão Preto, interior de 

São Paulo, selecionando recortes que constituíram nosso corpus de análise. Buscamos, dessa 

maneira, marcas e indícios linguísticos-discursivos que nos possibilitaram a reflexão sobre as 

escolhas, sobre o processo por meio do qual os sujeitos dessa pesquisa se tornaram as professoras 

que são hoje, considerando tanto aspectos pessoais, quanto aspectos profissionais, que se 

(con)fundem. Os indícios e marcas colhidas na materialidade discursiva, nos permitem considerar 

que a tarefa de compor-se professor é atravessada por componentes ideológicos e inconscientes que 

guardam – ainda nos dias atuais - uma estreita relação com a condição feminina. Concernente a isso, 

procuramos considerar a dimensão do sujeito - assujeitado, interpelado pela ideologia e descentrado, 

clivado pelo inconsciente. Os resultados obtidos, nos sustentam dizer que, a presença maciça das 

mulheres no campo da Educação não é aleatória, sendo as mesmas “capturadas” ideológica e 

inconscientemente, no que diz respeito às suas escolhas profissionais e práticas docentes. Respectivo 

a isso, Pêcheux (1988) afirma que o sujeito se “esquece” das determinações que o colocaram no 

lugar que ele ocupa, ou seja, “[...] a marca do inconsciente como ‘discurso do Outro’ designa no 

sujeito a presença eficaz do ‘Sujeito’, que faz com que todo sujeito ‘funcione’, isto é, tome posição 

[...]” (PÊCHEUX, 1988, p.171) acreditando ser origem e “dono” do que diz, tendo “liberdade” e 

total “consciência” de suas decisões. Nas marcas discursivas referentes às capturas inconscientes e 

ideológicas, presentes no processo de escolha das professoras, encontramos desde o tornar-se 

professora via desejo do Outro até uma admiração extrema pela figura materna, influenciando o 

processo de decisão. Assim, destacamos a presença de uma narrativa costurada em torno do 

Outro/outro materno que atravessa, fortemente, os discursos das professoras ouvidas nessa pesquisa 

compondo uma espécie de “narrativa feminina” que indicia, portanto, essa forte ligação. 
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PROFESSORES DE INGLÊS e MATERIAIS DIDÁTICOS: A DISCURSIVIZAÇÃO SOBRE 

A LÍNGUA E OS RECURSOS DE ENSINO 

 

Ricardo Fagundes Carvalho (FFCLRP-USP) 
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Este trabalho é uma análise sobre como o sujeito-professor de inglês em escolas públicas do Estado 

de São Paulo reflete em sua discursivização os recursos oferecidos pelo material didático (MD). 

Apresentamos resultados parciais de pesquisa de mestrado que buscou aprofundar a discussão a 

respeito do ensino de Inglês em escolas públicas, investigando como o sujeito-professor posiciona-se 

diante do MD, e se, as condições de produção de seu discurso oferece possibilidades para que ele 

possa constituir-se como um sujeito-intérprete-historicizado, como coloca Assolini (2013, 2015). O 

corpus foi constituído por recortes de entrevistas semiestruturadas com sujeitos-professores de 4 

escolas públicas na cidade de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo. Sequências 

Discursivas de Referência (SDR) foram selecionadas e analisadas, fundamentadas na Análise de 

Discurso de matriz francesa, (AD), e seus principais expoentes (PÊCHEUX; ORLANDI), na Teoria 

Sócio-Histórica do Letramento (KLEIMAN; TFOUNI) e nas Ciências da Educação. Abordamos 

aspectos relacionados aos deslocamentos de sentidos de substantivos e seus sinônimos e a relação 

com línguas de mesma raiz indo-europeia, expondo aspectos de dominação linguística,  

negligenciada como instrumento didático. Tratamos também sobre como o dizer – ou não dizer – dos 

sujeitos-professores entrevistados a partir do material didático podem servir como substrato para um 

aprofundamento na discussão a respeito do ensino de Inglês em escolas públicas no Brasil. 

Elucidamos que a AD busca compreender a materialidade do discurso, seu objeto de análise, no qual 

se inscrevem as inter-relações do real, do social com o sujeito histórico. A perspectiva Sócio-

Histórica do Letramento postulada por Tfouni destaca o letramento como processo sócio-histórico 

inserido em um continuun, e, sendo este diferente do processo de alfabetização. Os resultados 

parciais assinalam que as condições de trabalho nas quais os sujeitos-professores estão inseridos 

(im)possibilitam a necessária reflexão sobre seu trabalho, devido à priorização de uma economia 

neoliberal produtivista das políticas educacionais. Assinalamos a necessidade de maior espaço e 

importância à formação do professor buscando não uma forma final padronizada, mas o acesso a 

cada sujeito-professor à sua própria descoberta diária em seu discurso, tanto dentro da língua 

estrangeira como redescobrindo valores em sua língua primeira. É necessária não apenas a aceitação 

de que existem brechas, falhas e desencontros, mas esses desencontros são o substrato de onde 

surgem as ressignificações. 

 

Palavras-chave: Análise de Discurso; língua inglesa, sujeito-professor. 
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FORMAÇÃO CONTINUADA E IDEOLOGIA NEOLIBERAL: EFEITOS DE VERDADE NO 

FAZER DOCENTE 

 

Maria Julia Camargo BOCCHIO (FFCLRP-USP) 
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A formação continuada de professores tem um percurso recente na história e na memória, porém os 

sentidos sobre si nunca foram os mesmos, eles deslizaram e deslizam pelos fios dos contextos sócio 

históricos ideológicos. Concentremo-nos na última década do século passado, onde se instauram 

sentidos e discursos que direcionam a educação a caminhos mercadológicos, os quais gotejam nos 

dias atuais. Tal contexto sócio-histórico-ideológico é marcadamente assumido pelo discurso 

neoliberal, materializado na educação pela forte presença de parcerias público-privadas. Desse modo, 

compreender o contexto da formação continuada despontada na última década do século XX implica 

reconhecer, segundo Nóvoa (1999, p.15), “[...] uma desvalorização da profissão, uma vez que 

provocam a “deslegitimação” dos professores como produtores de saberes e investem novos grupos 

de especialistas que se assumem como “autoridades científicas” no campo educativo”. É importante 

salientar que o cerceamento de movimentos e vozes do professor pode impedi-lo de constituir-se 

como autor de seu próprio dizer e fazer. A partir disso, este trabalho buscou investigar, tendo como 

suporte teórico metodológico a Analise de Discurso Pêcheuxtiana e, por meio de um corpus 

composto por entrevistas semi-estruturadas, o mosaico da formação continuada de sujeitos 

professores do Ensino Fundamental I da rede estadual paulista, uma vez que, estamos imersos e 

inseridos em uma sociedade neoliberal, a qual sustenta discursos mercadológicos, o que carrega na 

profissão sua descaracterização e a interdição dos sujeitos professores ao sustentar uma imagem de 

“aplicadores”. É nesse sentido que as supostas formações profissionais aparecem enquanto 

mecanismo de manutenção de tal ideologia onde se pressupõe o professor enquanto formador de 

mãos de obra, e não sujeito que diz e constrói sua profissão. A formação continuada, portanto, pode 

constituir um meio para a circulação desses discursos reificadores, que atuam enquanto regime de 

verdades (FOUCAULT, 1979). Sabemos pois, que “a ‘verdade’ está circularmente ligada a sistemas 

de poder, que a produzem e apoiam, e a efeitos de poder que ela induz e que a reproduzem.” 

(FOUCAULT, 1979, p. 14) Desse modo, a formação continuada, a efeitos de poder, se constitui 

enquanto espaço para escolher e fazer circular tais discursos (reificadores) “verdadeiros” sobre o 

trabalho docente, ao passo que elege e interdita e o que é “falso”. Como bem explicitado pelo mesmo 

autor. 
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CONDIÇÕES DE TRABALHO DE SUJEITOS-PROFESSORES EM DIFERENTES 

ESCOLAS: ANÁLISE COMPARATIVA 

 

Jéssica Vidal DAMACENO, (FFCLRP-USP) 

 jessicavidaldamaceno@hotmail.com 

 

 

Na sociedade contemporânea, o sujeito-professor sofre uma série de embates decorrentes do 

momento sócio-histórico que está inserido. Trata-se de um momento ímpar, no qual os sujeitos são 

marcados por diferentes pulsões e inseridos, ao mesmo tempo, em uma sociedade marcada pelas 

facilidades. Enquanto isso, a escola corre na contramão desse contexto de facilidade, com conteúdos 

limitados pelos livros didáticos e das mais adversas condições de trabalho. Na tentativa de moldar os 

conteúdos apresentados, o sujeito-professor se depara com realidades que nem sempre favorecem o 

desenvolvimento de seu trabalho. Falamos então das condições de trabalho, que diante das incertezas 

e da recente instabilidade política, se tornam um fator determinante para o modo como as práticas 

pedagógicas se desenvolverão. O conjunto de fatores adversos, tratados nessa pesquisa como 

condições de trabalho, pode desenvolver ao longo do tempo, uma patologia que se enquadra no mal-

estar docente. Esse mal-estar do docente na contemporaneidade se presentifica nas práticas 

pedagógicas desenvolvidas em sala de aula. Com isso, a pesquisa realizada buscou os indícios das 

condições de trabalho oferecidas em diferentes escolas, nas práticas pedagógicas de um mesmo 

sujeito-professor licenciado em química. Abordou-se a relação dessas atuais condições de trabalho 

com a formação do mal-estar docente e como o sujeito-professor deve se implicar na busca pela 

formação continuada a fim de superar as adversidades impostas ao desenvolvimento de seu trabalho, 

proporcionando melhorias no processo de ensino-aprendizagem. Ao longo da pesquisa, foi utilizado 

a análise de discurso de matriz francesa como referencial teórico metodológico, com uma breve 

abordagem psicanalítica acerca dos efeitos desse mal-estar para compreender melhor seu(s) 

impacto(s) no trabalho docente. O corpus de análise se consolidou através de entrevista oral 

semiestruturada, pois na perspectiva discursiva sabemos que o falar em detrimento do escrever é bem 

mais revelador. As questões norteadoras da entrevista foram formuladas após um estudo sobre as 

atuais condições de trabalho do professor e da observação no ambiente de trabalho, ou seja, nas 

escolas em que os entrevistados exerciam sua profissão. Como resultado da pesquisa, destacamos as 

formações discursivas a que cada sujeito-professor se filia, o imaginário se revelando e os sentidos 

da ideologia nas práticas pedagógicas tecidas. Observamos também a presença do esquecimento n°1 

e alguns sentidos de convicção durante o desenvolvimento do trabalho pedagógico. Por fim, 

sugerimos a importância da formação continuada e busca por contínuo aprendizado, como 

possibilidade de driblar os efeitos e impactos das condições de trabalho nas práticas pedagógicas. 
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AS RELAÇÕES QUE OS PROFESSORES ESTABELECEM COM AS TDIC NO ESPAÇO 

ESCOLAR: CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO, DISCURSOS E IMPLICAÇÕES PARA O 

ENSINO 

 

Renata BOLSON (FFCLRP-USP) 

renatabolson@usp.br 

 

 

No cenário contemporâneo, o surgimento das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

põem à disposição do usuário um conjunto de informações, conhecimentos e equipamentos que 

oferecem muitas possibilidades para o trabalho pedagógico. Apresentamos resultados parciais de 

pesquisa de mestrado em andamento, que investiga as relações que sujeitos-professores do ensino 

fundamental I estabelecem com as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). 

Nosso objetivo é refletir, por meio dos dizeres dos sujeitos-professores, sobre como se dá essa relação 

no espaço pedagógico. O corpus foi constituído por observação de aulas dadas pelos professores no 

ano de 2015 e por depoimentos de 30 professores participantes das oficinas do projeto de extensão 

universitária Ribeirão Cultural, oferecido no âmbito de uma universidade pública do interior do 

estado de São Paulo. Os professores responderam a perguntas sobre suas relações com as TDIC e 

também sobre suas  práticas pedagógicas escolares, em particular com o uso das TDIC. Sequências 

Discursivas de Referência (SDR) foram selecionadas e analisadas, fundamentadas na Análise de 

Discurso de matriz francesa, AD, e seus principais expoentes (PÊCHEUX; ORLANDI), na Teoria 

Sócio-Histórica do Letramento (KLEIMAN; TFOUNI) e nas Ciências da Educação. Elucidamos que 

a AD busca compreender o movimento do simbólico da língua constituído pelo homem e sua história 

e que se materializa pelo discurso, seu objeto de análise, no qual se inscrevem as inter-relações do 

real, do social com o sujeito histórico. A perspectiva Sócio-Histórica do Letramento, tal como 

postulada por Tfouni, diferencia alfabetização de letramento, destacando o último como um processo 

sócio-histórico que se insere em um continuun. Os resultados parciais assinalam que as formações 

discursivas nas quais os sujeitos-professores se inscrevem são atravessadas por discursos-outros, 

como o neoliberal, ao reduzir o processo ensino- aprendizagem a uma função técnica. Tal situação 

coloca o sujeito-professor em um estado de tensão: ser técnico ou favorecer a ‘destecnicização’ pelas 

relações humanas e naturais que o constituem. A influência tecnicista pede por ações imediatistas e 

faz com que os professores não se entendam como profissionais capazes de lidar com o que 

pressupõem como dificuldades. Eles são envolvidos por esse discurso tecnicista e esquecem-se de que 

os alunos chegam à escola com algum nível de letramento digital que pode ajudar a desenvolver 

práticas pedagógicas que considerem a memória discursiva dos alunos, o que os levaria, professores e 

alunos, a se identificarem com sentidos aos quais se filiam. 
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IMAGENS DE CRIANÇAS NOS LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA: 

SENTIDOS CONSTRUÍDOS 

 

Symone Angélica Cesar da Silva Augusto, (FFCLRP-USP) 

symoneaugusto@usp.br 

 

 

Neste trabalho, investigamos as imagens de crianças nos livros didáticos de Língua Portuguesa, 

doravante LD, destinados ao Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano. Partimos do pressuposto segundo 

o qual os estudantes devem se reconhecer e se identificar com as imagens contidas nesses livros, a 

fim de que tanto o ensino quanto a aprendizagem possam lhe fazer algum sentido. Objetivamos 

entender se/e como a diversidade cultural está representada nos livros didáticos, e se/e como os 

professores abordam essa temática. Desta forma compreendemos o que circula nas formações 

ideológicas que se inscreve determinado sujeito, e isto requer uma escuta refinada, bem como um ir e 

vir ininterrupto entre teoria, consulta ao corpus e análise (ASSOLINI, 2013). Utilizamos do 

arcabouço teórico metodológico da Análise de Discurso de matriz francesa, aplicando as obras de 

Pêcheux, Cavallari, Coracini e Assolini entre outros, para investigarmos as imagens de crianças nos 

LDs. Nosso corpus é constituído por entrevistas semiestruturadas realizadas com professores do 

ensino fundamental, que ministram aulas em escolas públicas municipais de cidades do interior 

paulista. Assim, foi possível perceber que: a) os professores valorizam a diversidade cultural, mas 

não sabem como trabalhar pedagogicamente tal temática em sala de aula; b) os livros didáticos de 

português ainda trazem imagens de crianças idealizadas pelo discurso hegemônico, ou seja, crianças 

brancas, perfeitas; c) As imagens das crianças contidas nos LDs não são lidas nem interpretadas 

pelos professores, que expressam que esta leitura é natural e não é necessário uma ênfase na leitura 

de imagens. O livro didático ocupa um espaço de grande importância, devendo atrair um olhar de 

desejo de aprender, de saber do aluno, seja qual for a classe social, raça ou cor (CORACINI & 

CAVALLARI, 2016). Em concordância com as estudiosas, entendemos a importância do estudante 

reconhecer-se nas imagens de crianças contidas no LDs, encontrando também nesse material, 

representações de sua subjetividade, desejos, pensamentos. 
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GRUPO 11: GEPALLE 2 – GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE 

ALFABETIZAÇÃO, LEITURA E LETRAMENTO (USP – Universidade de São Paulo) 

 

Filomena Elaine P. ASSOLINI (FFCLRP- USP) 

elainefdoc@ffclrp.usp.br  

 

 

Apresentamos pesquisas desenvolvidas por membros pesquisadores do Grupo de Estudos sobre 

Alfabetização, Leitura e Letramento, GEPALLE, regularmente cadastrado no CNPq e por mim 

coordenado. As investigações, concluídas e em andamento, fundamentam-se na Análise de Discurso 

de Matriz Francesa, na Teoria Sócio-Histórica do Letramento, na Psicanálise e nas Ciências da 

Educação. A primeira pesquisa, concluída, intitula-se Escola e democracia: a gestão da escola 

pública sob os efeitos da pós-modernidade, de Emerson Rodrigo Camargo. O pesquisador analisa 

como o significante “democracia” é discursivizado por sujeitos-gestores e sujeitos-professores 

atuantes em escolas públicas brasileiras. A seguir, apresentamos a pesquisa No fio da(s) palavra(s): 

o discurso narrativo como possiblidade para os sujeitos-estudantes dos anos iniciais expressarem 

sua subjetividade, de autoria de Josiane de Paula Bartholomeu. A estudiosa destaca que o discurso 

narrativo é uma alternativa para que os sujeitos-estudantes “falem de si”, de seus desejos, fantasias, 

angústias, medos, expressando, assim, sua subjetividade, condição basilar para que tenham vez e se 

façam ouvir em sala de aula. O trabalho de pesquisa A não alfabetização como sintoma do sujeito, de 

Sílvia Machione Trindade, problematiza questões relacionadas à alfabetização, assinalando que, 

apesar de a escola valer-se de diferentes metodologias e recursos de ensino muitos estudantes não 

conseguem aprender a ler e a escrever. Outra investigação, em andamento, vem sendo desenvolvida 

por Isadora Guarda. A autora traz resultados parciais de pesquisa de mestrado, que investiga a 

alfabetização e o letramento bilíngue, bem como as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos 

professores no processo de ensino dessas duas línguas. Dando prosseguimento, trazemos a pesquisa 

Discurso Pedagógico Escolar: a (re) produção de verdades inquestionáveis pelos professores, da 

estudiosa Letícia Moraes Souza. Neste trabalho, ela destaca as condições de produção da 

alfabetização em salas de escolas públicas brasileiras, em especial a utilização do material didático 

utilizado pelos professores, tomado como o discurso da verdade, não passível de questionamento. 

Integra também este grupo a pesquisa de Dayana Coelho de Souza. A pesquisadora propõe-se a 

mostrar que tanto a Psicanálise freudo- lacaniana como a Análise de Discurso de Matriz Francesa 

trabalham com o paradigma indiciário, tal como pensado por Ginzburg (1989). Esse paradigma, que 

valoriza todo o tipo de indícios e vestígios linguístico-discursivos pode contribuir também com os 

educadores no sentido de lhes permitir atentar para sutilezas discursivas dos estudantes pelos quais 

são responsáveis. 
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ANÁLISE DE DISCURSO de MATRIZ FRANCESA E PSICANÁLISE: ASPECTOS 

METODOLÓGICOS 

 

Dayana Coelho SOUZA (FFCLRP-USP) 

 dayana.coelho@hotmail.com 

 

Filomena Elaine Paiva ASSOLINI( FFCLRP-USP) 

elainefdoc@ffclrp.usp.br 

 

 

O presente trabalho, recorte de uma pesquisa de mestrado em andamento, objetiva refletir sobre o 

paradigma indiciário, proposto por Ginzburg (1989). Contrapondo-se ao paradigma positivista, 

galileano, marcado pela objetividade, linearidade, quantificação e produção de sentidos únicos e 

generalizáveis, o paradigma indiciário caracteriza-se por fornecer subsídios teórico-metodológicos 

que permitem ao pesquisador deter-se no singular, no que é ímpar em  seu estudo. Sendo assim, 

temos o propósito de mostrar que a Análise de Discurso de Matriz Francesa, pecheutiana, e a 

Psicanálise freudo-lacaniana, campos teóricos aos quais nos filiamos, valem-se desse paradigma, que 

nos ensina a observar, reconhecer, perscrutar e valorizar indícios, vestígios, sinais e sintomas, que, à 

primeira vista, poderiam ser negligenciados ou desprezados. No caso da Psicanálise freudo-

lacaniana, o objeto de pesquisa é o inconsciente e da Análise de Discurso de Matriz Francesa, o 

discurso, sendo que, nesses dois campos, não é possível para o pesquisador entrar em contato direto 

com os seus objetos de investigação enquanto objetos da realidade. O que lhe é possível é a análise 

de seus efeitos, quais sejam: formações do inconsciente e formações discursivas, presentes na 

materialidade linguística. Os efeitos do inconsciente ou do discurso, presentes na materialidade 

linguística, tais como lapsus, atos falhos, trocas linguísticas, repetições e-ou as formações 

discursivas, nas quais o sujeito se inscreve, são escutados e interpretados pelo analista, cujas 

interpretações estão sempre em aberto, pois os sentidos são incompletos e estão em constante 

movimento, uma vez que são produzidos a partir de diferentes posições que o sujeito pode ocupar. 

Entendemos que a Análise de Discurso de Matriz Francesa e a Psicanálise freudo-lacaniana, ao nos 

permitir alcançar e conhecer algumas das singularidades do sujeito, pode contribuir também com a 

área da Educação Escolar, em especial no que se refere a possibilidades de escutas atentas e argutas, 

capazes de escutar o não-dito, os silêncios e silenciamentos, bem como os dizeres que, 

aparentemente, podem ser marginais e não ter importância. 

 

Palavras-chave: Análise de discurso; Psicanálise; Metodologia. 

  

mailto:dayana.coelho@hotmail.com
mailto:elainefdoc@ffclrp.usp.br


 

91  

NO FIO DA(S) PALAVRA(S): O DISCURSO NARRATIVO COMO POSSIBILIDADE PARA 

OS SUJEITOS-ESTUDANTES DOS ANOS INICIAIS EXPRESSAREM SUA 

SUBJETIVIDADE 

 

Josiane A. de Paula BARTHOLOMEU (FFCLRP-USP) 

josiane002@hotmail.com 

 

 

Apresentamos resultados de pesquisa de mestrado, na qual investigamos se os sujeitos- estudantes, 

mais especificamente do 5º ano do ensino fundamental, utilizam o discurso narrativo escrito para 

falarem de si, de seus sentimentos, emoções, frustrações, tecendo a sua subjetividade. O discurso 

narrativo escrito é comum nas práticas pedagógicas escolares, sendo pedagógica, que, na maioria 

das vezes, é utilizado apenas para cumprir um currículo ou  proposta que não contempla quem 

escreve e o que se escreve, mas como se escreve, no sentido de conduzir o educando à subordinação 

às estreitas malhas das normas ortográficas e gramaticais. O arcabouço teórico que sustenta nossos 

estudos está centrado na Análise de Discurso de Matriz Francesa, Pecheuxtiana, na Psicanálise 

freudo-lacaniana e nas Ciências da Educação. Para a realização dessa pesquisa, elaboramos uma 

atividade didático-pedagógica, tendo como finalidade a coleta de narrativas escritas por sujeitos-

estudantes do 5º ano do ensino fundamental de uma escola situada em uma pequena cidade do 

interior paulista. Após a atividade supracitada, as narrativas foram lidas e transcritas, culminando na 

seleção de três textos que constituem nosso corpus de análise. As análises das narrativas escritas 

reverberaram marcas e indícios de que: a) em condições favoráveis de produção, em que as 

atividades propostas sejam coerentes, criativas e desafiadoras, os estudantes se posicionam como 

intérpretes-historicizados, ou seja, atribuem e produzem sentidos a partir de sua memória 

discursiva, conseguindo produzir textos escritos nos quais podem ser identificadas marcas de 

autoria; b) atividades linguísticas, fundamentadas teoricamente e baseadas em portadores de textos 

diferenciados, proporcionam aos sujeitos-estudantes a aprendizagem de diferentes gêneros 

discursivos, instigando-os a perguntas, relatos de experiências, exposição de suas dúvidas a respeito 

dos mais diversos assuntos e temas tratados em sala de aula e outras formulações, o que lhes 

permite ocupar o lugar de sujeitos que se relacionam prazerosamente com o processo polissêmico 

de linguagem, contribuindo para que entendam a língua em seu funcionamento; c) o discurso 

narrativo é uma alternativa para que os sujeitos-estudantes “falem de si”, de seus desejos, fantasias, 

angustias, medos, expressando, assim, sua subjetividade, condição basilar para que tenham vez e se 

façam ouvir em sala de aula, no contexto escolar e na sociedade. 
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DISCURSO PEDAGÓGICO ESCOLAR: A (RE)PRODUÇÃO DE VERDADES 

INQUESTIONÁVEIS PELOS PROFESSORES 

 

Letícia Moraes SOUZA (FFCLRP-USP) 

 leticia.moraes.souza@usp.br 

 

 

Este trabalho que aqui se apresenta é originário de uma pesquisa financiada pela FAPESP. Um de 

seus objetivos foi o de investigar as condições de produção em que ocorre a alfabetização em salas 

de aula dos dois primeiros anos do Ensino Fundamental I. Realizamos tal pesquisa amparados na 

Análise de Discurso de Matriz francesa pecheuxtiana e na Teoria Sócio-histórica do Letramento. O 

corpus foi composto por entrevistas semiestruturadas com professores alfabetizadores da rede 

estadual de ensino paulista. Dentre outros resultados, mostraremos aqui o imbricamento do discurso 

do professor na produção de verdades absolutas a serem seguidas na sala de aula, principalmente 

pelos sujeitos alunos. Discurso esse que sofre dentre outras influências, a grande interferência do 

material didático utilizado por esta rede de ensino. Essas supostas “verdades”, produzidas pelos 

professores e pelo material didático, são impostas aos alunos como o único sentido possível, 

mantendo a paráfrase como relação dominante na sala de aula. Amparados em Tfouni e Assolini 

(2008, 2017) e Assolini (2008, 2010, 2015), temos pressuposto de que se o trabalho pedagógico com 

alfabetização não oferecer ao estudante condições para atribuir sentidos, dificilmente esse sujeito irá 

constituir-se autor de seu próprio dizer. As condições de produção observadas durante a realização 

da pesquisa, mostram-nos a impossibilidade de um trabalho com o discurso polêmico, no qual os 

alunos teriam a oportunidade de assumir a posição de sujeitos autores de seus próprios sentidos. Os 

resultados apontam que o discurso pedagógico e a paráfrase se inter-relacionam, contribuindo para a 

constituição do Discurso Pedagógico Escolar tradicional (ORLANDI, 2011), ou seja, um discurso 

que se sustenta sobre a suposição da possibilidade de um modo certo e único de conhecimento 

(ASSOLINI, 1999). Assim, observamos que a escola, em geral, é uma instituição de produção de 

verdades absolutas e inquestionáveis, restando aos sujeitos que ali estão apenas absorver os sentidos 

já prontos, acabados e legitimados. Com isso, questiona-se mais uma vez: a escola produz sujeitos 

autores ou reprodutores? 
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ESCOLA E DEMOCRACIA: A GESTÃO DA ESCOLA PÚBLICA SOB OS EFEITOS DA 

PÓS-MODERNIDADE 

 

Emerson Rodrigo CAMARGO (FFCLRP-UPS) 

emersonbedin@usp.br 

 

 

A gestão escolar, admitida pela escola púbica do Estado paulista, encontra-se no deslize dos sentidos 

do significante democracia no contexto da pós-modernidade. O triunfalismo da individualidade – da 

subjetividade do mundo pós-moderno sobre o materialismo histórico – fez emergirem novos 

sentidos, (re)produzindo, ademais, elementos democráticos ficcionais, forjados, que têm ganhado 

maiores importâncias, atenções dos sujeitos escolares (gestores e professores) do que os intrínsecos, 

fundamentados na historicidade da luta de classes. Neste trabalho, apresentamos resultados de nossa 

pesquisa de mestrado sobre a (re)produção dos sentidos de democracia nas práticas gestoras de 

algumas escolas públicas estaduais de São Paulo, em que investigamos práticas, discursos e 

representações de atitudes (anti)democráticas no que concerne à natureza da gestão escolar. À luz 

dos pressupostos teórico-metodológicos da Análise de Discurso de matriz francesa (pecheuxtiana) e 

das Ciências da Educação, compreendemos e analisamos o imaginário que circula no âmbito do 

Discurso Pedagógico Escolar - DPE, a respeito do significante democracia nas práticas gestoras das 

escolas por nós pesquisadas. Nosso corpus constitui-se de entrevistas semiestruturadas, registradas 

em áudio, transcritas e realizadas com os sujeitos-professores e sujeitos-gestores de três escolas 

públicas de Ensino Fundamental, Ciclo II, e Médio, de duas cidades do interior do estado de São 

Paulo, assim como por observações das práticas que realiza(ra)m nos interiores de tais instituições. A 

partir desse amplo espaço discursivo (MAINGUENEAU, 1987), realizamos alguns recortes, 

compreendidos como fragmentos correlacionados de linguagem e situação (ORLANDI, 1999). 

Desses recortes, selecionamos para este V Colóquio, algumas sequências discursivas de referência 

(S.D.R.) (COURTINE, 1981). As análises discursivas empreendidas evidenciam-nos que os sujeitos 

escolares entrevistados (gestores e professores) encontram-se inscritos em formações discursivas 

(FOUCAULT, 2008) projetadas a partir de formações ideológicas que aludem a dizeres/práticas 

(anti)democráticas, tanto gestoras quanto pedagógicas, segundo os/as quais o significante 

democracia constitui-se em narrativas subjetivas carregadas de opiniões, de factoides, que podem ou 

não ser fundamentadas, ancoradas na materialidade de poder. Assujeitados ideologicamente pelos 

efeitos de ilusão provocados pelos elementos da pós- verdade, deste mundo pós-moderno, tais 

sujeitos acreditam fazer parte do centro de poder das deliberações, das tomadas de decisão que 

envolvem as respectivas escolas onde exercem suas funções. Os componentes da pós-modernidade 

deslocam o Estado do centro do poder político (SAES, 1987; WOOD, 2012) e – por meio dos 

aparelhos ideológicos burocraticamente legitimados – inserem, em seu lugar, os desejos subjetivados 

da burguesia. 
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A NÃO ALFABETIZAÇÃO COMO SINTOMA DO SUJEITO 

 

Silvia de Carvalho Machione TRINDADE (FFCLRP-USP) 

silmachione@usp.br 

 

 

A alfabetização ainda é um desafio para a educação brasileira, pois, segundo dados disponíveis no 

Portal do MEC, pesquisas realizadas pelo INEP em 2016, através da Avaliação Nacional de 

Alfabetização, 54,73% dos estudantes acima dos 8 anos, faixa etária de 90% dos avaliados, 

permanecem em níveis insuficientes de leitura e 33,95% em níveis insuficiente de escrita. O presente 

trabalho surge a partir do processo de investigação em curso que acontece no âmbito de nossa 

pesquisa de mestrado. Objetiva investigar os impasses no processo de alfabetização e sua relação 

com o inconsciente, ou seja, saber qual a relação entre o não aprendizado da leitura e a escrita de 

adolescentes do ensino regular, que não apresentam deficiência alguma, com o sujeito do 

inconsciente. Sendo a alfabetização diferente do letramento, processo sócio-histórico que se insere 

em um continuun (TFOUNI), indaga-se qual seu impacto nas dificuldades de alfabetização? Essa 

pesquisa se insere no campo de estudos da Psicanálise, Educação, Teoria Sócio-Histórica do 

Letramento e da Análise de Discurso de matriz francesa. Partimos do pressuposto de que a 

alfabetização pode esbarrar em limites impostos pela singularidade do sujeito do inconsciente. Pode 

haver uma lógica inconsciente de conveniência no ato de aprender ou de não aprender, algo que se 

coloca a serviço de se evitar algum desprazer, sofrimento ou conflito que se relaciona a outra cena. 

O corpus foi constituído por observações em aulas dadas por professores alfabetizadores para alunos 

de 09 a 17 anos, com dificuldades na leitura e escrita. Verificamos que há uma desimplicação dos 

pais e dos alunos frente ao problema por eles enfrentado, uma vez que faltam às aulas com 

frequência. O nível de letramento dos pais os impossibilita ampliar a significância do aprendizado 

do filho reconhecendo a constância nas aulas como fundamental. Verificamos, ainda, que, apesar da 

utilização de diferentes metodologias pedagógicas, alguns alunos não conseguem aprender. Esses 

indícios nos levam a hipotetizar que, nesses casos, o não aprendizado se dá como um sintoma, como 

uma manifestação inconsciente, hipótese a ensejar investigação aprofundada.Com isso, ampliamos a 

discussão a respeito do não aprendizado para além de questões correntes e permanecemos com a 

questão: o que o professor, que não é analista, pode fazer nesses casos? 
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OS CAMINHOS DO LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO BILÍNGUE: AS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS NO ENSINO DE DUAS LÍNGUAS 

 

Isadora Borges GUARDA (FFCLRP-USP) 

isadoraguarda@hotmail.com 

 

 

Confirmando o fato de que as escolas bilíngues têm crescido no país e que tal crescimento nos 

convida a refletir sobre as inúmeras consequências na educação destes alunos bilíngues, tais como: 

as novas formas de experiência junto à alfabetização e ao letramento, as influências da língua 

estrangeira quanto aos contornos da língua materna, o mercado de trabalho de docentes considerados 

aptos para lecionar em escolas bilíngues, o acesso a estas escolas e a diferenciação na formação entre 

estudantes que passaram por tais instituições e outros que não passaram etc. Apresentamos 

resultados parciais de pesquisa de mestrado em andamento, que investiga a alfabetização e o 

letramento bilíngue e as práticas pedagógicas no ensino de duas línguas. Objetivamos compreender 

como o ensino de uma língua interfere na outra, o aproveitamento e as barreiras impostas pelos dois 

idiomas, identificar como ocorre o letramento através da prática docente em relação ao discente e 

identificar como se constitui o professor na imersão do ensino aprendizagem da língua inglesa, 

juntamente com a língua portuguesa. O corpus foi constituído por observação de aulas, materiais 

didáticos e por entrevistas semiestruturadas de 10 professores de escola bilíngue do interior do 

estado de São Paulo. Sequências Discursivas de Referência foram selecionadas e analisadas, 

fundamentadas na Análise de Discurso de matriz francesa, AD, e seus principais expoentes 

(PÊCHEUX; ORLANDI), na Teoria Sócio-Histórica do Letramento (KLEIMAN; TFOUNI) e na 

aquisição da linguagem (CORACINI). A perspectiva Sócio- Histórica do Letramento, tal como 

postulada por Tfouni, diferencia alfabetização de letramento, destacando o último como um processo 

sócio-histórico que se insere em um continuum. Os resultados parciais assinalam que: a) a 

alfabetização acontece nas duas línguas  simultaneamente; b) os alunos que têm aulas nos dois 

idiomas começam a pensar nas duas línguas; c) a imersão vivida na escola bilíngue destaca o 

processo sócio-interacional; d) as crianças transitam do português para o segundo idioma quase sem 

perceber, adotando como forma de comunicação natural; e) A aprendizagem que acontece de forma 

significativa, parte da importância de trabalhar focando não só na aquisição da linguagem, mas sim 

no significado dessa linguagem seja a língua materna como na língua Inglesa. 
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GRUPO 12: HIBRIDIZAÇÃO – GRUPO DE ESTUDOS EM HIBRIDISMO, DISCURSO E 

PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO (UEG – Universidade Estadual de Goiás; UFG – 

Universidade Federal de Goiás) 

 

Luana Alves LUTERMAN (UEG/PPGL – UFSCAR/PNPD – CAPES) 

luanaluterman@yahoo.com.br 

 

Agostinho Potenciano de SOUZA (PPGLL – UFG) 

apotenciano@uol.com.br 

 

Guilherme FIGUEIRA-BORGES (UEG/PPGEL – RC/UFG) 

guilhermefigueiraborges@gmail.com 

 

 

Este grupo de pesquisa, composto por uma miscelânea de vertentes epistemológicas e de diferentes 

corpora para análise, objetiva investigar como as condições de produção sócio- históricas 

contemporâneas engendram diferentes saberes e poderes que clivam sujeitos heterotópicos e fluidos, 

partícipes de práticas discursivas com irrupção em enunciados sincréticos, possibilitando o hibridismo 

e diversos processos de subjetivação. Ancoramos nossos estudos em diferentes abordagens vinculadas 

à Análise do Discurso, especialmente a de linha francesa, como Foucault, Courtine, De Certeau, 

Chartier, mas também a brasileira, desenvolvida por Curcino, Gregolin, Sargentini, Milanez, 

Fernandes; investimos em contribuições de Bakhtin e outras teorias concernentes ao exame social dos 

regimes de visibilidade e de dizibilidade, como Bauman e Hall; além disso, mobilizamos, quando 

necessário, a Linguística Aplicada ao ensino de línguas, como Soares, Kleiman, Bagno; a história 

cultural e as teorias de leitura, como Geraldi, Percival Leme Britto, Márcia Abreu e Jessé de Souza. 

As temáticas mais recorrentes são hibridismo em enunciados contemporâneos, leitura (também pelo 

recurso tridimensional), ensino de língua portuguesa/língua materna, pluralidade identitária, processos 

de subjetivação e multiplicidade dos efeitos de sentido. Adotamos uma postura analítica que 

contempla uma análise histórica serial, ao agenciar a regularidade e a dispersão simultâneas de 

acontecimentos em forma de enunciados, com especificidades linguístico-pragmáticas relacionadas a 

contextos reais de uso, tais como interlocutores envolvidos no processo interacional, relação afetiva 

(formal ou informal) entre eles, ambiente de linguagem, função enunciativa, tempo, espaço. 

Pretendemos agenciar como se compactuam as produções de sentidos numa arena ideológica 

demarcada pelos litígios dos discursos considerados falsos e verdadeiros em diversos campos, como o 

educacional, em que irrompe a expectativa discursiva da promoção social dos educandos para a 

ampliação da competência linguística, textual e discursiva com o objetivo de engendrar a constituição 

autônoma e cidadã permitida pela leitura, produção de textos e análise linguística. 
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O SILVIO SANTOS FALA OU NÃO FALA?: DIZERES POLITICAMENTE INCORRETOS 

NO DISCURSO HUMORÍSTICO OU DIZERES DE UM VELHO GAGÁ? 

 

Jaqueline FONSECA-VEIGA (UEG) 

jaquelinefveiga@outlook.com  

 

Luana Alves LUTERMAN (UEG/PPGL–UFSCAR/PNPD–CAPES) 

luanaluterman@yahoo.com.br 

 

 

Esta pesquisa objetiva analisar excertos declaratórios de Silvio Santos em duas épocas, na década de 

1980 e nos últimos 10 anos, remontando aos dizeres mais atuais de Silvio Santos e à regularidade 

deles, no que diz respeito a questões de gênero, machismo, homofobia e gordofobia, em uma 

tentativa de entender como esses saberes podem (não) ser legitimados, tendo em vista as condições 

de produção enunciativas. Por isso, verificamos também a polêmica constitutiva desses 

posicionamentos subjetivos. Apoiamos nossa perspectiva teórica nos estudos de Foucault (2004; 

2005) para analisar como se dá a produção discursiva dessas duas épocas. A respeito dos processos 

de subjetivação de diferentes ordens, nos pautamos em Orlandi (2015) para investigar o apagamento 

da circulação de alguns dizeres de/sobre Silvio Santos, pois o silêncio também significa. 

Mobilizamos uma perspectiva sociológica, por meio dos estudos de Minois (2003), para refletir 

sobre as condições de produção enunciativas do idoso, especificamente no discurso humorístico, que 

podem ser consideradas como fatores que autorizam ou justificam determinados dizeres de Silvio 

Santos. Partimos da hipótese de que os enunciados de Silvio Santos possuem regularidades 

discursivas politicamente incorretas desde os anos de 1980 até os dias atuais; entretanto, as 

condições de produção sócio-históricas desses dizeres na década de 1980 são contrastantes em 

relação aos consensos de inclusão contemporâneos: não se concebia, com frequência, os enunciados 

de Silvio Santos como machistas, misóginos, homofóbicos, gordofóbicos e preconceituosos. Tendo 

em vista o contexto sócio-histórico atual, com a ressonância dos discursos de empoderamento e de 

combate a qualquer forma de preconceito, os dizeres de Silvio Santos são encarados de outra forma: 

são dizeres ofensivos que se mascaram por meio do discurso humorístico, com aderência à 

segregação social. A materialidade desses enunciados é atravessada, em alguns processos de 

subjetivação, pela idade de Silvio Santos, caracterizando-o como um velho gagá, como se ele não 

mais tivesse controle de seus dizeres e se revelasse, conforme o conceito de Foucault (2004), como 

parresiasta, de maneira cínica. Contudo, se considerarmos os recortes históricos, os dizeres de Silvio 

Santos são regulares. As condições de produção sócio-históricas mudaram e, portanto, também as 

formas de recepção desses enunciados. 
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O DOMÍNIO DA DISSOCIAÇÃO CURRICULAR NO ENSINO CONTEMPORÂNEO 

DE LÍNGUA PORTUGUESA: NORMA PADRÃO X FORMAÇÃO ÉTICA E 

INTEGRAL 

 

Luana Alves LUTERMAN (UEG/PPGL–UFSCAR/PNPD–CAPES) 

luanaluterman@yahoo.com.br 

 

 

Esta pesquisa pretende apresentar um corpus de pesquisa recolhido por meio da regularidade 

discursiva na prática escolar da docência de língua portuguesa no que concerne à tônica dos estudos 

de gramática, principalmente a normativa, que percebemos ainda ser relevante. Ainda que haja uma 

concepção teórica de necessidade da transposição didática direcionada à reflexão crítica do 

conhecimento na educação básica, ocorre, na prática da maioria das escolas de ensino médio, a 

fragmentação curricular de língua portuguesa em disciplinas, na contramão dos discursos favoráveis 

à expansão do conhecimento por meio das recomendações pedagógicas materializadas em 

documentos oficiais. O artigo 35 da LDB nº 9394/1996 aponta que o ensino médio possui a 

finalidade de “aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico” (BRASIL, 1996). A BNCC do 

ensino médio, no prelo, preconiza o seguinte, em seu parágrafo 7: “Os currículos do ensino médio 

deverão considerar a formação integral do aluno” (BRASIL, 2017). A metodologia investigativa 

ancora-se em diversos autores, como Antunes (2003), Bagno (2002), Foucault (2005), Mazière 

(2006) e Possenti (1996), numa pesquisa qualitativa realizada pela seguinte coleta de dados: horário 

de aulas de língua portuguesa em páginas aleatórias da internet; enunciados ecolinguisticamente 

corretos, que propõem a higienização linguística por meio do privilégio da norma padrão como 

forma ideal no manejo expressivo. Como resultados, detectamos o desacordo entre a prática 

segmentada, disciplinar, na própria língua portuguesa, em detrimento das recomendações científicas 

favoráveis à integração disciplinar de todos os conhecimentos que perfazem a educação básica. A 

instituição escolar, de modo geral, ainda interdita a formação humana mais ampla, voltada às 

interpretações diversificadas e reflexões sobre a diferença e a identidade, pois o alvo, nas aulas de 

gramática, não é o foco na seleção lexical ou na construção sintático-semântico-discursiva para 

produção de sentidos específicos em suportes textuais com particularidades histórico-ideológicas; a 

disciplina gramática tem se limitado à constatação e repetição fraseológica de nomenclaturas dos 

termos de orações e frases e a avaliação consiste numa espécie de diagnóstico sobre a capacidade 

mnemônica dos estudantes, sem a valorização dos multiletramentos e das análises 

plurissemiológicas. 
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COSPLAYERS, IDENTIDADES E SUJEITOS 

 

Phablo Fellipe OLIVEIRA (UEG) 

phablofellipe@hotmail.com 

 

Luana Alves LUTERMAN (UEG/PPGL–UFSCAR/PNPD–CAPES) 

luanaluterman@yahoo.com.br 

 

 

Esta pesquisa possui a meta de compreender como se materializa a concepção contemporânea de 

sujeito, composta de identidades moventes e fluidas – uma vez que, outrora, pela concepção 

cartesiana, havia a noção de identidades fixas, estanques e imutáveis. Hall (2015) é uma de nossas 

ancoragens teóricas; juntamente com o conceito de fluidez do sujeito, de Bauman (2007), 

podemos descrever a configuração das relações sociais de forma cada vez mais descartável e 

mutante. Por entender que a ficção é parte constitutiva da história dos sujeitos que vivem em 

sociedade, analisaremos, utilizando como metodologia de coleta de dados entrevistas via 

WhatsApp, as respostas de quatro sujeitos que fazem uso da caracterização personificada dos 

heróis e vilões; personagens de jogos de videogame e personagens de desenhos animados; animes 

e etc., em eventos da cultura pop e em congressos do nicho geek. Questionando se os recursos 

indumentários são o modo mais concreto de se trazer à realidade um personagem fictício, 

problematizamos nosso trabalho a partir da ideia de que a construção discursiva dada segundo as 

representatividades dos cosplayers é um enunciado que possibilita leituras tridimensionais. 

Também é analisado e questionado o acúmulo identitário em os sujeitos cosplayers são 

constituídos (o atravessamento discursivo e a arena ideológica entre Ser Social x Ser Super-

herói). Com base na Análise do Discurso de linha francesa, fundamentamos nosso trabalho: nosso 

aporte teórico mobiliza Foucault (2016), Courtine (2005), De Nardi (2003), Bakhtin (2005), Hall 

(2015). Descrevemos, interpretamos e analisamos como essas novas leituras possibilitam 

regularidades na ordem dos dizeres com efeito tridimensional na contemporaneidade e como eles 

reverberam, constituem e clivam os sujeitos que se distanciam da convenção bidimensional, ao se 

identificarem como os personagens super-heróis ao adotarem suas vestimentas. Refletimos e 

analisamos, também, a sociedade consumidora relacionada aos personagens e que se satisfaz pelo 

encontro entre realidade e ficção, uma vez que desejam possuir sempre os lançamentos e 

atualizações de produtos da cultura pop. Se as diferenças subjetivas são fluidas, mais ainda são as 

identidades, e, desse modo, relacionamos este trabalho ao anseio pessoal de investigação sobre o 

desejo de que as personagens de quadrinhos pudessem ser reais de alguma forma, caracterizadas, 

portanto, pelos cosplayers. 

 

Palavras-chave: Cosplayers; Identidades; Sujeitos. 

  

mailto:phablofellipe@hotmail.com
mailto:luanaluterman@yahoo.com.br


 

100  

LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA, IDENTIDADES DE GÊNERO E 

SEXUALIDADE: UM OLHAR PARA AS MATERIALIDADES LINGUÍSTICAS QUE 

FOMENTAM VERDADES AOS CORPOS 

 

Ramon Diêgo Viana de SOUSA (PPGEL – RC/UFG) 

ramondvs26@gmail.com  

 

Guilherme FIGUEIRA-BORGES (UEG/PPGEL – RC/UFG) 

guilhermefigueiraborges@gmail.com 

 

 

O livro didático é visto como um grande aliado dos professores nas aulas das mais diversas áreas 

do conhecimento, em contexto de educação básica. Em muitos casos, o livro didático tornou-se o 

único material utilizado pelo professor, interpelando-o em práticas diversas no espaço escolar. Ele 

é distribuído às escolas públicas do país por meio do Programa Nacional do Livro e do Material 

didático (PNLD); os materiais em ordem de compra e distribuição são feitos pelo Ministério da 

Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Básica (SEB); e ainda é importante 

ressaltar que é de responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica 

(FNDE) fazer a entrega às instituições. A presente pesquisa visa lançar um olhar sobre o livro 

didático de língua portuguesa (doravante LDP), por um viés discursivo, almejando analisar como 

emergem as identidades de gênero e sexualidade no material, além de averiguar de que forma os 

enunciados suscitam verdades que regem as práticas corporais para  os sujeitos em sociedade. 

Como recorte feito, foram escolhidas as três coleções mais eleitas pela rede pública estadual de 

Goiânia – GO. São elas: Português contemporâneo: diálogo, reflexão e uso, Cereja, Dias e 

Damien (2016); Português: contexto, interlocução e sentido, Abaurre, Pontara e Bernadete 

(2016); e Se liga na língua: literatura, produção de texto, linguagem, de Simiscalhi e Ormundo 

(2016). Como objetivo, este trabalho prima por analisar, a partir das seções de gramática e 

produção de texto, materialidades, que, por meio da linguagem, suscitam comportamentos para os 

corpos, através da malha discursiva presente no livro didático. Buscar- se-á, no LDP, observar os 

discursos que são dispostos em meio social, que interpelam os sujeitos inseridos nas práticas 

educacionais, por meio dos textos, suscitando o que já temos dado por um discurso que sustenta 

os padrões já postos socialmente. O referencial teórico- metodológico que servirá a este trabalho 

pauta-se em questões de gênero, sexualidade e educação; analisando todas essas variantes pelo 

viés da Análise do Discurso de linha francesa. Espera-se, como resultado, traçar um olhar 

investigativo de como o livro didático incide nas questões de gênero e sexualidade, por 

intermédio das práticas corporais dos sujeitos em contexto escolar. 
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A REPERCUSSÃO DO DISCURSO DO PRESIDENTE MICHEL TEMER EM 

HOMENAGEM AO DIA DA MULHER: RESSONÂNCIAS MISÓGINAS E 

INSCRIÇÕES NO FEMINISMO 
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Guilherme FIGUEIRA-BORGES (UEG/PPGEL – RC/UFG) 

guilherme.borges@ueg.br 

 

 

Esta pesquisa objetiva analisar a mobilização discursiva promovida pelo Presidente da República 

Michel Temer ao proferir um discurso em homenagem ao dia da mulher em oito de março de 

2017. Pretende-se identificar o referencial misógino presente e como tal enunciado inscreve os 

sujeitos em favor do feminismo. Além disso, intenta-se demonstrar as contradições discursivas 

representadas no acontecimento. Inscrevemo-nos, para tanto, no campo da Análise do Discurso 

francesa e empregamos uma metodologia interpretativa a partir da construção de dispositivos de 

análise que nos possibilitam lançar o olhar para o corpus e delinear, por exemplo, as contradições 

presentes nos dizeres dos sujeitos. Para a composição do corpus de análise, recortamos o vídeo do 

presidente Michel Temer, presente em um canal do Youtube, bem como comentários de usuários 

inscritos na página para percebemos, por exemplo, as ressonâncias misóginas que, 

discursivamente, emergem na materialidade dos comentários. Nesse sentido, tomamos a noção de 

discurso como fato social e dialógico, de Bakhtin (1929) será considerada. Como embasamento 

para as relações de poder, serão utilizadas as obras de Michel Foucault (1987) (1988) (1996) 

(1997) (2000) (2002) em suas três fases: a primeira que é a arqueológica, que se refere ao saber 

como constructo social responsável por instaurar a vontade da verdade; a segunda fase que é a 

genealógica, que se ocupa de demonstrar o poder e a resistência e a terceira e última fase que é a 

Ética e Estética de si que trata do sujeito a partir de sua pluralidade. Além disso, a fim de 

fundamentar esta pesquisa pelos pressupostos do poder simbólico e da dominação masculina, 

utilizaremos as obras de Bourdieu (2016) e trataremos do feminismo por meio de Butler (2012). 

Intenta-se por meio da análise pautada em Análise do Discurso de linha francesa contribuir acerca 

dos estudos discursivos que desvendam o domínio do gênero masculino sobre o feminino na 

sociedade e demonstrar as inferências misóginas e machistas ideologicamente constituídas e 

instauradas sócio-historicamente. 
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A PRÁTICA DO PROFESSOR BAKHTIN NO ENSINO DA LÍNGUA 

 

Agostinho Potenciano de SOUZA (PPGLL/FL – UFG) 

apotenciano@uol.com.br 

 

 

Esta pesquisa tem como objeto o ensaio Questões de estilística no ensino da língua (2013), em 

que o professor Bakhtin conta uma prática docente de língua russa. O objetivo é investigar  como 

esse texto, em sua narrativa e nos comentários, realiza a proposta teórica do dialogismo, 

apresentada em Estética da Criação Verbal (2017), especialmente no texto O autor e a 

personagem. A metodologia é qualitativa e busca, sob o aparato teórico da Análise do Discurso, 

enunciados indicadores do processo pedagógico, seja na sequência didática da experiência, seja 

nas atitudes de interação eu/outro, no processo de empatia e no ganho do excedente de visão – 

elementos constituintes da teoria bakhtiniana do discurso. A partir de um diagnóstico da produção 

escrita de alunos em que, entre centenas de redações, apenas dez possuem construção sintática de 

períodos compostos por subordinação sem conjunção, Bakhtin faz uma série de aulas em que 

apresenta esses usos sintáticos em textos de literatura russa. Compara os usos com e sem 

conjunção, analisando com seus alunos as possibilidades de expressão dos dois usos, propondo 

que eles tragam exemplos dos dois usos e comentem as possibilidades de escolha. No final do 

ano, houve um aumento muito significativo desses usos diversos, revelando-se a individualidade 

de entonação dos alunos em suas escritas. São também identificadas e analisadas as observações 

que, no ensaio, demonstram a perspectiva teórica que Bakhtin tece sobre o ensino de gramática na 

escola de educação básica, diagnosticando procedimentos que tornam análises puramente 

gramaticais tediosas e sugerindo práticas mais eficientes sobre o ensino linguístico, que 

favoreçam o uso criativo da língua pelo aluno. O resultado mostra um cuidado dialógico nos 

procedimentos docentes, com estratégias investigativas, aproximando linguagem erudita e 

linguagem da vida viva, com um efeito criativo de aprendizagem dos discentes em sua prática de 

produção escrita. Consideramos que o ensaio apresenta coerência entre a filosofia da linguagem e 

a prática didática de Mikhail Bakhtin, além de ser um texto exemplar de aproximação entre teoria 

de discurso e prática docente. 

 

Palavras-chave: Ensino de língua; Dialogismo; Análise do Discurso. 
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IDENTIDADE DE GÊNERO NA INSTITUIÇÃO ESCOLAR: SABERES/PODERES NA 

CONSTITUIÇÃO DE SUBJETIVIDADES DOCENTES 

 

Anyellen Mendanha LEITE (POSLLI – UEG) 

any-helen@hotmail.com  

 

Luana Alves LUTERMAN (UEG/PPGL–UFSCAR/PNPD–CAPES) 
luanaluterman@yahoo.com.br 

 

 

Esta pesquisa objetiva investigar como as relações entre saberes e poderes irrompem quanto à 

temática identidade de gênero na constituição de subjetividades docentes no âmbito escolar. De 

acordo com Butler (2003), gênero é um conceito social culturalmente demarcado, que historiciza 

o corpo; para a autora, não há a dicotomia sexo/gênero, posto que ambos são elaborados 

discursivamente e engendrados por poderes, e não puramente fatos naturais, pré-discursivos. 

Descrevemos e analisamos enunciados desses sujeitos acerca da identidade de gênero, a fim de 

estudar seus efeitos discursivos na (trans)formação dos alunos. A perspectiva central da 

investigação fundamenta-se na concepção de que a sociedade está estabelecida a partir de 

microrrelações de dominação consolidadas pelos saberes que interpelam os sujeitos, por meio dos 

espaços institucionais. Nesse sentido, pretendemos examinar como os professores agem, 

conforme as condições de produção enunciativas da contemporaneidade. O trajeto metodológico 

respalda-se na Análise do Discurso de linha francesa, sobretudo no aporte epistemológico de 

Foucault (1979, 1987, 2008, 2016), Machado (1998, 2013), Eizeirik (2006), Butler (2003), Safioti 

(1992) para investigação do corpus reunido por meio de entrevistas semiestruturadas. Os 

resultados apontam que, nos enunciados produzidos em determinada circunstância discursiva, 

admite-se a percepção de sentidos outros, haja vista que os efeitos de sentido escapam do controle 

dos enunciadores. Notamos que as práticas de subjetivação não podem ser mecanizadas ou 

entendidas sob um único ponto de vista. Conquanto os saberes sejam legitimados por poderes e se 

constituam pela autoridade da esfera educacional, tais práticas não podem ser avaliadas de modo 

uniforme. É possível observarmos uma tendência à estabilidade e homogeneidade dos valores 

sociais, sob o foco dos saberes estabelecidos pelo conhecimento colonial eurocêntrico, resultantes 

da instituição de uma convenção normalizadora. Sob essa vertente, observamos como as escolhas 

discursivas são ideológicas, históricas, inconscientes; logo, os sentidos não são fixos. Quanto à 

identidade de gênero – objeto desse trabalho –, os papeis associados socialmente ao homem e à 

mulher, de forma binária e assimétrica, são construções históricas. A escola, por meio de suas 

práticas enunciativas, baliza lugares enunciativos e posições-sujeito e, logo, reproduz dadas 

normalizações. Contudo, precisamos ponderar que esse mesmo espaço pode ser lócus com escopo 

de promoção da cidadania propício para discussão dos enfoques constitutivos da formação da 

identidade de gênero. 
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SEXUALIDADE, ENSINO E SOCIEDADE 

 

Guilherme FIGUEIRA-BORGES (UEG/PPGEL – RC/UFG) 

guilherme.borges@ueg.br 

 

 

Em 2017, notadamente, a sociedade brasileira viveu uma efervescência causada por questões 

sobre identidade de gênero e de sexualidade em diversas instâncias como, por exemplo, em 

exposições de arte (como o caso da exposição Queermuseu – Cartografias da Diferença na Arte), 

em projetos de ensino (em que se tenta instituir, enquanto uma proposta de lei, o Escola sem 

partido) etc. Ao lançarmos olhar para a maioria das críticas realizadas às instâncias mencionadas, 

percebemos que os sujeitos se inscrevem em posições religiosas e políticas, ressignificando 

saberes biológicos e culturais e buscando delimitar o espaço doméstico  enquanto lugar para se 

ensinar/aprender/trabalhar questões de gênero e de sexualidade o que é perceptível em enunciados 

como “sexualidade se ensina em casa”, “é função da família ensinar o que é ser homem e o que é 

ser mulher”. Nesse sentido, esta pesquisa se justifica por pensar/delimitar/propor subsídios 

teórico-metodológicos para uma discussão responsiva e responsável (BAKHTIN, 2003) sobre 

identidades de gênero e de sexualidade manifestadas na sociedade brasileira contemporânea. 

Traçamos por objetivo examinar materialidades verbo- visuais enunciadas por sujeitos na rede 

social facebook sobre os acontecimentos discursivos citados acima (Queermuseu e Escola Sem 

Partido) de modo a delinear análises sobre discursividades que constroem, na história, 

identidades de gênero e de sexualidade no/para o espaço escolar. Para tanto, ancoramo-nos 

especificamente nos postulados de Foucault (1996, 2008, 2011, 2012) e em autores que 

movimentaram o pensamento dele como, por exemplo, Butler (2012) e Louro (2014). Pensar o 

corpo, na contemporaneidade, a partir de questões de identidade e de gênero implica delinear um 

conjunto de práticas cristalizadas para os sujeitos a partir da materialidade do sexo determinado 

ao nascimento. Assim, faz-se necessário problematizar as performances (BUTLER, 2012) que são 

atribuídas aos corpos a partir de linhas de enfrentamento ao machismo e à homofobia para 

podermos delimitar outras possibilidades de vida para os sujeitos. 
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GRUPO 13: GRUPO DE PESQUISA DISCURSO E MEMÓRIA (USP – Universidade de 

São Paulo) 

 

Lucília Maria Abrahão SOUSA (FFCLRP/USP; CNPQ, FAPESP) 

luciliamasousa@gmail.com 

 

Soraya Maria Romano PACÍFICO (FFCLRP/ USP) 

smrpacifico@ffclrp.usp.br 

 

 

O Grupo de Pesquisa Discurso e Memória foi formado há quinze anos, junto à Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto- USP, e cadastrado no Diretório de Grupos de 

Pesquisa do CNPq. Nesse período, configurou-se como espaço de estudo, formação e 

interlocução de graduandos, pós-graduandos, pós-doutorandos que se reuniram em torno dos 

discursos construídos por Michel Pêcheux e seus seguidores, a fim de estudar, conhecer, 

interpretar, descrever e produzir novos discursos que se materializaram em inúmeros Trabalhos 

de Conclusão de Curso, Dissertações de Mestrado, Teses de Doutorado, Relatórios de Pós-

doutorados, artigos científicos, capítulos de livros, reuniões científicas. Pode-se dizer que o grupo 

é formado por pesquisadores que têm a formação inicial em Pedagogia, Letras, Psicologia e 

Ciências da Informação e da Documentação; no entanto, como nos ensina Pêcheux, as ciências 

não devem fechar-se em gaiolas, o grupo recebe, também, pesquisadores de outras áreas que têm 

interesse pela abordagem discursiva, especialmente, aqueles que se afetam pela incompletude da 

linguagem e dos sujeitos e, por isso, aceitam o desafio de trabalhar com a (des)ilusão de 

completude tão desejada pelo sujeito pós-moderno. Para tanto, os conceitos de sujeito e memória 

discursiva sustentam a base teórico-analítica da maioria das pesquisas realizadas pelo grupo, seja 

no tocante à Educação, à Mídia, à Rede Eletrônica, à Psicanálise e ao Discurso Jornalístico; 

enfim, os discursos que se constituem, são produzidos e circulam na sociedade, sejam quais 

forem, podem ser objetos de estudo para os pesquisadores que se identificam com a teoria 

discursiva elaborada por Michel Pêcheux, teórico que abriu o caminho para a análise do discurso 

político e deixou muitas outras entradas e atalhos para a realização de análises que clamariam por 

interpretação com a chegada do século XXI, tais como o corpo, o não verbal, o digital, o 

imagético, o musical, o poético e tudo que está por vir. 

 

Palavras-chave: Discurso; Memória; Análise do Discurso-Michel Pêcheux. 

 

Integrantes: Lucília Maria Abrahão Sousa; Soraya Maria Romano Pacífico; Adonai Takeshi 

Ishimoto; Dantielli Assumpção Garcia; Aline Fernandes de Azevedo Bocchi; Ana Paula Alberto 

Lopes; Maria Beatriz Ribeiro Prandi; Beatriz Borges de Carvalho; Valéria Fernandes Turci; 

Stefanie Ferreira dos Santos; Maria Aparecida de Souza Carvalho; Bruno Monteiro Herculino; 

Michel Luís da Cruz Ramos Leandro; Noilma Martins; Rita de Cássia Constantini Teixeira; Elaine 

Pereira Daróz; Elaine Marangoni; João Flávio de Almeida; Juliana Moreira da Silva Faria Ramos 

Borges; Karen Poltronieri; Lólia Maria Fonseca Reis Ferreira de Castro. 
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O DISCURSO SOBRE ESCOLA NA FANFICTION E EM O ATENEU, DE RAUL 

POMPÉIA: EFEITOS DE SENTIDO QUE SE (DES)ENCONTRAM 

 

Beatriz Borges de CARVALHO (FFCLRP/USP) 

 beatrizborgesdecarvalho@gmail.com 

 

Soraya Maria Romano PACÍFICO (FFCLRP/USP) 

smrpacifico@ffclrp.usp.br 

 

 

A pesquisa “O discurso sobre escola na fanfiction e em O Ateneu, de Raul Pompéia: efeitos de 

sentido que se (des)encontram” — que está sendo desenvolvida no âmbito do grupo de estudos  e 

pesquisa GEDISME, sob a orientação de Soraya Maria Romano Pacífico — tem como objetivo 

investigar quais sentidos eram possíveis e permitidos de serem ditos sobre escola, no século XIX, 

por meio de um clássico da literatura da época, e quais são possíveis hoje, no século XXI, por 

meio de um novo gênero discursivo, a fanfiction. Considera-se relevante o discurso produzido 

acerca da instituição escolar, em contextos sócio-históricos diferentes, pois parte-se do princípio 

que os sentidos produzidos sobre determinada questão afetam o modo como os sujeitos se 

constituem e, no caso desta pesquisa, o que nos interessa é a constituição do sujeito-escolar. 

Entendemos que o silêncio sempre perpassou o discurso pedagógico, congelando a leitura no polo 

da paráfrase, sem oferecimento e provocação da polissemia (ORLANDI, 1996), de forma a 

limitar o sujeito a repetição do que já foi dito. Este silêncio, captado, inclusive, no livro didático 

usado como ditador da verdade, (con)forma o sujeito na posição discursiva que é valorizada e 

reproduzida pela escola, a fôrma-leitor (PACÍFICO, 2012). Contudo, mesmo com o 

direcionamento oferecido por práticas que não proporcionam a assunção da autoria na formação 

dos sujeitos, estes parecem ainda serem afetados e movidos  por uma necessidade maior que é a 

de interpretar e de dizer, de inscreverem-se no mundo. É partir da necessidade latente de dizer 

que se origina o gênero discursivo fanfiction, um gênero discursivo que não para de crescer e 

modificar-se, como um universo em pleno big bang, expandindo-se conforme o calor que aquece 

e impulsiona os escritos das fanfictions. A investigação acerca dos efeitos de sentidos causados 

pelo discurso desses sujeitos autores de fanfictions é possível através do embasamento teórico da 

Análise do Discurso pecheuxtiana, pois este entende o discurso como efeito de sentido entre 

locutores; a linguagem como não transparente; a língua afetada pela história e pela ideologia. 

Como resultado desta pesquisa em andamento, espera-se poder compreender como a escola é 

discursivisada e quais as implicações dos sentidos para a constituição do sujeito-aluno no século 

XXI. 

 

Palavras-chave: Escola em discurso; Literatura; Fanfiction. 
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“PALAVRA CANTADA” EM DISCURSO 

 

Maria Beatriz Ribeiro PRANDI (USP) 

bia.prandi@usp.br 

 

 

O discurso musical está presente e sempre foi usado na infância por familiares, professores ou 

especialista por meio de jogos, dinâmicas, leitura, teatro, entre outros. Sendo “discurso” palavra 

em movimento, as letras das canções infantis fazem com que essas palavras cheguem a sujeitos- 

criança de diferentes maneiras. Entretanto, como fazer em uma brincadeira musical que, em 

coletivo, diferentes sujeitos-criança tenham que seguir com gestos corporais a letra de uma 

canção infantil, se a palavra também está em movimento e para cada um pode ter um efeito de 

sentido diferente? Fora isso, o que pode ser dito numa canção infantil nos dias de hoje em que 

sujeitos-criança estão sendo cada vez mais rodeados por informações? A proposta desse trabalho 

tem como interesse a análise, interpretação e a compreensão sobre os processos de constituição, 

produção e circulação da linguagem musical destinada a sujeitos-criança, tendo como corpus 

canções, vídeos, livros infantis e aplicativos produzidos por uma dupla que está no mercado 

infantil brasileiro desde 1994, a Palavra Cantada. Para tanto, buscamos estudar como a música 

infantil brasileira escutada e curtida por sujeitos-criança produz efeitos fora do convívio formal, e 

se existem músicas destinadas somente ao público adulto e às quais o público infantil não tem 

acesso. Buscamos também analisar discursivamente os discursos para sujeitos-criança sobre o 

jocoso e o lúdico, escutando a polissemia, os vários sentidos deles e as brincadeiras que podem 

ser feitas com as palavras. Assim iremos interpretar o corpus flagrando como o imaginário e o 

ideológico sobre o politicamente correto nas canções endereçadas aos sujeitos- criança são 

discursivizados nas produções da Palavra Cantada a respeito da infância e do brincar, 

interpretando os modos de inscrição do poético na língua. Também é nosso interesse refletir sobre 

como a Palavra Cantada mantém (e ou rompe) os sentidos estabilizados sobre ser criança, dadas 

as condições de produção em que certos sentidos são produzidos na contemporaneidade. Dentre 

os diferentes saberes que poderiam embasar a feitura dessa pesquisa, julgamos ser a Análise do 

Discurso (AD), de matriz francesa/pêcheutiana, a teoria mais adequada aos nossos objetivos, pois 

é constituída por princípios teórico-metodológicos que nos permitem refletir e lançar um olhar 

crítico sobre a ciranda de efeitos sobre a infância. 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Sujeito-criança; Palavra Cantada. 
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SUJEITO E(M) DISCURSO: SENTIDOS DE CORPO EM MC LINN QUEBRADA 

 

Bruno Monteiro HERCULINO (FFCLRP/USP – E-L@DIS) 

brunomonteiro_@live.com  

 

Lucília Maria Abrahão e SOUSA (FFCLRP/USP – E-L@DIS) 

luciliamasousa@gmail.com 

 

 

Caminhando pelo chão teórico da Análise de Discurso (AD), como compreendida por Michel 

Pêcheux, e da psicanálise instituída por Sigmund Freud e desdobrada por Jacques Lacan, 

pretendemos neste trabalho, apresentar um dos possíveis gestos de leitura sobre os sentidos de 

corpo em Mc Linn da Quebrada. Como material de análise utilizaremos o capítulo intitulado 

“Mc Linn da Quebrada: Bixa Preta TRÁ TRÁ TRÁ e Transviada” do livro “Vozes 

Transcendentes: os novos gêneros na música brasileira” de Larissa Ibúmi Moreira. O capítulo 

trata-se de uma entrevista realizada com Mc Linn, onde a mesma, expõe seu processo de 

transição, sua música, seu ato de resistência, sua relação com o feminino e, principalmente, 

questões sobre/do corpo. Partindo do campo teórico da psicanálise, temos um corpo que 

perpassa aos três registros borromeanos, quais sejam: Real, Simbólico e Imaginário. Assim, 

temos um corpo-imagem que se aliena e se unifica ao olhar do outro, um corpo-simbólico 

atravessado e marcado pela linguagem, vestido de representações e apalavrado e, por fim, um 

corpo-real, corpo que se goza, corpo de sentidos, de carne, órgãos e ossos, que se inscreve ao 

psíquico por meio da pulsão. Compreendendo o sujeito como efeito da ideologia na teoria 

discursiva e efeito do inconsciente na teoria psicanalítica, intentamos traçar fios teóricos que, na 

urdidura deste trabalho, compõem uma trama de sentidos para o corpo. O sujeito é faltoso, 

vazio, oco, sem substância. Deste modo, no material analisado, garimpamos efeitos de sentidos 

sobre o corpo nos ditos de Mc Linn, assim, enunciados como “Eu me entendo como um corpo”, 

“... descobrindo quem eu era no corpo e pelo corpo” e “O corpo enquanto voz, enquanto 

discurso, enquanto pensamento”, traz em suas formulações um corpo que significa e é 

significado, ou seja, um corpo como forma de subjetivação. O corpo encontrado em nossa 

análise é corpo que se furta do “semanticamente normal”, que traz em sua materialidade as 

rachaduras, as fendas, os furos, que impedem a completude do corpo. Um acontecimento de 

corpo onde o sujeito se inscreve, discursivizando e historicizando a carne feita de palavras. 

 

Palavras-chave: Corpo; Sujeito; Sentido. 
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O DIA DAS MÃES, AS MULHERES E A MATERNIDADE: IMAGENS EM TENSÃO 

 

Dantielli Assumpção GARCIA, (UNIOESTE) 

dantielligarcia@gmail.com 

 

 

Neste trabalho, parte da pesquisa Ciberfeminismo: dizeres em rede de/sobre mulher, 

desenvolvida na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) em parceria com o 

Laboratório E-L@DIS (FFCLRP/USP), analisaremos uma postagem da página do Facebook 

Moça, você é machista em homenagem às mulheres pelo Dia das Mães e os comentários que a 

acompanham. Mobilizando como perspectiva teórica a Análise de Discurso e os conceitos 

formação imaginária e memória, intentaremos mostrar como há a formulação e circulação de 

dizeres sobre a maternidade que sustentam a imagem da mulher mãe como um sujeito de 

desejos, medos, tristezas, alegrias (a “mulher mãe de verdade”, a “mulher mãe real”) em 

oposição à imagem da “mulher mãe onipresente”, mãe “da lata de mingau”, mãe do “instinto 

maternal”. Objetivamos, ao analisarmos a postagem e os comentários que a seguem, os quais 

surgem após um convite da própria página para que as mulheres digam “o que as fazem uma 

mãe de verdade”, compreender como, pelo funcionamento do efeito metafórico, a postagem e os 

comentários continuam dizendo o que é ou não ser mãe e, mais especificamente, uma mãe de 

verdade, uma mãe real. Fato tão criticado pelos movimentos feministas e de mulheres por se 

sustentar em uma mesma região de dizer do discurso patriarcal que violenta cotidianamente a 

mulher dizendo como essa deve ser e agir. 
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DAS PRÁTICAS DISCURSIVAS ÀS PRÁTICAS SOCIAIS: UMA ABORDAGEM 

ANALÍTICA DOS DIZERES SOBRE (E PARA) A MULHER 

 

Elaine Pereira DARÓZ (FFCLRP/ USP) 

lainedaroz@gmail.com 

 

 

A nosso pensar, os sentidos sobre a mulher relativamente estáveis reverberam nos discursos dos 

sujeitos contemporâneos, tornando assim a base para os dizeres sobre (e para) a mulher a partir de 

uma memória do dizer, com implicações nas práticas sociais, em especial no que concerne à 

posição da mulher na atualidade. Para melhor compreendermos o funcionando destes efeitos de 

sentidos na regularização de uma memória sobre a mulher em nossa formação social, tomaremos 

as discursividades que se materializam tanto no discurso midiático, a partir de diferentes objetos 

discursivos, como também no discurso literário, tendo em vista os dizeres sobre a mulher que se 

presentificam na literatura concernente à Antiguidade Clássica. Em consideração às distintas 

condições de produção em que estes discursos foram produzidos, tomaremos em atenção às 

repetições e/ou deslizamentos dos sentidos que se marcam nestes dizeres, a fim de expor o caráter 

ideológico em que estas discursividades se regularizam na formação social, com vistas a sua 

desnaturalização. Neste sentido, nos apoiamos nos estudos de Pêcheux (2010; 1999) acerca do 

papel da memória na regularização dos sentidos, Romão (2012; 2011; 2004) acerca dos efeitos da 

sociedade em rede nos sujeitos discursivos e, ainda, no que tange aos seus estudos acerca da 

mulher na atualidade (ROMÃO; GARCIA, 2016; ABRAHÃO E SOUSA; GARCIA; FARIA, 

2017) dentre outros. No que concerne à noção de memória de arquivo, Romão (2011, 2014) e 

demais estudos relacionados à temática em questão, sustentam nossa investigação de analisar os 

discursos sobre a mulher na atualidade. 
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EMAGRECER NAS REDES SOCIAIS: UM PERCURSO DISCURSIVO 

 

Elaine MARANGONI (UNESP-Rio Claro) 

emarangoni@gmail.com 

 

 

O processo de emagrecimento envolve questões que vão além da força de vontade e da 

informação disponível nos meios de comunicação. A internet possibilitou o acesso a milhões de 

usuários nas redes sociais de receitas saudáveis, programas de exercícios e celebridades 

emergentes no mundo fitness, por isso, emagrecer nunca pareceu tão simples, no entanto, a 

epidemia da obesidade ainda assola o mundo. Por meio de análises discursivas em perfis no 

Instagram e no Facebook, traçamos o perfil de um novo discurso, que emerge nas redes sociais e 

que se naturaliza entre todos os membros da sociedade, sejam leigos ou profissionais de saúde. O 

trabalho da ideologia, tal qual conceitua Pêcheux, faz com que os sentidos produzidos médicos, 

educadores físicos, nutricionistas, donas de casa, professores e tantos outros, se mesclem e 

pareçam uníssonos na busca por corpos perfeitos e magros. O discurso do leigo é tão legitimado 

quanto o do profissional nos ambientes virtuais e isso se dá de acordo com o número de 

seguidores de determinado perfil. Imagens e enunciados se complementam, pois, a subjetividade 

precisa de um “corpo” para se materializar e produzir sentidos. No percurso discursivo, 

encontramos todos os tipos de sujeito, capturados pela necessidade de se alimentarem melhor, de 

fazerem mais exercícios e de terem em seus corpos o reflexo de todo esforço almejado. O sucesso 

é resumido em ser magro, seguir o padrão apresentado pelas “autoridades” da internet, ou seja, 

por aqueles sujeitos autorizados que divulgam as dietas da moda, as roupas e os exercícios que 

são adequados para todos, segundo o imaginário social. Os sentidos produzidos por esse novo 

discurso estão em ebulição e os caminhos encontrados por quem está na contramão, portando 

contradiscursos, ainda vão de encontro ao que está arraigado e naturalizado, portanto, o papel da 

Análise do Discurso em questões de saúde pública se faz necessária, já que é preciso refletir como 

a linguagem é também importante na construção do nosso organismo e que ela influi tanto na 

saúde como na doença. Duvidar dos sentidos prontos é o que faz com que possamos entender 

como a ideologia captura tantos sujeitos, e nos encoraja a trazer um novo olhar para o campo da 

saúde, no qual os tratamentos vão além de pílulas e comprimidos. 
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ERRÂNCIA DO DISCURSO: O ERRO, O SILÊNCIO E O POÉTICO EM MICHEL 

PÊCHEUX 
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Qual é o lugar do erro na história do pensamento? Quando não aparece como falha, pecado, 

defeito, falência, imperfeição, irregularidade e inexatidão, o erro aparece como aquilo que instiga 

e impele a busca pelo acerto, pela perfeição e pelo progresso. De toda forma, o erro emerge como 

aquilo que deve ser expurgado, corrigido, afastado ou ultrapassado. A partir da Análise do 

Discurso de matriz francesa, mais especificamente em Michel Pêcheux (2009), o objetivo desta 

pesquisa é analisar a relação que se pode estabelecer entre os conceitos de errância e erro. Para 

tanto, buscamos na historiografia conhecimentos a respeito do movimento dos seres humanos no 

mundo, onde encontramos uma analogia que pode fornecer meios teóricos sólidos para o 

desenvolvimento de uma teoria discursiva da errância. Na historiografia, o sedentário é aquele 

que instaura projetos para si e para a natureza, o que condiciona o movimento em torno dos 

mesmos pontos. Para o sedentário, o erro deve ser afastado ou corrigido, visto que pode lhe custar 

o fracasso da colheita. O nômade também estabelece projetos: ele precisa conhecer os melhores 

pontos onde estabelecer posição temporária, e uma escolha errada pode custar a vida de todo seu 

grupo. Já o errante, justamente por que apenas caminha no mundo, sem projetos, não erra, 

tampouco acerta (HARARI, 2016). Partindo destes pressupostos, buscaremos na obra de Pêcheux 

discutir a assepsia lógico-filosófica que pretende separar a contingência (língua das massas, 

verdades de fato, históricas, subjetivas e errôneas) da necessidade (língua da ciência, verdades de 

razão, essências eternas, objetivas, corretas), para então propormos, a partir do mesmo autor, que 

o erro não está na língua, ao contrário do que apontaram os lógicos. O erro é da ordem do juízo, e 

não do enunciado (KANT, 2011), e por isso o erro só se evidencia diante do estabelecimento de 

um juízo que instrumentaliza língua, discurso e sujeito em um projeto que, este sim, pode errar. 

Nossa hipótese é que as ambiguidades e derivas de sentido não emergem de erros fundamentais 

da língua, emergem, sim, de uma movência errante entre as partes que constituem língua, 

discurso e sujeito. Assim, a errância não é um erro, e o sujeito que erra, não erra; ou melhor: o 

sujeito que vaga não falha. A errância é aquilo que se evidencia pelo erro que não se coloca a 

corrigir, é o modo de significar onde não existem nem erro nem acerto. 
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ATO INSTITUCIONAL 5: NA CONSTITUIÇÃO DE UMA MEMÓRIA SOBRE/DA 

TORTURA BRASILEIRA 
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O AI-5 (Ato Institucional de nº 5) foi criado na Ditadura Brasileira em 13 de dezembro de 1968 

(Brasil), promulgado pelo Presidente Artur da Costa e Silva, com finalidade de consolidar e 

manter o processo de apropriação do poder. Os Atos Institucionais criados e aprovados na época 

da Ditadura Brasileira se sobrepuseram à Constituição de 1967, dando poderes supremos ao chefe 

do executivo, o qual através do AI-5 concedeu recesso à Câmara dos Deputados, às Assembleias 

Legislativas (estaduais) e à Câmara de Vereadores (municipais). Assumindo todas as funções 

destes órgãos durante o recesso, permitindo sua intervenção nos estados e municípios sempre que 

julgasse necessário. É com a instituição e aprovação do AI-5, que se inauguravam a fase mais 

dura do Regime Militar, entre elas cabiam ao Presidente (poder centralizado) suspender os 

direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos, cassar mandatos de deputados federais, 

estaduais e vereadores e em casos de crimes políticos, contra a ordem econômica, segurança 

nacional e economia popular, retirando o direito do indivíduo de se socorrer judicialmente ao 

Habeas Corpus, além de se censurar jornais, revistas, livros, peças de teatro, músicas e proibir 

manifestações populares de caráter político, ou seja, inicia-se a era da ”liberdade vigiada”. O 

presente resumo visa analisar os efeitos de sentidos postos pelos discursos produzidos no arquivo 

em questão, mobilizando a Análise do Discurso de linha pecheutiana, verificando como a 

memória discursiva atualiza efeitos de sentidos no Brasil em relação à expressão “Intervenção 

Militar” e por qual motivo até os dias atuais a Constituição Federal pode ser, a qualquer momento 

de instabilidade política, posta de lado por interesses políticos e relações de poder que 

determinam as condições de produção em que a luta pelo poder é tensionada. Segundo Farge 

(2017), o arquivo nasce da desordem, em uma teia de delitos que não aparecem no real da 

palavra, mas são identificáveis por trás das palavras expostas no arquivo, o qual “pode-se ler a 

maneira como cada um procura se posicionar diante de um poder coercitivo” (p.35). Pretendemos 

verificar ao final do trabalho e das análises a serem realizados nos arquivos os regimes 

autoritários que geram ou não sentidos de uma memória que embrutecem um país, no plano 

intelectual, social e político e se esses sentidos apagaram e apagam a figura não só do homem, 

mas a da mulher, que será nosso objeto de análise, embora silenciadas, sempre estiveram 

presentes nas mobilizações, associações, participando de reuniões sindicais, movimentos 

estudantis, deixando seu papel da mulher tradicional do lar, para manejarem armas, na tentativa 

de derrubar a ditadura, sofrendo sérias repressões. A mulher nesta época se destaca em um 

movimento brasileiro que lutava pelo direito a anistia, na década de 70-80. 
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DE CAPITU FALADA POR UM HOMEM À QUE FALA NA MARCHA DAS VADIAS 

 

Karen POLTRONIERI (USP) 

karen.poltronieri@usp.br 

 

 

Este trabalho tem como objetivo entender, por via dos conceitos da teoria da Análise do 

Discurso de filiação francesa, como os discursos encontrados em Dom Casmurro (Machado de 

Assis, 1899) que são expressos pela personagem feminina principal Capitu se relacionam e se 

refletem nos discursos feministas do século XXI manifestados aqui por nós pelo movimento 

social da Marcha das Vadias. Com embasamento dos conceitos de Sujeito, Discurso, Memória 

Discursiva e Ideologia postulados por Michel Pêcheux e estudos feministas feitos desde o 

último século, pretende-se traçar um paralelo de como a inscrição da personagem Capitu é 

falada e narrada, já que sua vivência é atravessada pelos discursos do personagem Bentinho - 

personagem masculino principal na trama - e de Machado, como autor da obra, juntamente com 

o apoio dos dizeres encontrados nas páginas online do movimento social da Marcha das Vadias. 

Machado cria Capitu a partir da voz de um homem e a define como um mistério de mulher, 

cheia de vertentes e possibilidades, e aqui será discutido como os efeitos de uma mulher 

libertária, que mesmo indireta e inconscientemente, foi capaz de romper barreiras e constituir 

alguns sentidos do que é conhecido como feminismo hoje para nós. Em busca de respeito, 

igualdade de gênero e fim da violência contra a mulher, a Marcha das Vadias é um grande 

movimento social que dá visibilidade e circulação para os sentidos do feminismo e quebra os 

padrões da sociedade há muito tempo instaurados, o que supomos que Capitu também 

potencializa como efeito de um dizer sobre a mulher na narrativa machadiana. Assim, 

trabalhamos com a hipótese de que Capitu apresenta traços e dizeres de uma mulher 

denominada empoderada e se mostre uma personagem que não se deixou interpelar pela 

ideologia dominante imposta pela sociedade patriarcal e assim foi capaz de encontrar uma voz 

em meio ao silenciamento. 
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AUTORIA E ORALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A CONSTITUIÇÃO DE 

SUJEITOS-AUTORES 
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Este trabalho tem como fundamentação a teoria do Letramento na perspectiva de Leda Verdiani 

Tfouni (2010) e, também, a Análise do Discurso de linha francesa segundo Pêcheux (1990). O 

trabalho confere-se na busca de um olhar sobre autoria e letramento nas produções orais, a fim de 

refletir, teoricamente, acerca dos conceitos de linguagem, escrita, leitura, autoria e as práticas 

pedagógicas no cotidiano escolar. Com base nessas considerações, o trabalho objetiva  investigar 

como se configuram as práticas de letramento em uma escola municipal de Educação Infantil, as 

quais, por diversas vezes, ignoram o grau de letramento dentro e fora da sala de aula dos sujeitos-

alunos. Para isso, foi realizada uma coleta de dados, por meio de visitas semanais a uma escola 

pública de Educação Infantil, situada na região de Ribeirão Preto. Assim foram realizadas ao 

longo de um semestre, totalizando dez visitas, para observações dos sujeitos- escolares no 

processo de construção dos sentidos, no interior da sala de aula. Com base nas análises, 

observamos que quando o sujeitos-alunos são submetidos ao discurso pedagógico, sustentado 

pela interdição aos sentidos e uma injunção ao dizer ou ao silêncio, a autoria não vigora. Todavia, 

quando na sala de aula o discurso polêmico (ORLANDI, 1996) circula e os sujeitos podem 

identificar-se com determinados sentidos, quando a subjetividade tem espaço e quando o arquivo 

(PÊCHEUX, 1997) é trabalhado com os sujeitos alunos, a autoria desde a mais tenra idade e os 

anos escolares iniciais manifesta-se especialmente na oralidade. Com base nisso, entendemos que 

a autoria para produção textual e a escuta pelos sentidos produzidos pelos sujeitos-alunos pode 

alterar o percurso da sala de aula, abrindo espaços para a constituição de sujeitos-autores, antes 

mesmo de estarem alfabetizados. 
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ONTEM EM RESPOSTA AO AMANHÃ 

 

Lucília Maria Abrahão SOUSA (FFCLRP/USP) 
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Como tomar o sem-limite da saturação de certos sentidos em um processo discursivo cujo avesso 

é o impedimento de lembrar e dizer de algo que se quer manter apagado? Didi- Huberman (2017) 

sinaliza um modo de pensar a memória a partir dos limites institucionais dados pela intervenção 

de Estado. Ao visitar o campo de concentração onde seus avós foram mortos na Polônia, ele 

produz uma série de fotografias e escreve sobre elas, inclusive sobre o único vestígio daquele 

lugar, a saber, as cascas de bétula espalhadas no chão. Da memória, restam fissuras, vestígios, 

lacunas, rasgos e resíduos de cascas e pedras. O modo como a dor daquele local obsceno e 

violento é silenciada produz uma memória que se institucionaliza, transformando o local em 

museu de Estado hoje aberto à visitação, e que faz parecer evidente a regularização e circulação 

de outros efeitos deslocados de seus usos sociais já postos em funcionamento antes. Trata-se de 

uma decisão institucional que implica sobrecarregar de repetições apenas um gesto de leitura 

sobre aquele período e deixar soterrados os modos de dizer do/sobre o inominável; isto implica 

considerarmos a divisão dos sentidos, a contradição e o político no jogo da língua ao modo do 

que Pêcheux (1969) nos ensinou tão bem. Tomando os dois autores citados, pretendo analisar 

discursivamente como os efeitos da escravidão brasileira, da tortura e da violência estão 

silenciados na construção simbólica do Museu do Amanhã e sustentam o dizer do Museu do 

Ontem, ou seja, como se dá esse litígio inscrito no centro antigo da cidade do Rio de Janeiro, 

fazendo falar da contradição e o conflito nas tramas do urbano. (FAPESP, 2016/22675-8), Bolsa 

PQ/ CNPQ) 
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Esta pesquisa apresenta discussões sobre a influência das interações via redes sociais digitais, 

observadas na produção textual de estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental. Nosso objetivo é 

identificar os gestos argumentativos dos sujeitos-alunos no ambiente virtual  comparativamente 

aos de sala de aula. O embasamento teórico é a Análise do Discurso pecheuxtiana, buscando 

compreender os gestos argumentativos, por meio dos discursos por eles produzidos em diferentes 

condições de produção, em ambiente virtual e em sala de aula. Para a Análise do Discurso, o 

sujeito é uma posição discursiva que, afetado pela ideologia, pela história, pelas condições de 

produção constrói seus discursos, os quais, portanto, não serão sempre os mesmos. Quando o 

sujeito entra no fluxo do discurso ele pode ocupar diferentes posições e, a partir delas, ele pode 

defender, ou não, um ponto de vista. Para isso, o sujeito tem de ter o direito de argumentar, o que 

ocorrerá se ele tiver acesso ao que Pêcheux (1997) chamou de arquivo. Para Pacífico (2012), esse 

é um ponto relevante, visto que a escola nem sempre dá condições para o aluno ter acesso ao 

arquivo e, com isso, (des)autorizá-lo a dizer. Dessa forma, nosso trabalho será pautado na análise 

das interações dos alunos em um blog, por meio de comentários, e suas produções em sala de 

aula. Diante dos dados, faremos um estudo para interpretar as marcas argumentativas nos 

diferentes meios de circulação dos textos, uma vez que, para a Análise do Discurso, o trabalho do 

analista deve ser a construção de um dispositivo da interpretação. Com isso, buscamos traçar um 

paralelo entre as práticas de leitura e escrita dos sujeitos-alunos, sejam elas virtuais ou realizadas 

em sala de aula, levando em conta se a mudança de condições discursivas afetará a relação dos 

sujeitos da pesquisa com a argumentação. 
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A escola é o espaço de circulação do discurso autoritário (ORLANDI, 1996) e isso provoca o 

cerceamento do sujeito-aluno em relação ao poder dizer. Nesse cenário, o sujeito-aluno tende a 

resistir por meio de alguns furos: 1. Recusa-se a escrever; 2. Escreve, todavia, para cumprir uma 

ordem e, assim, não se constitui como autor porque não consegue sair da fôrma-leitor 

(PACÍFICO, 2012); 3. Escreve e traz o novo, ocupa a posição de sujeito-autor, muitas vezes, por 

meio da transgressão das regras impostas pela escola. É em relação a essa terceira resistência que 

compreendemos a escrita de Carolina Maria de Jesus, mulher, negra, pobre, favelada, 

semialfabetizada que, a partir de suas obras Quarto de despejo (1960) e Diário de Bitita (2016) 

discursiviza sobre a infância de “menina atrevida” que questionava os adultos, e, na vida adulta, a 

“mulher exibida” que escreve. É com base nos postulados da teoria da Análise do Discurso de 

linha francesa pecheuxtiana que analisamos o movimento entre a paráfrase, que diz respeito aos 

sentidos cristalizados, o mesmo, o repetível do que é legitimado, esperado, natural; e a 

polissemia, que é a ruptura, o deslocamento, a possibilidade do sentido sempre vir- a-ser outro, do 

que é inesperado e imprevisível, que está no plano da incompletude, no silêncio e na opacidade; é 

nessa tensão, entre paráfrase e polissemia que o sujeito encontra espaço para a resistência. Deste 

modo, o objetivo dessa pesquisa é investigar o modo como, nos livros que constituem nosso 

corpus, o sujeito-autor se relaciona e diz sobre a escrita, a leitura e a escola a partir das diversas 

posições-sujeitos que ocupa contribuindo para pensarmos nas questões de autoria e letramento, 

porque entendemos que a literatura de Carolina Maria de Jesus rompe com a ideia de que para ser 

autor basta dominar a gramática normativa, mas coloca em cerne uma  discussão fundamental: 

quem tem o direito à escrita? A escola garante esse direito aos sujeitos- alunos? A literatura de 

autoria de mulheres negras é discutida e reconhecida na escola? Se o discurso é poder, logo, a 

escrita de Carolina é um ato político. 
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A aprendizagem da linguagem escrita é essencial para a inserção de sujeitos no meio social, mas 

por vezes ela é vista como um bicho-de-sete-cabeças pelos alunos, pois se trata de um terreno que 

envolve o desenvolvimento de habilidades várias (ex.: fonéticas, cognitivas) que estão sujeitas ao 

erro e à ambiguidade. O erro, afasta os alunos da escrita, pois pode leva-los ao sentimento de 

impotência diante ao conhecimento a ser adquirido. Por esses motivos, consideramos importante 

“dar voz aos alunos” para explorar a questão da aprendizagem da linguagem escrita e da produção 

subjetiva que a permeia. O objetivo do trabalho é investigar, por meio do discurso oral e também 

materializado em forma escrita, os sentidos que alunos do 5º ano da Educação Básica de uma 

escola pública de Ribeirão Preto – SP, dão à aprendizagem da linguagem escrita, especificamente, 

à produção textual que possibilita a polissemia e a autoria, que envolve o desenvolvimento de 

poemas e narrativas diversas. Serão realizados encontros (que serão gravados e transcritos) para 

conversar com os alunos sobre suas relações com a produção textual escrita e com a escola. 

Contaremos com a mediação de jogos e outros recursos lúdicos. Além das rodas de conversa, 

pretende-se pedir para os alunos produzirem um texto com o tema “Eu, a escrita e a escola”. O 

arcabouço teórico-metodológico da Análise de Discurso pecheuxtiana norteará a análise das falas 

dos sujeitos por meio de conceitos como subjetividade, discurso, ideologia, memória discursiva e 

autoria. Este trabalho se mostra importante, pois a literatura aponta uma lacuna de estudos que 

associam a Análise de Discurso a questões relativas à subjetividade adjacente à aprendizagem da 

produção textual escrita. Além disso, ao considerarmos preocupantes os altos índices de 

analfabetismo, analfabetismo  funcional e dificuldade de interpretação e produção de sentidos por 

parte de alunos brasileiros, propomos explorar, por meio desta pesquisa os motivos que tornam a 

aprendizagem da linguagem escrita “amedrontadora” (ou não). De acordo com a literatura, a 

aprendizagem da produção textual escrita é povoada por ideologias que prendem o aluno ao 

“erro” e ao “acerto” e que fortalecem o papel da gramática, postuladora da norma padrão, que, 

muitas vezes, afasta o sujeito-aluno da escrita. Com os resultados deste estudo será possível 

observar se os discursos produzidos pelos estudantes comprovam ou não o que diz o discurso 

científico sobre as dificuldades, desejos ou resistências dos mesmos pela escrita. 
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Com base nos postulados teórico-metodológicos da Análise de Discurso Pecheuxtiana, esta 

pesquisa de doutoramento está se alinhavando, ainda em fase inicial, com o objetivo de analisar 

os sentidos produzidos por sujeitos-adolescentes, que cursam o oitavo ano do Ensino 

Fundamental, ao discursivizarem sobre violência, principalmente, bullying, para sujeitos-alunos 

que cursam os anos escolares anteriores, especificamente, o sexto ano. Participarão da pesquisa 

três turmas de alunos do Ensino Fundamental de uma escola pública da região de Ribeirão Preto – 

SP, especificamente alunos dos 6º, 7º e 8 anos. Pelo viés da Literatura, o sujeito-adolescente 

poderá trabalhar o sentimento de pertencimento e da construção da identidade em presença do 

outro, discorrendo sobre os conflitos sociais que a sociedade vem protagonizando e, não raro, o 

sujeito-adolescente é discursivizado como problema, como agressor, como indisciplinado, como 

desajustado e esses discursos circulam na mídia, na escola, no espaço urbano como discursos de 

verdade. Colocar o sujeito-adolescente na posição de transgressor funciona como justificativa 

para a repressão e a necessidade de seu controle. Os textos de literatura trabalhados serão A  hora 

da estrela, de Clarice Lispector; A morte chega cedo, de Dalton Trevisan; e Capitães da Areia, de 

Jorge Amado. Esses textos foram escolhidos porque colocam em discurso sentidos de dor, 

preconceito, exclusão social, medo, morte entre outros que podem afetar o sujeito- adolescente 

em sua constituição, dentro e fora da escola. Pretendemos, com isso, escutar o que os sujeitos-

adolescentes têm a dizer a seus pares sobre a temática. Com base no paradigma indiciário, será 

dada atenção especial ao dito, ao não dito, ao silêncio, ou seja, aos sentidos produzidos pelo 

sujeito-adolescente ao colocar em discurso o modo como a violência o afeta. O objetivo sustenta-

se na mudança de foco em relação à produção discursiva, uma vez que, de modo geral, sempre é o 

sujeito-adulto que produz sentidos sobre o adolescente. No caso dessa pesquisa, será o 

adolescente que produzirá sentidos para si e para seus colegas, todos inseridos no contexto 

escolar, lugar onde a prática discursiva do bullying e outras manifestações de violência são muito 

recorrentes. 
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Objetiva-se analisar o discurso oficial do Guia de Aplicação da Avaliação externa Provinha Brasil 

2012, a fim de observar o que é esperado do ensino de língua portuguesa no documento e as 

implicações disso para a autoria, no Ensino Fundamental. A Análise do Discurso elaborada por 

Michel Pêcheux e (re)formulada por seus seguidores é a teoria que fundamenta este trabalho. 

Mobilizaremos alguns conceitos  que tocam na questão da autoria e dela não podem ser 

dissociados, como o conceito de sujeito, entendido como uma posição discursiva que o indivíduo, 

interpelado pela ideologia, ocupa ao produzir sentidos. Essa posição é ideológica, o que faz com 

que o sujeito tenha a ilusão de que é dono do seu dizer. No caso da autoria, o jogo de projeção 

imaginária pode autorizar, ou não, a assunção da autoria pelos alunos. O conceito de autoria 

baseia-se nos estudos de Orlandi (1996) e de Tfouni (1995) para entender como o autor se 

constitui e como se dá sua relação com a construção dos sentidos. Foi analisado o discurso do 

Guia de Aplicação de Leitura- Teste 2, de 2012 e duas atividades propostas para o aluno, na 

Provinha Brasil do mesmo ano. Como resultado, podemos dizer que as atividades da Provinha 

Brasil concentram-se em avaliar as habilidades do aluno de reconhecimento de letras e de  

informações explícitas retiradas do texto em questão. Pelo fato de os professores sentirem-se 

cobrados pelos resultados obtidos pelos alunos nessa avaliação externa, entendemos que as 

práticas pedagógicas podem ser tão reducionistas quanto as questões da Provinha Brasil, 

avaliação que acaba funcionando como um modelo de ensino a ser praticado pelos professores. 

Em decorrência disso, o trabalho com autoria, que vai muito além do reconhecimento de letras e 

palavras, bem como de cópia de informações retiradas do texto, permanece à margem das 

atividades de leitura e escrita nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
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Este trabalho se refere à atual pesquisa de Iniciação Científica, onde propusemos estudar sobre o 

funcionamento do discurso e memória discursiva em Hamlet, peça teatral de Shakespeare, estando 

ela adaptada para outra materialidade: o mangá. Por séculos Hamlet viajou por diferentes culturas, 

adequando-se a um dado meio cultural, de acordo com as condições históricas da época. Sendo 

assim, vimos nos dedicando aos estudos da teoria da adaptação como um processo de apropriação 

intertextual; estudos dos postulados teóricos da Análise do Discurso (AD) de linha francesa 

fundada por Michel Pêcheux (1969), onde pesquisamos como o discurso de Hamlet está em 

movimento entre diversas maneiras de significar, a cada vez que ele é retomado, relido 

readaptado; e os quadrinhos japoneses, como um suporte midiático contemporâneo. Uma vez que o 

mangá trabalhado nesta pesquisa (Hamlet: Mangá Shakespeare, Ilustrações de Emma Vieceli, 

Editora Galera Record, 2011), é uma retomada de um clássico, uma informação recuperada, 

pronta para ser disseminada de outra forma, captando sujeitos leitores diferentes e com uma 

linguagem acessível. Estamos buscando observar o modo de construção e o modo de circulação 

desta adaptação, seus diferentes gestos de leitura que constituem os sentidos nele inscritos, 

lembrando que, um discurso não é fechado nele mesmo, cada vez que Hamlet é (re)estabelecido, 

sua significação se configura. Dito isso, podemos afirmar que nosso protagonista pode ser 

analisado, interpretado e debatido por diversas perspectivas, sendo o mangá um ótimo recurso 

narrativo que dialoga ao mesmo tempo com outras manifestações culturais. Vemos Hamlet 

transposto da peça teatral escrita em meados de 1600 e apropriado em um suporte midiático 

contemporâneo, isto se torna admissível porque a memória discursiva reatualiza as palavras, como 

um espaço móvel de deslocamentos. Vemos que os discursos estão sempre se movendo e sofrem 

transformações, acompanham mudanças de tempo e espaço, movem-se em diferentes suportes de 

mídia e é consumido de acordo com o interesse e a Formação Discursiva do sujeito leitor. 

Sabemos que a arte deriva de outras artes, tornando assim, processos de retomadas respeitando a 

essência do texto de partida para o texto de chegada, levando em consideração que essa arte 

adaptada para o mangá, pode servir como porta de entrada para um sujeito que ainda não 

familiarizado com a obra e um deleite para quem já o é. 
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Na contemporaneidade, os gêneros digitais vêm ganhando cada vez mais destaque e muitos 

alunos têm acessado canais no YouTube para visualizar comentários de Booktubers sobre livros. 

Assim, um dos propósitos deste trabalho é colocar essa nova prática de letramento em discurso, 

no contexto escolar, entendendo-se que ela não só possibilitará o incentivo à leitura, mas também 

a análise dos gestos argumentativos e os indícios de autoria presentes no discurso dos sujeitos-

alunos, ao discursivizar, em ambiente virtual, sobre os livros lidos em sala de aula. Por meio 

desses gestos argumentativos, analisaremos como se constrói a argumentação,  a autoria e o 

trabalho com a oralidade no ambiente escolar e no virtual. Sabemos que, muitas vezes, o 

ambiente territorializado da sala de aula, sob supervisão do professor, e a obrigatoriedade de se 

seguir um modelo preestabelecido e padronizado da língua, já incorporado pela escola, contribui 

para o apagamento da argumentação dos alunos. Por outro lado, sabemos, também, que 

argumentar é uma necessidade e condição primordial para que o sujeito participe ativamente da 

sociedade. Partindo desses pressupostos, nosso objetivo é investigar se o ambiente virtual é um 

meio facilitador para o desenvolvimento da oralidade e da argumentação, e se o discurso 

realizado por meio do uso de recursos tecnológicos indicia marcas de autoria nas produções dos 

sujeitos-alunos. Para o desenvolvimento desta pesquisa, recorreremos aos pressupostos teóricos 

da Análise do Discurso de ‘linha’ francesa, cujo principal expoente é Michel Pêcheux. Nossa 

metodologia de trabalho não tem como objetivo mensurar quantidade; é a relação do sujeito com 

a linguagem, com as marcas enunciativas e com o silêncio que guiará nossa pesquisa. A 

constituição do corpus será feita a partir  de vídeos elaborados por sujeitos-alunos do 9º ano do 

Ensino Fundamental de uma escola pública do município de Ribeirão Preto, interior do Estado de 

São Paulo. Esses vídeos serão constituídos por produções orais de resenhas elaboradas a partir da 

leitura do livro Capitães de Areia, de Jorge Amado. Como a pesquisa encontra-se em fase inicial, 

ainda não há resultados. 
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Partindo da perspectiva teórica da Análise de Discurso (PÊCHEUX, [1983] 2006, 1995; 

ORLANDI [1993] 2007, 2005), analisamos como a ausência/presença de livros LGBT em duas 

bibliotecas particulares abertas ao público da cidade de Ribeirão Preto, interior do estado de São 

Paulo, faz presente um discurso médico-religioso que impõe a matriz heterossexual como normal, 

aceitável aos sujeitos, impedindo que outros dizeres sobre os sujeitos LGBT estejam nos livros ali 

representados. A produção do interdito, do silêncio (ORLANDI, [1993] 2007) apresenta-se como 

uma imposição do que não pode ser dito do dizível, ou seja, palavras silenciadas para manter 

certos sentidos não-ditos, não-atualizados para a situação dada. Tal interdição, já produz efeitos 

nos sentidos, produzem deslocamentos que significam no silêncio, construindo outras possíveis 

significações, mas que não são ditas. Dessa maneira, os sentidos, não pertencem ao sujeito e sim, 

são atravessadas pela ideologia, de tal forma que os sentidos, os dizeres e as palavras significam e 

retomam elementos do já-dito, produzindo efeitos de acordo com a formação discursiva e 

ideológica do sujeito em uma conjuntura dada (PÊCHEUX, 1995). Uma política de 

silenciamento, pela via da censura, como vimos na análise sobre as bibliotecas, tem sido posta em 

funcionamento na trama social ao falarmos sobre identidades de gêneros, as quais estão 

continuamente se construindo e se transformando. Assim, a biblioteca Padre Euclides ao contar 

com um único livro de Grüspun (1965) – este que aborda a homossexualidade e o travestilidade 

como distúrbio – silencia outros sentidos possíveis à temática LGBT. E o único livro da segunda 

biblioteca, Altino Arantes, é um romance espírita, portanto, uma obra de ficção. Contar com um 

livro deste no acervo, de certo modo, também silencia as lutas por lugares legitimados dos 

sujeitos LGBT. Há um silenciamento, pelas bibliotecas, de outras regiões de sentidos nas quais 

dizeres acerca das sexualidades/gêneros também são constituídos. As bibliotecas sustentam seu 

acervo nas questões de saúde e religião, algo comum desde o século XIX, quando a religião e a 

medicina esperavam normatizar e docilizar os corpos dos sujeitos. Logo, pela ausência de livros 

LGBT, representatividade e impossibilidade de falar sobre, as bibliotecas inscrevem a presença 

de discursos médico- religioso que impõem uma matriz heterossexual, considerada normal, 

saudável, aos sujeitos. Ou seja, impede que o jogo da polissemia possa ser movimentado em um 

espaço público de leitura, o que é na melhor das hipóteses um modo de impedimento das vozes 

que ali deveriam estar representadas nos livros. 
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Trata-se de uma pesquisa de pós-doutorado que intenta mobilizar, discutir e problematizar o 

funcionamento discursivo de testemunhos produzidos a partir de experiências de violência, abuso 

e opressão no momento do parto ou a ele relacionadas. Amparada em um aporte teórico situado 

no entremeio dos campos da Psicanálise, dos Estudos Literários, das Teorias Feministas e Queer 

e, de forma preeminente, da Análise de Discurso, no estudo pretende-se oferecer um espaço para 

formulação e circulação de um dizer de violência, por meio da criação e implementação de um 

arquivo de relatos de partos traumáticos. O cerne da pesquisa consiste na ampliação de espaços de 

escuta para as palavras de mulheres cujos corpos foram subjugados por práticas médicas sexistas 

e mutiladoras, por meio da criação de um site que abrigará essas narrativas de violência. A coleta 

se deu por intermédio de grupos defensores de um parto respeitoso. Dentre os objetivos 

específicos encontram-se: a) investigar modos de formulação da experiência traumática de 

violência obstétrica, narrativas testemunhais de sofrimento e dor que perfazem sentidos para a 

mulher, seu corpo e sua sexualidade; b) produzir uma reflexão sobre a forma com que corpo e 

fala/escrita se entrelaçam no discursivo testemunhal; c) discorrer sobre as políticas de 

esquecimento e silenciamento que organizam e dispõem sentidos para as mulheres, seus corpos e 

suas formas de parir; d) discorrer sobre o testemunho enquanto acontecimento que marca a 

passagem do trauma experimentado ao trauma nomeável; e) promover reflexões teóricas acerca 

da construção do arquivo, na relação com os gestos de autoria que ele possibilita etc. Com a 

realização da pesquisa, pretende-se criar um espaço político de inscrição para a formulação e 

circulação de testemunhos de violência no parto, além de incrementar a função documental e 

jurídica do testemunho, através da montagem do arquivo, com efeitos que intentam a 

transformação social. 
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Defendemos ser direito dos sujeitos-alunos o acesso à literatura, desde os anos escolares iniciais 

da Educação Básica, para que eles percorram os espaços vazados dos textos literários, podendo 

questionar sentidos que circulam dentro e fora da escola e, sobretudo, desnaturalizar discursos 

cristalizados, ao longo da história, como se fossem únicos e verdadeiros. Sabemos que não só 

determinados temas ficam silenciados, no contexto escolar, como o preconceito racial, que será 

tratado nesta pesquisa, mas, também, o acesso ao arquivo, entendido como campo de documentos 

pertinentes e disponíveis sobre uma dada questão (PÊCHEUX, 1997). Partimos do princípio de 

que a constituição do arquivo e seu acesso são fundamentais para a interpretação do literário. Por 

ser assim, filiados à Análise de Discurso pecheuxtiana, sentimo-nos instigadas a trabalhar com 

textos da literatura infantil que abordem a questão do preconceito racial a fim de constituir um 

arquivo e romper com o silêncio que circunda a temática no contexto escolar. A pesquisa foi 

realizada em uma escola pública de Ribeirão Preto com sujeitos-alunos que frequentavam o 

quinto ano do Ensino Fundamental. Com base na leitura e na interpretação dos textos lidos, os 

sujeitos-alunos produziram sentidos, oralmente e por escrito, sobre a questão. Nossa metodologia 

sustentou-se em um dispositivo teórico-analítico capaz de analisar marcas linguísticas que se 

referem à questão racial, as quais, para o analista de discurso, indiciam pistas de um 

funcionamento discursivo tal qual proposto por Ginzburg (1980). As análises apontam que os 

sujeitos da pesquisa não tinham acesso a um vasto campo de documentos sobre a questão dos 

negros e o preconceito contra eles, ou seja, apenas sentidos cristalizados pelo discurso dominante 

eram repetidos em seus discursos. A prática da argumentação não se configura como uma prática 

pedagógica recorrente no contexto escolar, tampouco sobre um tema polêmico, como a questão 

do preconceito racial, e ressaltamos, também, o silêncio como parte constitutiva do dizer, 

observado antes da leitura dos textos por nós selecionados. Após o acesso ao arquivo que 

constituímos com os sujeitos, nosso corpus aponta para movimentos de ruptura com o silêncio. 

Como resultado, podemos dizer que o trabalho com os textos literários colaborou para dar início a 

um espaço discursivo, colocando a literatura como direito fundamental dos sujeitos-alunos que 

frequentam a Educação Básica, na escola onde a pesquisa foi realizada, especialmente, para fazer 

ranger o silenciamento dos sentidos sobre preconceito racial. 
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O grupo de estudos CRIARCONTEXTO, criado em 2008, congrega interessados em pesquisar os 

enunciados com vistas a compreender melhor o texto, os discursos e o ensino. Nossas perspectivas 

teóricas ligam-se à Linguística da Enunciação e à Análise do Discurso de linha francesa. 

Pretendemos produzir estudos sobre enunciados públicos para compreender como certos textos, 

recolhidos na dispersão, mostram certos direcionamentos ideológicos. Nossa investigação. 

Considera a língua como fenômeno de comunicação e de interação, produzindo sentidos entre os 

sujeitos sócio-históricos, estes que constroem seus saberes dentro de determinadas condições de 

produção na prática discursiva. Tentar compreender os textos nas suas possibilidades de gerar 

sentidos é uma tarefa complexa, pois torna nossa busca implacável acerca das coerções diversas e 

das contradições discursivas nas práticas sociais. Os procedimentos de constituição dos textos se 

encadeiam em ações conjuntas que se desenvolvem, plenas de complexidade, num duplo percurso 

entre os interlocutores. Essa interação entre sujeitos ativos permite aos seres humanos se 

construírem e se constituírem, dialogicamente, como seres de linguagem 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1995). Desse modo, entendemos o texto como uma realização 

linguística que envolve aspectos subjetivos e cognitivos, mas também relacionado a aspectos de 

cunho social, cultural, num contexto sociointeracionista. Para observar o jogo interdiscursivo, 

delineamos nosso trabalho a partir da perspectiva do dialogismo do Círculo de Bakhtin, da AD na 

perspectiva de Pêcheux e Orlandi e tomamos alguns aspectos da linha filosófico-histórica de 

Foucault com enfoque específico nas fases dos estudos sobre o saber e o poder em seu eixo arque-

genealógico. Além de desenvolver estudos no campo teórico da AD, temos muitos alunos 

pesquisadores que investigam essas teorias relacionadas ao trabalho de ensino. Partimos do 

pressuposto de que o saber se constrói sócio-historicamente por meio da interação dialógica, por 

isso o esforço do docente deve ser o de atuar como mediador A interação dialógica, na sala de 

aula, visa a dar autonomia de leitura e escrita ao sujeito-aluno com o objetivo de levá-lo a 

compreender os textos e os discursos que atuam numa relação de forças e resistências.   
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Conceitos como Letramento digital, hipertextualidade e multimodalidade já se encontram 

difundidos nos movimentos educacionais como nos documentos oficiais que orientam a educação 

e são de conhecimento dos profissionais da educação. O presente trabalho tem como objetivo 

verificar e analisar em que perspectiva a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino 

Médio orienta o trabalho com as tecnologias, além de investigar se/como as práticas didáticas 

contemporâneas de Língua Portuguesa envolvem os saberes digitais e os gêneros multimodais. 

Esta pesquisa é desenvolvida por meio da análise do documento BNCC do Ensino Médio, na área 

de Códigos e linguagens e por meio de um questionário aplicado aos professores de Língua 

Portuguesa dos três anos das escolas estaduais de Quirinópolis (Goiás). Por meio do questionário 

pretende-se averiguar qual a visão dos professores sobre uma abordagem didático-metodológica 

que envolva as tecnologias e se as práticas desses professores efetivam essa abordagem. Apoia-se 

nas postulações teóricas sobre a tecnologia na educação, o letramento digital, os gêneros 

multimodais e a abordagem sociointeracionista de linguagem, respectivamente, em: Coscarelli 

(2016), Rojo (2013, 2015), Kramer et al. (2007); Almeida e Silva (2011) e Bakhtin (2000). 

Observamos que a Base Curricular apresenta incisivos encaminhamentos sobre um trabalho com 

as tecnologias em dois aspectos: no sentido de as práticas de ensino evocarem os recursos 

didáticos digitais, utilizando-se de ferramentas tecnológicas; e no sentido de trabalhar com os 

gêneros multimodais, como objetos de ensino que promovem a mobilização de sentidos 

instaurados social e culturalmente pelas transformações advindas do progresso tecnológico 

contemporâneo. A BNCC prevê que sejam desenvolvidas habilidades com as tecnologias, 

oportunizando os alunos a vivenciarem práticas com a linguagem em diferentes mídias (impressa, 

digital, analógica), com o intento de promover o cidadão a uma participação ativa socialmente, no 

campo cultural, das práticas da cidadania, do trabalho e da continuação dos estudos. O documento 

chama atenção também para o trabalho de mobilizar a prática de leitura crítica, exemplificando o 

evento “Fake News” e discursos de pós-verdades nas mais variadas instâncias da internet e demais 

mídias como eventos discursivos a serem trabalhados.  A pesquisa, ainda em andamento, pretende 

averiguar também se os professores têm articulado suas abordagens didático-metodológicas 

inserindo eventos tecnológicos e qual a visão que estes têm dessa atualização na educação. 
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OS SENTIDOS DO ENSINO DA ESCRITA: FORMAÇÕES DISCURSIVAS NA TIRAS 

DO CALVIN 

 

Lara Roberta Silva ASSIS (UFG) 

lararoberta-08@LIVE.com 

 

Eliane Marquez da Fonseca FERNANDES (UFG) 

elianemarquez@uol.com.br 

 

 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar os discursos do garoto Calvin nas tiras do autor 

norte-americano Bill Watterson, de modo a compreender quais os discursos do texto em relação à 

escrita. Para o corpus de análise, pesquisamos algumas das tirinhas em questão e selecionamos 

apenas três delas, nas quais Calvin aparece com seu companheiro inseparável, o tigre Haroldo.  O 

estudo segue o paradigma qualitativo, realizando uma análise interpretativa documental (BELL, 

2008; BORTONI-RICARDO, 2008; MOROZ & GIANFALDONI, 2006), abordando teorias da 

análise do discurso de linha francesa (BRANDÃO, 2004; FERNANDES, 2007; ORLANDI, 2005, 

2012, 2013; PÊCHEUX, 2006), com enfoque específico nas condições de produção e efeitos de 

sentido do discurso (FIORIN, 1996; FONSECA, 2010; ORLANDI, 1987, 1996). E estudamos em 

relação ao gênero tira como forma de texto (SILVA, s.a.; VARGAS & MAGALHÃES, 2011), e 

por fim, sobre a escrita como processo (CARRIJO & PADILHA, 2013; DANTAS, 2012). As 

análises ainda são preliminares, mas de modo geral podemos perceber que as concepções 

discursivas que os indivíduos apresentam sobre o ensino, são as valorizações distorcidas do que 

vem a ser um bom texto, ao imaginar que escrever palavras difíceis é sinônimo de uma excelente 

escrita, o que sabemos que na verdade não é bem assim. Outra formação discursiva é a perspectiva 

de escrever apenas para um interlocutor, que é o professor e não para outro(s) público(s) 

especificamente, com objetivo de obtenção de nota. Além disso também, a falta que a leitura faz 

no momento da escrita, como uma maneira de adquirir argumentação, fazendo com que os alunos 

não tenham senso crítico para discutir os assuntos aos quais se deparam, de modo a utilizarem 

muito das ideias comuns. E no decorrer do desenvolvimento desse estudo, aprofundaremos além 

dessas, outras perspectivas sobre a escrita que estão presentes no texto por meio da análise do 

discurso. 
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O PAPEL DA MULHER RESTRITO AO AMBIENTE DOMÉSTICO: UM DISCURSO 

QUE NÃO QUER CALAR 

 

Ondina Maria da Silva MACEDO (UFG/ Ifgoiano-Ceres) 

                                                                    ondina.silva@ifgoiano.edu.br  

 

Eliane Marquez da Fonseca FERNANDES (UFG) 

elianemarquez@uol.com.br 

 

 

Esta pesquisa analisa aquilo que autoriza o surgimento de determinados enunciados, bem como a 

busca por outros enunciados que os reforçam ou refutam-nos. Pautados pela Análise de discurso 

de linha francesa e tendo como base os estudos de Foucault (2011), colocamos lado a lado alguns 

atravessamentos acerca do papel da mulher na sociedade. Toma-se a noção de discurso como 

espaço de luta, batalha, resistência, um nó na rede, para analisar o enunciado, proferido pelo então 

Presidente da República, Michel Temer, no Dia Internacional da Mulher, em 2017.  Procuramos 

identificar em qual saber se inscreve esse sujeito Presidente da República, bem como verificar 

outros saberes adjacentes e, até mesmo, aqueles que podem ter sido excluídos ou apagados dos 

discursos. No centro das problematizações histórico-críticas relativas ao papel que desempenha a 

mulher na sociedade, depara-se com enunciados que ora se completam, ora se enfrentam como em 

um embate, trazendo à tona uma discussão acerca da forma de emergência dos enunciados e 

considerando, sobretudo, o lugar que ocupa o sujeito na enunciação. Influenciado pelo poder 

institucional pelo qual é atravessado, o enunciador apresenta a imagem discursiva de uma mulher 

voltada para tarefas domésticas que ainda não sofreu os vários atravessamentos discursivos do 

século XXI. Alguns enunciados irromperam como sustentação do tradicional, outros como 

resistência. Essa constatação partiu da análise das regularidades e das transformações a que o 

sujeito foi submetido, para indicar que apesar de ocupar um lugar representativo, não está 

autorizado a dizer o que bem entender em qualquer lugar.  

 

Palavras-chave: Enunciado; Sujeito; Discurso.  
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GRUPO 15: GEF – GRUPO DE ESTUDOS FOUCAULTIANOS DA UEM (Universidade 

Estadual de Maringá) 

 

Pedro NAVARRO (UEM /CNPq) 

navarro.pl@gmail.com 

 

 

A pergunta “quem somos nós hoje?”, formulada por Foucault, pode ser convertida em outra geral, 

que motiva o desenvolvimento dos projetos de pesquisa desenvolvidos pelo GEF – Grupo de 

estudos foucaultianos da UEM. Interrogamos o que as práticas discursivas de subjetivação fazem 

dos sujeitos na atualidade. Essa pergunta de pesquisa desdobra-se em outras duas: (1) quais 

acontecimentos discursivos alavancam os processos de subjetivação em discursos midiáticos e (2) 

como ocorrerem os processos de subjetivação em tais produções discursivas? As respostas a tais 

indagações estão sendo perseguidas, mediante a análise de enunciados que gravitam em torno das 

seguintes séries enunciativas, assim denominadas: Série enunciativa 1: A “guerra dos sexos” em 

discursos midiáticos, que faz uma leitura da produção discursiva midiática da subjetividade do 

homem e da mulher na qual o homem aparece como perdedor daquilo que se convencionou 

chamar “guerra dos sexos”. Série enunciativa 2: Discurso, sexualidade e verdade: a polêmica em 

torno da “ideologia de gêneros”, que busca compreender os discursos de poder e de resistência 

acerca da disputa em torno da chamada “ideologia de gênero”. Série enunciativa 3: Discurso e 

produção de subjetividades na terceira e quarta idades, que se desdobra em duas, uma voltada 

para a prática da sexualidade de sujeito em situação de reclusão social, e outra que tem como foco 

a subjetivação do idoso maringaense em dispositivos que se projetam sobre a terceira idade; e 

Série enunciativa 4: Discurso e sujeito da educação: movimentos de inclusão e exclusão, na qual 

se analisa o modo como nos discursos institucionais se constroem posições de sujeitos que 

assumem ou não a situação de inclusão ou de exclusão em situação de educação. Um projeto 

institucional, de caráter mais abrangente, como este realizado pelos integrantes do GEF, pode 

tanto contribuir com a pesquisa discente quanto ser fomentado por ela, em especial por aquelas 

desenvolvidas por alunos de IC e pós-graduandos em nível de mestrado e doutorado. Um grupo 

de estudos assim constituídos estimula a troca de experiência acadêmica, no tocante à discussão 

do campo teórico adotado e às análises em curso; cria o hábito do compartilhamento do saber, na 

forma de estudo em grupo e de pesquisa, e estimula o constante movimento entre teoria e prática 

de análise do discurso, uma vez que, no interior do grupo, os pesquisadores são constantemente 

instigados a falar de sua pesquisa, revisitar conceitos considerados estabilizados e justificar o 

itinerário analítico que escolheram para desenvolver suas análises. 

 

Palavras-chave: GEF; Poder-saber; Enunciado.  
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PRÁTICAS DE SUBJETIVAÇÃO DA TERCEIRA IDADE 

 

Adélli Bortolon BAZZA (UEM) 

adellibazza@hotmail.com 

 

 

Nesta pesquisa, propôs-se analisar a subjetivação do idoso em contexto de ensino na Universidade 

Aberta à Terceira Idade (UNATI) da Universidade Estadual de Maringá (UEM). O chamado 

envelhecimento da população, além de trazer mudanças nas relações da sociedade com a velhice, 

trouxe o idoso para o centro de uma produção discursiva, o que desencadeou uma reconstrução das 

identidades de idoso oferecidas e assumidas pela sociedade. Embasada em uma perspectiva 

discursiva, calcada no pensamento de Michel Foucault, objetivou-se descrever o processo de 

subjetivação do estudante da UNATI-UEM, a partir dos elementos da cultura grega do cuidado de 

si. Isso desdobrou questionamentos sobre como as práticas – os cuidados com o corpo, as 

atividades de estudo e meditativas, o aconselhamento, a intensificação das relações sociais, as 

provações, a memorização, a conversão a si – e como os dispositivos da aliança e da sexualidade 

constituem a subjetividade do idoso atual. A série enunciativa analisada foi composta de relatos de 

experiência da vida na terceira idade produzidos em entrevistas semiestruturadas feitas com 

estudantes da UNATI-UEM e em textos produzidos por eles. A descrição da série mobilizou, da 

teoria foucaultiana, conceitos como: discurso, memória, enunciado, dispositivo, sujeição, 

subjetivação, cuidado de si. A análise apontou que os sujeitos pesquisados estabelecem resistência 

ao ideal de novo idoso, na medida em que adotam algumas das práticas que compõem essa 

subjetividade enquanto rejeitam outras. Essa resistência não se manifesta necessariamente pela 

presença das práticas de cuidado de si, tendo em vista que algumas delas como: ter atividades de 

estudos, ter cuidados constantes com o corpo, aumentar as relações sociais e voltar-se a si vão ao 

encontro do ideal de novo idoso. Constatou-se que os sujeitos usam as técnicas do cuidado de si, 

mas elas são ressignificadas no discurso do presente pela apropriação que novos dispositivos – 

como a mídia, a UNATI e a clínica – fazem delas. A resistência se marca nos momentos em que os 

idosos ocupam uma posição-sujeito em dispositivos tradicionais como a igreja, a família e a 

maternidade. 
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CONTRACONDUTA(S) NA RELAÇÃO ENTRE ESTADO E EDUCAÇÃO 

 

Cássio Henrique CENIZ (UEM) 

cassioceniz@gmail.com 

 

 

O cenário contemporâneo demonstra que o mais certo que temos são instabilidades e incertezas. O 

discurso é uma prática capaz de materializar e demonstrar o funcionamento das relações de saberes 

e poderes existentes na sociedade e confirmar essa condição que se vive. Nesse sentido, observar 

as práticas discursivas de modo a compreendê-las se justifica, principalmente, considerando as 

proposições teórico-metodológicas de Michel Foucault. As noções do filósofo francês têm 

possibilitado aos pesquisadores que se dedicam à perspectiva discursiva da linguagem uma série 

de trabalhos produtivos. A partir das diversas decisões instauradas pelo Estado, especificamente do 

Paraná, várias são as condições de possibilidade que contribuem para a emergência de 

posicionamentos heterogêneos. Por consequência disso, espaços de polêmicas são constituídos e 

percebemos a resistência se exercendo. São nas relações de poder que se vê configurar as 

resistências, pois atuam em um movimento de dependência e o campo da educação tem assumido 

posições e produzido discursos nas variadas situações que envolvem o Estado ao longo da história. 

Esses acontecimentos despertam indagações, uma delas: é possível verificar prática(s) de 

contraconduta(s) em discursos que estabelecem relações entre esses campos do saber? Para tanto, 

com base em discursos midiáticos, jurídicos e oficiais é objetivo traçar um percurso que permita 

compreender e responder o questionamento apresentado uma vez que Foucault apresenta a 

contraconduta como uma forma de resistência. Nessa proposta, entende-se que as estratégias e 

táticas fazem emergir práticas discursivas associadas a outros momentos históricos, ou seja, que 

ativam memórias bem como adotam novos modos de exercício na atualidade. Acredita-se, 

portanto, que as contracondutas aparecerão mantendo certas regularidades e, ao mesmo tempo, 

rupturas nas práticas contemporâneas que permitem um realinhamento dos efeitos de sentido nessa 

relação polêmica que insiste em atravessar e constituir a sociedade. 
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DISPOSITIVO DA VELHICE SAUDÁVEL: O(S) DISCURSO(S) SOBRE OS IDOSOS NA 

ATUALIDADE 

 

Daniela POLLA (DFE/UEM) 

danielapolla2@gmail.com 

 

 

Contemporaneamente, a população com sessenta anos ou mais é uma das que mais cresce 

demograficamente. Desse modo, também aumentam os variados campos de saber que 

objetivam/subjetivam tais sujeitos. Diante dessas condições de possibilidade, importa questionar: 

de quais modos os idosos são falados e falam de si nos discursos contemporâneos? Partindo dessa 

questão orientadora de estudo, coloca-se como objetivo geral: analisar os dispositivos que 

engendram os processos de objetivação e subjetivação presentes nos discursos dos/sobre os idosos. 

Para empreender a tal análise, opta-se pelo ferramental teórico-metodológico da análise de 

discurso desenvolvida no Brasil a partir das obras de Michel Foucault; especialmente, 

operacionalizam-se os conceitos de objetivação, enunciado (função enunciativa), relações de 

poder, confissão, artes de existência, dispositivo. Os enunciados recortados para o batimento 

descritivo-analítico são recortados a partir dos dispositivos de saber científico, da mídia e de falas 

de si de idosos da cidade de Maringá-PR. Na pesquisa empreendida em nível de doutorado, foi 

possível cercar o que se denominou como “dispositivo da velhice saudável”, o qual atravessa tanto 

os discursos da ciência, da mídia, como dos próprios idosos. Nos enunciados de saber científico, 

observa-se que a maior parte dos estudos advém da área da saúde e foi possível agrupar algumas 

regularidades, tais como: prevalência de doenças, perda de capacidades, saúde mental, busca por 

qualidade de vida. Quando se refere à mídia, é possível perceber que os discursos perpassam 

questões como atividade física, qualidade de vida, manutenção de boa saúde, relacionamentos com 

os demais idosos, dentre outras. Por fim, analisando as falas de si sobre si mesmos de idosos 

maringaenses, compreendidas como confissão, foi possível demarcar diversas das temáticas 

regulares no discurso da ciência e da mídia. Enfim, nas diversas regularidades discursivas 

analisadas, em diversas ordens de discurso, na maior parte das sequências enunciativas é possível 

perceber o funcionamento desse dispositivo que faz falar de uma velhice que é, ou busca ser, ou 

deve buscar ser saudável. 

 

Palavras-chave: Discurso; Idosos; Dispositivo da Velhice Saudável.  
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AS CONDIÇÕES DE EXISTÊNCIA EM NOTÍCIAS DE ESTUPRO CONTRA A MULHER 

 

Fernanda Bonomo BERTOLA (UEM) 

fernandabonomo@hotmail.com 

 

 

Em números tabulados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2017), em 2016 o Brasil 

registrou 49 mil casos de estupro contra 47 mil em 2015. A vítima é preferencialmente a mulher 

(de 85% a 88% dos casos), ressalta-se que as adolescentes e jovens estão no foco. Em relação aos 

agressores, a estimativa é que em torno de 90% ou mais são homens. Casos de estupro contra 

mulheres são constantemente noticiados nas mídias, e lançar luz sobre a forma como esses 

enunciados circulam pode ajudar a compreender as discursividades presentes. Para o presente 

trabalho em Estudos Discursivos, partimos da busca por regularidades discursivas que podem ser 

encontradas em notícias sobre casos de estupro contra mulheres. Para isso, lançamos mão da 

concepção foucaultiana de enunciado, com ênfase ao conceito de formação discursiva, ou seja, 

“repartição discursiva”, conforme define Foucault em a Arqueologia do Saber (2008). Ressaltar 

regularidades do meio de uma dispersão de enunciados a fim de determinar uma série enunciativa, 

cujos enunciados atendem às mesmas regras de formação, requer a listagem de condições de 

possibilidade, sendo essa etapa fundamental para que alcancemos a reflexão sobre o modo como 

materialidades corroboram para a cristalização de um saber entre outros, ainda a ser identificado, 

sobre a mulher estuprada. Nota-se em notícias sobre estupro contra a mulher materialidades que as 

objetivam, sendo que o conceito de objetivação pode ser entendido como o sujeito enquanto objeto 

para conhecimento, numa relação de verdade conforme as circunstâncias. Exigindo investigações 

nos campos sociológico e feminista, para o estudo acerca dos pressupostos teórico-metodológicos 

elaborados por Foucault, o que faz parte do processo de pesquisa para o desenvolvimento da 

dissertação, o trabalho apresenta como corpus notícias veiculadas em sites jornalísticos brasileiros 

de grande audiência. As notícias foram pesquisadas em buscadores online, utilizando-se para isso 

o termo “estupro” como recurso de busca.  
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A GOVERNAMENTALIDADE DISCURSIVIZADA NO ASILO PARA IDOSOS 

 

Hoster Older SANCHES (UEM) 

hoster.sanches@ifpr.edu.br 

 

 

A pesquisa investiga as estratégias discursivas que compõem o exercício da governamentalidade 

dos sujeitos-idosos e materializado em práticas discursivas presentes na instituição asilar “São 

Vicente de Paulo”, no município de Jacarezinho, Paraná. Dessa forma, o objeto desta investigação 

discursiva é o discurso da governamentalidade dos sujeitos-idosos em condição asilo. O objetivo 

central é saber como as relações de poder-saber funcionam no governo dos sujeitos-idosos 

institucionalizados, onde se exercem os dispositivos de poder, configurando a governamentalidade 

dessa população específica. Nesse cenário, são colocados os seguintes objetivos específicos, a 

saber: a) identificar os campos de saber que atuam no processo de subjetivação do corpo dos 

idosos; b) investigar a memória que se tem da instituição e a dos que nela vivem, os idosos, por 

meio de análise discursiva de sequências enunciativas; c) descrever os dispositivos presentes nas 

práticas dentro da instituição, como eles funcionam; d) analisar a configuração da rede dos 

dispositivos de poder-saber por via das sequências enunciativas recuperadas no corpus; e) 

compreender as técnicas de objetivação dos sujeitos-idosos pelos dispositivos dentro da instituição 

asilar em tela. A pesquisa encontra-se alicerçada no arcabouço teórico foucaultiano, de onde 

buscaram-se conceitos fundamentais para a investigação proposta, como as seguintes ferramentas 

de análise: os conceitos de saber, de discurso, de enunciado, de poder/biopoder, de sujeito, de 

dispositivo e de governamentalidade. A pesquisa é de caráter qualitativo e investiga as sequências 

enunciativas materializadas nos discursos registrados na coleta de dados. O corpus é composto por 

quadros enunciativos recolhidos a partir do livro de registro de plantões do asilo, de entrevistas 

semiestruturadas aplicadas aos sujeitos-colaboradores, de registros imagéticos da arquitetura do 

asilo em destaque e, por fim, de observações realizadas pelo pesquisador. A tese é a de que o asilo 

configura-se em um grande dispositivo que traça estratégias de governamentalidade daquela 

população idosa. A pesquisa apresenta a hipótese de que os dispositivos de governamentalidade 

atuam sobre os sujeitos-idosos desconstruindo e deslocando as posições-sujeito possíveis a eles, 

normatizando-os segundo condições de possibilidade desses sujeitos nessa instituição específica. 

 

Palavras-chave: Discurso; Governamentalidade; Instituição asilar. 
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PRÁTICAS DISCURSIVAS DE OBJETIVAÇÃO/SUBJETIVAÇÃO DO/SOBRE O IDOSO 

NA INTERNET 

 

Ivy VALSECCHI (UEM) 

ivy-mariel@hotmail.com 

 

 

Busca-se analisar de que forma se materializam as práticas discursivas no espaço virtual que 

objetivam/subjetivam o sujeito idoso. O trabalho está ancorado na perspectiva discursiva de 

Michel Foucault, que com seu método arqueológico buscou entender a construção dos saberes na 

sociedade. Com a genealogia do poder, Foucault tratou da relação entre o saber e o poder 

rompendo com os discursos hierárquicos para considerar o saber das pessoas. O poder, para 

Foucault, se exerce, se dá nas relações, é micro, ninguém o detém, além de ser uma relação de 

força. Foucault trata ainda da subjetivação dos sujeitos a partir do governo de si e dos outros, a 

“governamentalidade”. Trata-se, por exemplo, de governar a vida dos cidadãos da terceira idade 

para que vivam mais. A história, para o estudioso, é serial; rompe-se com a noção de uma história 

cronológica, pois entende-se que a história tem rupturas. Nessa abordagem, constata-se que 

existem verdades da época, a exemplo do conceito de velhice, que muda com o tempo. Assim, 

trabalham-se com séries enunciativas, que constituem uma forma de se fazer história – contada a 

partir de tais séries –; retoma-se a história para explicar o presente. A população idosa tem 

crescido vertiginosamente e os novos arranjos familiares têm modificado as políticas públicas, 

buscando-se maneiras de garantir qualidade de vida aos que têm acima de 60 anos. Frente a isso, 

pode-se dizer que nos discursos que circulam há regularidades que permitem analisar a construção 

da subjetividade das pessoas da terceira idade, já que, ao dizer quem é o idoso atual, acaba-se por 

ditar atitudes que os idosos devem ter para que sejam vistos dessa maneira. Desta forma, busca-se 

analisar a identidade da população idosa com base em séries enunciativas organizadas em 

ambiente virtual e foco exclusivo nos idosos. As publicações demonstram promover um 

envelhecimento saudável e ativo, com idosos que, inclusive, dominam as Novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (NTIC’s), o que retoma uma memória histórica associada às imagens 

que se tem dos idosos como sujeitos alheios às tecnologias. Há uma regularidade que aponta para 

um enunciado de que o idoso precisa ser ativo e conectado. Contudo, são retomados saberes 

históricos que demonstram que há práticas discursivas que estabelecem o que se espera desse 

sujeito, já que, ao mesmo tempo em que é circulada a importância de se deixar para trás uma visão 

estereotipada do idoso, tal concepção é reforçada. 
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A POSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO DE UM OBJETO REGULAR DE ESTUDO DO 

SECRETARIADO EXECUTIVO NO BRASIL: O SABER CIENTÍFICO EM CONTRASTE 

COM A PRÁTICA SECRETARIAL COTIDIANA 

 

Juliana HORTELÃ (DLM/UEM) 

juhortela@gmail.com 

 

 

Apesar de ser uma prática profissional muito antiga, identificada desde as sociedades gregas e 

romanas, a área secretarial, encontra-se, na atualidade, em pleno desenvolvimento científico. O 

trabalho de dissertação realizado pela autora pode ser um avanço dos discursos científicos 

produzidos no campo secretarial no Brasil. Em tal estudo, mostra-se que o saber científico no 

campo secretarial no Brasil ainda apresenta diversas contradições teóricas. Isso ocorre devido ao 

fato de que os pesquisadores da área divergem quanto ao objeto específico de saber da área. 

Historicamente, as atividades dos secretários são associadas com práticas das áreas de 

Administração, Ciências Contábeis, Direito, Línguas. Essa complexidade de saberes constitui um 

profissional polivalente e de suma importância em diversos âmbitos de atuação. No entanto, o ato 

de secretariar, muitas vezes, foi relegado a um segundo plano, destinando toda a realização dessa 

prática às figuras que esse profissional assistia. Tal fato pode ter relação com o silêncio 

epistemológico que área enfrenta hoje. Na atualidade, há esforços da comunidade científica da área 

em construir uma base sólida científica para este saber. Portanto, sabendo que uma teoria isolada 

não constitui uma área científica, sendo preciso relacioná-la com as atividades realizadas 

cotidianamente por seus profissionais – secretários executivos – propomos com base no arcabouço 

teórico-metodológico da análise de discurso francesa, especificamente, aquela desenvolvida com 

base nas obras de Michel Foucault, definir, entre o discurso do saber científico e o discurso da 

prática secretarial, um objeto de saber regular para o Secretariado Executivo no Brasil, 

examinando, por meio de entrevista com vinte sujeitos Secretários Executivos das cinco regiões do 

país, suas atuações práticas. Feito isso, relacionaremos com os discursos científicos da área na 

pesquisa já realizada em nível de mestrado, a fim de traçar uma regularidade discursiva na 

dispersão desses enunciados. 
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“NOSSOS CORPOS TÊM MAIS VIDA, NOSSAS VIDAS MAIS AMORES”?: 

REPRESENTAÇÕES DO CORPO TRANSGÊNERO MASCULINO NO CINEMA 

 

Talita Dias TOMÉ (UEM) 

talitadtome@gmail.com 

 

 

O cinema, por sua formação e seu modo operacional, é um espaço de circulação de diferentes 

discursos que fazem reverberar verdades de uma época, de um espaço institucional, de um espaço 

geográfico ou, ainda, de espaços fronteiriços; cujos marcos limítrofes, têm, no corpo biológico, 

sociocultural e político, a superfície de sua inscrição material e discursiva. De modo que as 

produções cinematográficas colocam em cena (e também em jogo) domínios de saber e exercícios 

do poder relacionados com uma época e com um lugar, inscrevendo os sujeitos representados 

nesse espaço fílmico em lugares, entrelugares ou lugares à margem, especialmente, ao se referir ao 

pertencimento identitário, alimentado por regimes de verdade. Certamente, a vontade de verdade 

não é dada ao acaso. Como destaca Foucault (1996, p. 20), uma verdade só aparece aos nossos 

olhos se sua “força [for] doce e insidiosamente universal”. E, ainda, essa vontade de verdade estará 

sujeita a ser substituída sempre que outra a sobrepuser com a pujança necessária ao deslocamento 

dessa que lhe antecedeu. Fenômeno aliado ao acontecimento que se efetiva sempre no âmbito da 

materialidade, “que é efeito”. Acontecimento este constituído de “séries homogêneas, mas 

descontínuas umas em relação às outras”, além do fato de o descontínuo não ser “uma sucessão de 

instantes do tempo” e, sim, de se dar por “cesuras que rompem o instante e dispersam o sujeito em 

uma pluralidade de posições e de funções possíveis” (FOUCAULT, 1996, p. 57-58). Pensando 

nesta direção, esta pesquisa, baseando-se nos procedimentos foucaultianos centrados nos conjuntos 

crítico e genealógico, objetiva propor um delineamento de como os corpos transgêneros são 

governados na sociedade contemporânea através dos mecanismos disciplinares, da biopolítica e de 

controle na contemporaneidade – por meio da análise dos filmes Boys don’t cry e Meu nome é Ray 

– apresentando um estudo sobre a representação do corpo do homem transgênero; como o cinema 

retrata o processo de ocultamento do corpo feminino e a descoberta do corpo masculino; ou 

mesmo o desejo de transformar o corpo feminino em masculino, de forma a compreender o modo 

como os sujeitos transgêneros são subjetivados pelos dispositivos disciplinares, biopolíticos e de 

controle por meio do cinema. 
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GRUPO 16: GRUPO DE PESQUISA PRII (UBA – Universidad de Buenos Aires) 

 

Mariano DAGATTI (CONICET/UNQ - UBA) 

mjdagat@yahoo.com.ar 

 

 

Nuestra investigación grupal pretende estudiar la construcción de hegemonía discursiva y las 

identidades políticas en la Argentina contemporánea, desde la perspectiva de la teoría del discurso 

social desarrollada por M. Angenot. Los objetivos específicos de la pesquisa son: (1). Analizar el 

funcionamiento de la hegemonía discursiva del campo político argentino en torno a las elecciones 

presidenciales de 2015, teniendo en cuenta la articulación topológica de las identidades de las 

distintas fuerzas políticas en competencia; (2). Caracterizar las configuraciones identitarias de las 

principales fuerzas políticas que participaron de la elección presidencial de 2015, tomando en 

consideración los ethé y los pathê desplegados en diferentes acontecimientos, géneros y formatos, 

de manera notoria por los candidatos presidenciales; e (3). Indagar acontecimientos mediáticos, 

géneros discursivos, estilos y formatos dominantes, residuales y emergentes de la hegemonía 

discursiva durante el proceso de transición gubernamental presidencial, que coadyuven en el 

desarrollo de un estudio sistemático del estado de interpenetración de lo político y lo mediático. 

Nuestra hipótesis general es que la transición gubernamental presidencial, y de manera particular 

las elecciones presidenciales de 2015, ofrecen indicios en el ámbito de las discursividades política y 

mediática de una mutación en el estado de la hegemonía discursiva. Con este fin, los integrantes del 

equipo toman por objeto de estudio, a partir de un método de corte sincrónico (Angenot, 2011), 

producciones discursivas de dos esferas en el contexto de las elecciones presidenciales de 2015: 

las de las principales fuerzas políticas (y centralmente, de sus líderes) y las de los principales 

medios de comunicación (y centralmente, de sus editorialistas). La delimitación establecida 

obedece a tres criterios: en primer lugar, la posibilidad de analizar el estado del discurso político 

argentino en un período de transición gubernamental democrática (de la presidencia de Cristina 

Fernández a la de Mauricio Macri); en segundo lugar, el interés en estudiar los procesos de 

diferenciación externa y homogeneización interna de los espacios de las distintas fuerzas políticas a 

partir de la competencia electoral y de su posición gubernamental; en tercer lugar, la preocupación 

por indagar casos paradigmáticos de interpenetración de la esfera política con la esfera mediática, 

tomando en cuenta categorías analíticas que demostraron su pertinencia en investigaciones previas: 

acontecimiento, género discursivo, estilos y formato.Los miembros del grupo se ocupan, dentro de 

este marco teórico-metodológico, de diferentes objetos de estudio: Mariano Dagatti y Paula 

Onofrio analizan las retóricas visuales de las principales fuerzas políticas argentinas del siglo XXI: 

el kirchnerismo y Cambiemos. Carolina Franco estudia los debates presidenciales de 2015 como 

acontecimientos mediáticos. Mariana Gómez Triben examina un ritual novedoso del kirchnerismo, 

los denominados “Patios militantes”, con el fin de pensar las tensiones entre persuasión política y 

circulación mediática. Belén Fernández Navarro analiza los decires políticos en la inauguración 

del sitio de Memoria Ex Esma. Agustina Gallo estudia la comunicación política del plan de 

Reforma Educativa “La secundaria del futuro” desarrollado por el gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

 

Palavras-chave: Hegemonía discursiva; Identidad política; Mediatización. 
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MEDIOS DIGITALES Y CAMPAÑA ELECTORAL EN ARGENTINA: EL CANAL DE 

YOUTUBE DE MACRI EN 2015 

 

Facundo ROMERO (UBA) 

 facundoeromero@gmail.com 

 

 

En las elecciones presidenciales argentinas de 2015, el frente Cambiemos, encabezado por 

Mauricio Macri, llegó al gobierno luego de un ballotage con el candidato del partido gobernante, 

el Frente para la Victoria. La victoria de Cambiemos significó un cambio de paradigma en el 

gobierno, teniendo en cuenta la llegada de una fuerza con características liberales cuyo presidente 

no pertenece a ninguno de los dos partidos mayoritarios de la Argentina, el Partido Justicialista y 

la Unión Cívica Radical. El ascenso de Cambiemos tuvo en el uso de los llamados “nuevos 

medios” uno de sus bastiones electorales. Sabemos, tal como una serie de estudios han señalado, 

que los nuevos medios impactan cada vez más de maneras diversas en el discurso político, de 

modo que transforman la interacción entre los políticos y los ciudadanos. En el marco del proyecto 

de investigación colectivo “Construcción de hegemonía e identidades políticas: en torno a las 

elecciones 2015” de la Universidad de Buenos Aires, esta investigación en curso aborda la 

campaña presidencial del actual presidente en YouTube, la mayor red social de videos a nivel 

mundial. El objetivo general de este trabajo es aportar al estudio de la comunicación política en la 

Argentina actual a través de la indagación de la discursividad política en las campañas electorales 

a través de YouTube, prestando atención a los vínculos entre este medio y los medios 

tradicionales, en particular las campañas televisivas. Desde una perspectiva discursiva, el trabajo 

aborda la construcción de Macri como enunciador, la construcción de sus destinatarios y los 

nuevos géneros discursivos que asume el discurso político mediatizado. La metodología de 

investigación es cualitativa y comprende herramientas de la sociosemiótica, el análisis del 

discurso y el estudio de los nuevos medios. El corpus analizado comprende todo el material de la 

cuenta de Mauricio Macri publicado entre el 29 de junio y el 25 de julio de 2015. El criterio de 

selección obedece a que estas fechas incluyen la semana anterior al inicio oficial de campaña en 

radio y televisión tal como estipula la ley, así como las dos semanas siguientes. En un análisis 

preliminar, se puede ver cómo se construyen discursivamente escenografías en YouTube que a su 

vez legitiman ethé múltiples de Macri. Además, es posible identificar características de la interfaz 

que construyen un pro-destinatario ligado a la interacción, lo cual introduce una diferencia con los 

medios masivos. 
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PATIOS MILITANTES: UNA PRÁCTICA RITUAL 

 

Mariana GÓMEZ TRIBEN (UBA) 

gomeztriben@gmail.com 

 

 

Cristina Fernández de Kirchner fue presidenta de la Argentina durante dos mandatos consecutivos 

(2007-2011, 2011-2015). Sus características, su liderazgo, las formas de constitución de identidad 

política, sus relaciones con los medios de comunicación han sido objeto de múltiples y variados 

abordajes que analizaron el fenómeno desde diferentes enfoques y teorías. Sin embargo, ninguno 

de ellos ha puesto el foco en los denominados “Patios Militantes”, uno de los rituales 

fundamentales del tramo final del kirchnerismo. En este trabajo nos proponemos abordar, desde 

un marco teórico de índole transdisciplinaria que combina el análisis del discurso y la 

antropología política, los encuentros entre la presidenta y la militancia en los patios internos de la 

Casa de Gobierno: su interacción, sus tópicos preferidos, pletórico de complicidades y 

sobreentendidos, sus dinámicas corporales. Los objetivos específicos de la investigación incluyen 

la caracterización de los “Patios Militantes” como rituales políticos “de balcón”, el estudio de los 

reenvíos discursivos entre la mandataria y los jóvenes militantes, y el análisis de la puesta en 

escena. Para ello, nuestro corpus está constituido por los discursos comprendidos desde el cierre 

nacional de listas electorales (20 de junio) hasta el último discurso emitido por la entonces 

presidenta, anterior al ballotage, pronunciado el 29 de octubre de 2015. Consideramos que estos 

encuentros entre la mandataria y los jóvenes militantes presuponen un nuevo estado de la relación 

entre lenguaje y sociedad y, por tal motivo, se vuelven el foco de nuestro análisis en el marco de 

una investigación colectiva sobre hegemonía discursiva e identidades políticas en la Argentina 

contemporánea en el período de elecciones presidenciales 2015. El desarrollo de nuestro trabajo 

constituye un aporte preliminar para los estudios sobre el kirchnerismo y ofrece pistas sutiles para 

pensar nuestro presente. 
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IMÁGENES DE UN MUNDO QUE CREE EN LAS IMÁGENES: RETÓRICAS 

VISUALES DE LA POLÍTICA EN LA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA (2011-2018) 

 

Mariano DAGATTI (CONICET/UNQ - UBA) 

mjdagat@yahoo.com.ar 

 

 

La política no se limita a las imágenes, pero no hay política sin imágenes. Bajo el aparente caos y 

la “inflación icónica” de una miríada de enunciados (audio)visuales, las actividades de gestión de 

lo común organizan formas de lo visible, diseña espectáculos, ponen en escena rituales y 

manifestaciones de lo colectivo. Teniendo en cuenta este postulado, mi trabajo analiza las 

retóricas visuales de la política argentina contemporánea. Toma inicialmente los sistemas visuales 

de las dos coaliciones políticas más poderosas del siglo XXI: el kirchnerismo y Cambiemos, a 

partir de una selección de imágenes que circularon por distintos soportes y formatos de 

comunicación, desde la televisión hasta los afiches electorales. Me interesa describir sus 

coordenadas visuales dominantes, los modos de organizar su puesta en escena, los modos de 

imaginar la política; sobre todo, la relación de la esfera política con la ciudadanía. Me concentro 

en ellos porque entiendo que representan, dentro del contexto argentino, formas paradigmáticas 

de imaginar la política, de darle imágenes a la política. Mi hipótesis de investigación es la 

siguiente: en torno a las elecciones nacionales de 2015, tomadas como acontecimiento político de 

referencia, conviven en la arena pública argentina dos grandes mundos visuales, cuyos máximos 

exponentes son el kirchnerismo y Cambiemos. Estos expresan dos imaginaciones muy diferentes 

acerca de lo que es la política, de qué significa hacer política, de cuál es la relación ideal entre 

representantes y representados, de cómo se experimenta la política. Cada una de ellas ha logrado 

sintonizar con un estado del discurso social en diferentes coyunturas históricas y ha sacado 

provecho de ello a los fines de intentar generar colectivos de identificación de largo plazo. ¿Cuáles 

son esas retóricas y qué imaginaciones despliegan? La presentación tratará de responder esta 

pregunta doble, aunque se trate de una respuesta provisoria, sujeta a futuras investigaciones. Los 

avatares de una hegemonía discursiva se juegan innegablemente en esta dimensión espectacular 

del campo político. 
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RETORICA VISUAL: CONTRIBUCIONES PARA UN ESTUDIO DE LAS IMÁGENES 

POLITICAS OFICIALES EN LA ARGENTINA DE LA TRANSICION (2015-2017) 
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Las imágenes tuvieron históricamente un rol fundamental en la construcción de identidades 

políticas en las democracias occidentales. Desde los documentales políticos a principios del siglo 

XX hasta los álbumes familiares de los políticos en Facebook e Instagram, han contribuido 

decididamente a la elaboración, expansión y sedimentación de nuestros imaginarios sociales. La 

denominada sociedad “hipermediatizada” agregó nuevas capas de producción, circulación y 

consumo de esta faceta espectacular de la política. Con este postulado de trabajo, la comunicación 

presenta resultados parciales de un estudio comparativo de las formas de visualidad y los modos 

de representación que se organizan en torno al Estado nacional en la Argentina de la transición 

(2015-2017). Por un lado, se trata de realizar una cartografía de las imágenes oficiales, sus 

estéticas dominantes y los modos de organizar su puesta en escena, en un período que incluye dos 

gobiernos de signo político diferente y con orientaciones ideológicas disímiles, el del Frente para 

la Victoria y el de Cambiemos. Por el otro lado, se trata de analizar la producción, circulación y 

consumo de esas imágenes, tratando de comprender en cada caso los mecanismos de producción 

de sentido y su poder en la construcción de diferentes colectivos de identificación. La 

investigación intenta demostrar cómo el cambio de gobierno nacional, tras las elecciones de 2015 

que consagraron a Mauricio Macri como presidente, implicó una mutación de las imágenes del 

Estado como agente social: desde la gráfica en la vía pública, pasando por las fotos y los videos 

en los medios masivos audiovisuales, los spots televisivos y el uso de las redes sociales, hasta la 

escenificación de los actos y actividades oficiales. Esta mutación en la dimensión visual de la 

comunicación oficial y en el modo de regulación de la visualidad aparece estrechamente 

relacionada a un cambio en los colectivos de identificación agenciados en torno al Estado 

nacional. El trabajo, entonces, busca indagar, desde una perspectiva interesada por los fenómenos 

visuales, sobre el carácter sociosemiótico de las identidades políticas. 

 

Palabras clave: Imagen; Política; Identidad. 

  

mailto:mpaulaonofrio@hotmail.com


 

145  

LA EDUCACIÓN: AYER, HOY Y MAÑANA 

ANÁLISIS DISCURSIVO DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS PORTEÑAS (2015-2017) 

 

Agustina GALLO (UBA) 
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En el presente trabajo se analiza el objeto discursivo “Educación” construido en las políticas 

educativas porteñas “Nueva Escuela Secundaria” (NES), cuyo diseño curricular fue aprobado en 

2015, y “La Secundaria del Futuro”, sancionada en 2017 por el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires.A partir de una concepción del discurso político como fenómeno social e histórico, se 

implementa una metodología de análisis discursivo interdisciplinario (Elvira Narvaja de Arnoux, 

2006) de los documentos oficiales de ambas políticas educativas, a partir del cual se identificaron 

matrices de construcción de los sentidos asociados a la educación. En este marco, se han 

considerado los hallazgos de los análisis que Vommaro, Morresi y Belloti, (2015) han hecho del 

PRO, en relación con la conformación de una identidad moderna de la política, lo cual no sólo se 

ve reflejado en los conceptos tecnológicos, las propuestas inclusivas y los gobiernos abiertos, sino 

también y fundamentalmente en las políticas públicas que se formulan con el afán de construir esa 

Argentina. Entre las conclusiones más relevantes, se identificó la construcción dicotómica de la 

“educación”, basada en una frontera temporal pasado/presente-futuro, que tiene por consecuencia 

la construcción de dos modelos de escuela: escuela tradicional vs. escuela del futuro. Esta 

construcción dual permite polarizar los sentidos asignados a cada modelo educativo: mientras que 

la escuela del pasado-presente es presentada como fragmentada y generalista respecto a los 

contenidos, la escuela del futuro es presentada como un espacio de circulación de los 

conocimientos, que prepara para el mercado laboral y los estudios superiores de un virtual 

escenario futuro. Por otro lado, se ha identificado la construcción de una educación de carácter 

mercantil, que propone la medición del aprendizaje mediante rúbricas y niveles, el 

establecimiento de metas y objetivos y la autoevaluación (sinónimo del autocontrol que requiere 

el mercado). Consideramos que estas estrategias enunciativas de construcción del objeto 

discursivo “Educación”, en el marco de las políticas educativas analizadas, habilitan la medición 

de los esfuerzos de los estudiantes, lo cual es coherente con el discurso de la meritocracia y de la 

autonomía que atraviesan al discurso político del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por 

último, cabe señalar que la polarización y generalización de los sentidos asignados a cada modelo 

educativo, como su relación con la cuantificación de los esfuerzos y resultados, permite una 

lectura simplista de un fenómeno complejo como la educación, evitando las preguntas por la 

transformación. 
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“ÉL VINO A RECUPERAR LA MEMORIA Y LA HISTORIA DE LOS ARGENTINOS”. 

LOS DERECHOS HUMANOS Y LA REFUNDACIÓN KIRCHNERISTA EN EL SITIO 

DE MEMORIA ESMA 

 

María Belén FERNÁNDEZ NAVARRO (UBA) 

belenfernandezn@gmail.com 

 

 

En el marco general de la teoría de la enunciación (Benveniste, 1977) y la teoría de los discursos 

sociales (Verón, 1987), este trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre el carácter 

refundacional del movimiento político kirchnerista en materia de derechos humanos. El análisis se 

centrará en un acontecimiento particular: la inauguración del Sitio de Memoria ESMA, llevada a 

cabo el 19 de mayo de 2015. Específicamente, trabajaremos sobre los discursos emitidos aquel día 

por Ana Testa, sobreviviente de la ESMA, Juan Cabandié, hijo de desaparecidos y diputado 

nacional, y por la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner. Nos referiremos a la 

articulación entre las escenas genéricas y las escenografías que se ponen en juego en cada discurso 

(Maingueneau, 2015) para echar luz sobre lo que se comunica y en lo que se enfatiza durante el 

acto, así como las estrategias retóricas utilizadas para tal fin. Consideramos que los locutores 

entran en contacto con el alocutario mediante una escenografía conmemorativa, que abarca una 

lectura del pasado y de la situación actual. No obstante, no predomina una representación del 

pasado reciente argentino, sino la de la experiencia de cada orador en relación con la ex ESMA y 

con las políticas de gobierno del kirchnerismo. En consecuencia, la importancia de las medidas 

llevadas a cabo por el ex presidente Raúl Alfonsín y las demandas realizadas tanto por 

organismos de derechos humanos como por otros sectores de la sociedad quedan soslayadas por el 

accionar del kirchnerismo en la recuperación de la memoria. 
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MEDIOS Y POLÍTICA: LOS DEBATES PRESIDENCIALES TELEVISADOS EN 

ARGENTINA EN 2015 
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Una de las novedades para las elecciones presidenciales de 2015 en la Argentina fue la realización 

de los primeros debates presidenciales televisados en el país. Se concretaron dos encuentros, que 

organizó la ONG Argentina Debate (AD): el primero, con anterioridad a la primera vuelta en los 

comicios; el segundo, previo al balotaje. La investigación parte de considerar que los debates 

presidenciales son a un tiempo acontecimientos mediáticos (Katz y Dayan, 1992) y políticos. En 

tanto acontecimientos mediáticos, los debates se inscriben en una tradición que se ha consolidado 

en otras latitudes, cuyo devenir cabe rastrear desde 1960 a hoy. En esta línea, con el fin de 

aprehender a los debates presidenciales organizados por AD en 2015 en tanto actualización de un 

género, se examinaron, en primer lugar, las emisiones en sus aspectos retóricos, temáticos y 

enunciativos, con base en la propuesta de O. Steimberg (1993). A grandes rasgos, el análisis 

permitió constatar que los debates presidenciales argentinos se atuvieron a las prescripciones del 

género. Ahora bien, hallazgos en lo que hace al orden enunciativo, vinculados a la relación entre 

medios (y periodistas), políticos (encarnados en los candidatos) y la ciudadanía (o el público) 

sugirieron la pertinencia de reflexionar, en segundo lugar, en los debates en tanto acontecimientos 

políticos. Para ello, se indagó el modo en que los debates presidenciales televisados organizados 

por AD se inscriben en disputas más amplias que hacen a la particular coyuntura electoral en la 

Argentina en 2015. Si un debate en tanto actividad política es la expresión de un disenso de modo 

no violento (Wiesner, Haapala y Palonen, 2017), la investigación aquí propuesta encuentra un 

debate que toma a las emisiones argentinas de 2015 como su objeto. 
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GRUPO 17: DIMECULT – DISCURSO, MEMÓRIA, CULTURA E REPRESENTAÇÕES 

NO TEXTO MIDIÁTICO E NA LITERATURA (UEPB – Universidade Estadual da 

Paraíba; UFCG – Universidade Federal de Campina Grande) 

 

Ana Carolina Souza da Silva ARAGÃO (UEPB) 

anacarolinaragao@uepb.edu.br 

 

 

As produções discursivas e as suas condições de produção expressam a relação dos sujeitos com a 

sua história, sua cultura, sua língua e os seus papéis sociais em diferentes espaços ao longo do 

tempo, sendo o discurso o objeto constituído pelo encontro entre o linguístico e a sua 

“exterioridade” como também responsável pela (in)visibilidade dos sujeitos do discurso e/ou os 

retratados pelos discursos. Nesse Grupo de Trabalho, adotou-se o discurso como o fio condutor 

dos saberes e verdades e como parte fundamental das redes permeadas e sustentadas pelas relações 

de poder, justificando-se o olhar atento ao material do universo midiático nas discussões atuais da 

Análise do Discurso, em especial, àqueles cujas produções de discursos e posicionamento de 

sujeitos da/na mídia refletem em seus discursos enquanto práticas de subjetivação ou como alvos 

de resistência. Desenvolveu-se também o interesse pelas redes dos dizeres cotidianos nas 

instâncias políticas, educacionais, literárias, culturais, midiáticas, dentre outras, de modo a 

contribuir para o empoderamento dos sujeitos nas mais distintas formas de resistência às práticas 

hegemônicas, opressoras e excludentes que se perpetuam social e historicamente. Dessa forma, 

esse Grupo de Trabalho reúne estudos que versam sobre os possíveis e múltiplos diálogos entre 

discursos, políticas, educações, culturas, informações, mídias e literaturas, considerando que os 

estudos dos discursos e os processos de constituição e deslocamento das identidades e de verdades, 

no sistema histórico e cultural presentes nos textos midiáticos fazem parte de uma necessidade 

contemporânea. Para tanto, direciona-se às práticas discursivas delineadas pelas construções e 

transformações históricas e culturais no universo midiático, como histórias em quadrinhos, textos 

jornalísticos, obras literárias, seriados televisivos, livros didáticos e outros. Objetiva-se, por fim, 

subsidiar a formação acadêmica-profissional com pesquisas que promovam o reconhecimento e a 

reflexão dos processos discursivos dos textos midiáticos na formação social, política e cultural e 

na percepção identitária dos sujeitos. 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Subjetivação; Universo midiático. 

 

Integrantes: Ana Carolina Souza da Silva Aragão; Isabelly Cristiany Chaves de Lima; Giulianne 

Monteiro Pereira; Jean de Medeiros Azevedo; Mozart Edson Lopes Guimarães; José Joelson 

Pimentel de Almeida. 
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O TEMPO ATRAVÉS DAS IMAGENS EM UM PEDAÇO DE MADEIRA E AÇO, DE 

CHABOUTÉ: A ANÁLISE DO DISCURSO FRANCESA COMO CHAVE DE LEITURA 

DA PRODUÇÃO DE SENTIDOS 

 

Jean de Medeiros AZEVEDO (UEPB) 

jeanletras@bol.com.br 

 

 

As narrativas gráficas se apresentam como uma das produções culturais mais consumidas e 

influentes na atualidade, muito embora, ainda sejam obras pouco estudadas e carregadas de 

estigmas. Tradicionalmente as histórias em quadrinhos estabelecem uma narrativa utilizando 

códigos linguísticos verbais paralelos aos visuais, geralmente entendidos como uma unidade. Nos 

quadrinhos há uma interdependência destes elementos, os textos escritos e os balões 

desempenham efeitos de composição para acentuar o efeito provocado pelas imagens. Contudo 

em Um Pedaço de Madeira e Aço (2012), do quadrinista francês Christophe Chabouté, quadrinho 

recém-lançado no Brasil, a predominância é das imagens, sem linguagem verbal apresentada em 

balões, marca diferenciadora das histórias em quadrinhos. Temos aqui, uma história que se 

sustenta através de outros aspectos dos quadrinhos como os planos de cena, os recursos gráficos, 

como os traços e as sombras, pela narrativa, pelos ângulos de visão e enquadramentos, 

repercutindo em como flui a narrativa e o que se espera por parte do leitor para interpretar a obra, 

se oferecendo como um instigante convite a um inusitado hábito de leitura de quadrinhos. 

Sabendo que as estratégias da narratividade são centrais para a interpretação de narrativas 

gráficas, nosso objetivo com este trabalho é tentar analisar quais foram as condições de 

possibilidades enunciativo-discursivas da obra imagética de Chabouté a partir da perspectiva 

francesa da Análise do Discurso, problematizando os caminhos que a materialidade discursiva 

percorre para a produção de sentidos, sobretudo, os relacionados ao tempo. Para tal, nortearemos 

a análise do corpus utilizando o pensamento de Pêcheux e Courtine, que entendem a imagem 

como materialidade discursiva, como também, Foucault que descreve o enunciado para além do 

linguístico e Maingueneau que entende o regime do discurso como agente dos signos imagéticos 

procurando discutir a linguagem visual na perspectiva discursiva, já que, nesta narrativa gráfica a 

linguagem se realiza quase que exclusivamente através de imagens. 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Narrativas Gráficas; Produção de Sentidos. 
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A PRODUÇÃO DA VERDADE A PARTIR DE DISCURSOS HEGEMÔNICOS DOS 

SUJEITOS NO PAPEL DE PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

 

José Joelson Pimentel de ALMEIDA (UEPB) 

jjedmat@gmail.com  

 

Mozart Edson Lopes GUIMARÃES (UEPB) 

mozart.edson21@gmail.com 

 

 

O conceito de sociedade pressupõe, dentre outras ideias, a de relação entre sujeitos que convivem 

em espaço e tempo similares, com a existência indispensável do fenômeno da comunicação, cujo 

objetivo é a produção de sentido ou de significado através do uso de instrumentos que envolvem, 

inclusive, produções escritas, presentes em suportes como livros e revistas, além de 

representações em televisão, outdoor, rádio, dentre outros, que também se formam em sistemas 

históricos de representação do mundo, as linguagens. Quando o processo de ensino é abordado no 

nível de debates políticos, trabalhos acadêmicos ou, até mesmo, conversas informais é inevitável 

a referência ao sujeito professor como indivíduo que ensina ou deveria ensinar, e ao sujeito aluno 

como indivíduo que aprende ou deveria aprender. Porém, ao analisarmos os ditos e os não-ditos 

científicos, podemos nos deparar com a afirmação de que professor e aluno não são indivíduos, 

mas sim, papéis que podem ser alternados por um mesmo sujeito, dependendo da função social 

exercida dentro da relação dialógica com outros sujeitos. Os tipos de discursos que surgem 

durante uma aula, na abrangência dos vários componentes curriculares, são os mais diversificados 

possíveis, como também é grande a diversidade de linguagens envolvidas. Neste contexto, são 

gerados conflitos diante da exposição das ideias dos sujeitos, claramente traduzidos em relações 

de poder, em que tem maior potencial de convencimento aquele que melhor souber aplicar as 

linguagens para melhor adequar seu discurso. Não é diferente em aulas da disciplina Matemática, 

nas quais constantemente nos deparamos com professores e alunos com baixa autoestima, 

relatando grandes dificuldades nos processos de ensino e de aprendizagem. Também são comuns 

nesta disciplina aulas duramente expositivas, fato esse que reforça a hipótese da reprodução, por 

parte dos docentes, de discursos impositivos e fechados à manifestação de atitudes responsivas 

por parte dos então alunos, o que dificulta a produção de sentidos e de diálogos entre estes 

sujeitos, além de impedir a troca de papéis sociais entre professor e aluno. Neste contexto, a 

verdade do discurso do docente assumirá uma pluralidade de significações apenas a partir da 

quebra das estruturas responsivas hierarquicamente estabelecidas pela história do ser professor de 

Matemática. Assim, a partir de pesquisas bibliográficas e do acompanhamento de aulas de 

Matemática da rede pública de ensino do estado da Paraíba, objetivamos pesquisar as causas e 

consequências da perpetuação das verdades nos discursos hegemônicos, na compreensão de 

conceitos matemáticos por parte dos alunos. 

 

Palavras-chave: Matemática; Discurso hegemônico; Produção da verdade. 
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DA MULHER MODERNA EM MAFALDA, DE QUINO ÀS REPRESENTAÇÕES 

ALQUEBRADAS DA MULHER CONTEMPORÂNEA EM MULHERES ALTERADAS, 

DE MAITENA: UMA LEITURA DISCURSIVA DOS QUADRINHOS ARGENTINOS 

 

Ana Carolina Souza da Silva ARAGÃO (UEPB) 

anacarolinaragao@uepb.edu.br 

 

 

Partindo do contexto da cultura ocidental, temos ao longo de seu registro histórico ao menos  três 

construções discursivas da imagem da mulher que foram descritas e analisadas pelo filósofo 

Lipovetsky em seu livro A terceira mulher. Após as ondas do feminismo na América Latina e dos 

inúmeros debates suscitados pelo movimento, novas delineações discursivas e relações de poder 

reorganizaram e atualizaram os sentidos dos enunciados discursivos produzidos historicamente e 

culturalmente sobre a mulher. Tomando como orientação a Análise do Discurso de orientação 

francesa, especialmente, as leituras de Foucault sobre a verdade, o discurso, as relações de poder 

e o processo de subjetivação, bem como as contribuições de Courtine para a leitura discursiva dos 

textos visuais, propôs-se nesse artigo, por meio de um gesto de interpretação, realizar uma 

perscrutação do discurso sobre o feminino nos quadrinhos argentinos de Mafalda, de Quino 

(1964-1973) e Mulheres Alteradas (2003-2006), de Maitena. Assim, como desdobramento, 

pretendeu-se ainda construir uma leitura sobre como as representações femininas da mulher 

moderna e contemporânea foram constituídas e reorganizadas discursivamente de modo a 

produzirem efeitos do real naquele imaginário histórico-cultural. Por fim, as tessituras discursivas 

reveladas nos quadrinhos argentinos, por meio do humor, da ironia e de elementos de significação 

próprios da linguagem quadrinística, com referentes culturais simbólicos correspondentes às 

formas de pensar, comportar, ser e agir, trazem à tona relações densas e complexas da formação e 

interação humana, sendo espelho de representações sociais femininas. Percebeu-se em Mafalda, 

de Quino, um processo de subjetivação marcado por jogos discursivos e subsidiado por inúmeros 

substratos que culminaram na visibilidade de uma imagem organizada sob o estereótipo da 

mulher moderna (a terceira mulher). Já em Mulheres Alteradas, de Maitena, tornou-se latente nas 

construções discursivas a fragmentação e o multifacetamento de novas e múltiplas formas de 

representação femininas, no que se denominou de quarta mulher ou mulher contemporânea. 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Representação Feminina; História em Quadrinhos. 
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INFORMAÇÃO E MEMÓRIA NO PROCESSO DE INCLUSÃO E VISIBILIDADE 

SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

Giulianne Monteiro PEREIRA, (UEPB) 

giuliannemp@uepb.edu.br 

 

 

Durante muitos anos, a sociedade, (in)conscientemente, excluiu e marginalizou as pessoas com 

deficiência. Em suas obras, pesquisadores da área de acessibilidade e inclusão social como 

Aranha e Sassaki retratam através de construções discursivas a imagem da Pessoa com 

Deficiência que fora amplamente divulgada através de escritos bíblicos, livros, filmes, etc, onde 

se encontrava um discurso carregado de preconceito. Esse estigma caracterizava-se com 

expressões que construíam a imagem da PcD enquanto inválida, fardo, castigo divino e até 

“louco”. Visualizamos ao longo da história, as tentativas dessas pessoas tentarem mostrar, de 

certa forma, para a sociedade, que podem contribuir com o meio em que vivem, derrubando os 

estereótipos criados ao longo da história, como ainda diminuir/neutralizar a  invisibilidade social. 

Lembrando-se que a invisibilidade social ocorre devido às diferenças de gênero, classe social, 

racial, sexual, etária, etc, como também por preconceito, atingindo na maioria das vezes àqueles 

que estão à margem da sociedade. E por meio de muita organização passaram a protagonizar e 

liderar suas lutas, no entanto, não se pode afirmar que o preconceito fora totalmente extinguido. O 

que se verifica então, é que desde o Século XX em diante, o cenário de como a Pessoa com 

Deficiência era vista e tratada vem mudando de forma positiva, nos últimos anos, pôde-se 

presenciar a preocupação crescente com essa demanda da sociedade. O processo educacional e a 

postura legalista do Brasil têm avançado, buscando a integração e a inclusão dos PcD no meio em 

que vivem. No entanto, embora já existam instrumentos legais bem como ações, inclusive no 

contexto de diversas Universidades públicas do Brasil, o que foi colocado em prática ainda se 

distancia de uma realidade socialmente inclusiva e cidadã. Após as intensas manifestações, 

solicitações, debates propostos pelo Movimento Político da PcD novos discursos e relações 

sociais, culturais vêm sendo construídas. Nesse ínterim, a informação fora muito importante na 

construção dessa imagem estigmatizada da PcD, da mesma forma que a informação teve papel 

importante na construção dessa imagem, ela continuou tendo um papel no processo de 

desestigmatização. A partir da Análise do Discurso de orientação francesa, propõe-se analisar e 

comparar, por meio de análise de história de vida da PcD, de documentos históricos e legais, 

como ainda de livros, filmes, etc, a forma que tem sido o processo de reinvenção, reconstrução da 

memória e representação da imagem da PcD na atualidade e entender como a informação 

influencia nesse processo. Por conseguinte, compreende-se que a informação tem um papel 

importantíssimo, podendo contribuir para uma reconstrução da imagem da pessoa com 

deficiência com o intuito de diminuir a invisibilidade social desses sujeitos. 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Pessoa com deficiência; Invisibilidade social. 
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QUESTIONANDO OS LIMITES DO REAL: UMA LEITURA DISCURSIVA DO 

GOVERNO MILITAR BRASILEIRO DE 1964 A 1985, A PARTIR DE CONSTRUÇÕES 

NARRATIVAS NO CIBERESPAÇO 

 

Isabelly Cristiany Chaves LIMA (UFCG) 

isabelly.uepb@gmail.com 

 
 

O que é verdade? Quem tem o encargo de dizer o que funciona (ou não funciona) como 

verdadeiro? Contra fatos, há argumentos? Todas as interpretações são válidas? Em 2016, um 

grande enunciado entrou para o rol dos adjetivos mais discursados, a pós-verdade. Depois da 

sentença apocalíptica da morte do autor, do fim das grandes narrativas, da derrocada da 

autoridade e do declínio das verdades eternas, a memória e a imaginação travam um embate na 

produção de dizeres e significados. (Re) inventar o passado e apresentar versões alternativas 

tornaram-se a tônica dos dizeres cotidianos que circulam nas variadas mídias, inclusive nas 

sociais. Afinal, para que a verdade, principalmente, quando ela não é compatível com a 

cosmovisão hegemônica? Desse modo, o apelo da pós-verdade volta-se às emoções e os fatos 

objetivos tornam-se apenas um adendo rebaixado à categoria de dado irrelevante. Assim, a  partir 

da reflexão teórico-metodológica da Análise do Discurso de vertente francesa, especificamente, 

do aporte de M. Foucault, pretende-se elucubrar sobre a verdade e seu papel sócio-político nos 

discursos produzidos nas Mídias Sociais. Para isso, far-se-á um recorte analítico de postagens que 

tenham como escopo o processo sócio-histórico, político, econômico e cultural vivido pelo Brasil 

durante o período do governo militar, de 1964 a 1985. Com isso, as categorias de Regimes de 

verdade, Produções de saber, relações de poder serão retomadas a fim de perceber as tensões 

entre as constituições e os deslocamentos das verdades e das subjetividades, na formação dos 

dizeres cotidianos e nos seus processos de produção e efeitos do real, no imaginário histórico-

cultural de produções de narrativas das bolhas discursivas, no ciberespaço. Por conseguinte, 

compreende-se que a pós-verdade não irrompe como possibilitadora de aprofundar o debate, de 

revisitar as versões, de relativizar os fatos para compreender melhor os eventos, mas, 

parafraseando Nietzsche, “O homem do rebanho chama de verdade aquilo que o conserva no 

rebanho e mentira aquilo que o ameaça ou exclui do rebanho”. A pós-verdade é a verdade do 

rebanho. 
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GRUPO 18: GPPL – GRUPO DE PESQUISA EM PSICOLINGUÍSTICA (USP – 

Universidade de São Paulo) 

 

Lélia ERBOLATO MELO (USP) 

leliaerbolato@hotmail.com 

 

 

A criação do Grupo de Pesquisa em psicolinguística/GPPL-USP, em 17 de junho de 2003, sob a 

coordenação de Lélia Erbolato Melo (Departamento de Linguística/USP), contou com o apoio e a 

participação de representes de cinco Universidades brasileiras.  Naquele momento, o propósito em 

vista era repensar temas atuais de pesquisa, como cognição e linguagem, competência pragmática 

e teoria da mente, leitura de imagens, narrativa oral, entre outros. Inicialmente, o referido grupo 

optou por reuniões mensais de seus membros, e, a partir de 2015, o interesse prioritário do grupo 

convergiu para publicações de seus membros e a realização de pesquisa conjunta.  Foi assim que, 

em 2015, surgiu a proposta de analisar um mesmo corpus, com recortes específicos de reflexão, 

que nos remetessem a diferentes áreas de estudo, como: Linguística, Psicolinguística, Psicologia e 

Fonoaudiologia, com a atenção voltada para o mesmo objeto de estudo. Neste sentido, foi 

realizada pelos participantes do GPPL-USP uma minipesquisa transversal, informatizada, com 18 

crianças de 5, 8 e 10 anos de idade, de ambos os sexos, que frequentavam uma escola pública.  O 

livro utilizado foi “Cabra Cega”, de autoria de Eva Furnari (2003: 10-11).  A coleta e a 

transcrição dos dados coletados foram feitas pelos integrantes do referido grupo de pesquisa. Os 

dados coletados foram transcritos segundo as convenções propostas por Preti e Urbano (1990). O 

objetivo principal era observar a leitura e a interpretação de imagens em sequência. Quanto aos 

objetivos específicos, a intenção era enfatizar os processos mentais que envolvem as relações entre 

a linguagem (compreensão e produção) e as situações de comunicação. Como fios condutores de 

análise e interpretação dos resultados foram considerados quatros eventos de cada história narrada, 

e seus principais ingredientes contextuais (cenário; desenvolvimento; conflito; desfecho). As 

conclusões apontam, por um lado, que a interpretação da linguagem é impossível sem levar em 

conta o contexto, e, por outro lado, que existe nas crianças, entre cinco anos de idade, uma 

evolução esperada, no que diz respeito à articulação entre os diferentes domínios considerados. 

Nesta atmosfera acadêmica, e como coroamento da pesquisa realizada, foi publicado o livro 

“Competência pragmática e linguística na leitura de imagens: reflexões interdisciplinares” 

(2016), reunindo os trabalhos dos participantes do GPPL-USP.  A expectativa é que sejam 

realizadas outras pesquisas com o olhar voltado para a sala de aula. 

 

Palavras-chave: Psicolinguística; Interação discursiva; Reflexões Interdisciplinares.  

 

Integrantes: Lélia Erbolato Melo; Ana Virginia. G. de Souza Pinto; Terezinha de Jesus Costa; 

Aline Cristina Maurício.  
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IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE CRENÇA E FALSA CRENÇA NA LEITURA 

DE IMAGENS EM NARRATIVA ORAL 

 

Aline Cristina MAURÍCIO (GPPL-USP) 

 alinepsicousp@yahoo.com..br 

 

 

Os autores (ANG;PRIDEMORE, 2006) afirmam que a teoria da mente refere-se à habilidade em 

atribuir estados mentais (tais como pensamentos, crenças, desejos e intenções) às pessoas (elas 

próprias e outras); em termos mais simplificados seria “ser capaz de dizer” o que as outras 

pessoas estão pensando ou sentindo. A importância do desenvolvimento dessa habilidade recai 

sobre o fato de que, sem ela, as interações sociais não serão bem sucedidas. Relacionar-se com o 

outro implica em que alguém tenha conhecimentos das expectativas e desejos desse outro e para 

tal, é preciso que as pessoas sejam capazes de fazê-lo graças a teoria da mente. O 

desenvolvimento da teoria da mente se estabelece em uma relação interdependente com o 

desenvolvimento da linguagem (DOHERTY, 2009; FERNANDEZ, 2011). Ambas instituem um 

marco diferencial entre humanos e os outros primatas. As crianças selecionadas pelos professores 

atendem aos critérios de inclusão: ausência de alterações e/ou histórico de fala, audição, visão e 

de desenvolvimento motor. A história selecionada foi ‘A trombada’ (FURNARI, 2003). Foram 

realizadas as respectivas transcrições de uma criança de cinco, uma de oito e outra de dez anos, 

para a verificação de existência de crenças de primeira ordem e de segunda ordem, além da 

presença de habilidades pragmáticas. Os resultados deste estudo permitiram a identificação de 

crenças de segunda e mais alta ordem, à luz da teoria da mente, em narrativas autônomas sem 

tutela e após tutela de crianças com 5, 8 e 10 anos de idade, de ambos os sexos, ao contarem três 

histórias infantis. Tais resultados mostram uma possível evolução na compreensão de que pessoas 

possuem crenças diferentes sobre uma mesma sequência textual, destacando-se a importância da 

narrativa infantil para o foco na criança e nos estados mentais de interação social. Embora haja 

uma evolução nas competências sintáticas com o progredir da idade das crianças avaliadas, a 

competência pragmática e de teoria da mente delas não acompanhou essa evolução de idade 

cronológica. Isso implica em dizer que, a despeito da interdependência entre linguagem e teoria 

da mente, para o desenvolvimento desta requer o envolvimento de outras variáveis e não apenas 

das habilidades sintáticas. 
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LENDO E INTERPRETANDO IMAGENS EM NARRATIVA ORAL 

 

Ana V. G. de Souza PINTO 

 anavirginia9021@uol.com.br 
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O presente trabalho examina o uso informativo da linguagem na produção de condutas 

explicativas e/ou justificativas (VENEZIANO;HUDELOT, 2002), em situação de interação 

discursiva entre adulto/criança. O estudo foi realizado a partir de uma minipesquisa. Os dados 

foram coletados em situação de narrativa oral produzidas por 03 crianças: uma de 05 anos, uma 

de 08 anos e uma de 10 anos de idade, a partir da visualização de sequências de imagens da 

história “A briga” (FURNARI, 1998). As imagens foram apresentadas na tela do computador, a 

saber: a) com tutela do adulto e com imagens; b) sem tutela do adulto e sem imagens. Os 

objetivos principais norteadores do estudo são: (a) fornecer indícios comportamentais sobre a 

teoria da mente e (b) mostrar que as condutas explicativas/justificativas são atividades do 

conhecimento que pressupõem a elaboração e avaliação do pensamento e da capacidade dos 

locutores competentes na apropriação de conhecimentos linguísticos e pragmáticos implícitos  de 

modo pertinente e suficiente (GRICE, 1975), revelando um “saber-fazer”. Na coleta de dados, 

inicialmente, as imagens foram apresentadas às crianças para uma primeira construção 

discursiva. Num segundo momento, o interlocutor adulto recorre à tutela, de modo que as 

crianças consigam realizar a tarefa, uma vez que sozinhas não conseguiriam (BRUNER, 1991; 

FRANÇOIS, 1996; MELO,1997). Os resultados mostram que a história escolhida pode ser 

contada, tanto em um nível meramente descritivo, como em um nível mais elaborado, e com 

maior coerência, na medida em que recorrem aos liames explicativos/ justificativos, bem como 

na atribuição de estados mentais, como intenções, desejos e crenças. Na interpretação de dados 

foi possível avaliar, também, o desenvolvimento da competência pragmática das crianças, quando 

comunicam ao outro as razões, causas e/ou os motivos de suas intenções. Quanto à tutela, de 

modo geral, o adulto ajudou as crianças no cumprimento da tarefa num sentido estrito, 

contribuindo para a elaboração discursiva. 

 

Palavras-chave: Imagem; Discurso; Interação. 
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A DINÂMICA DAS INTERAÇÕES DISCURSIVAS NA CONSTRUÇÃO DE 

NARRATIVA INFANTIL: ALGUMAS REFLEXÕES 

 

Lélia ERBOLATO MELO (USP) 

leliaerbolato@hotmail.com 

 

 

Neste texto, o objetivo principal é analisar a leitura de imagens em sequência na construção de 

narrativa oral em situação interativa (adulto/criança), antes e depois da tutela do adulto. A 

intenção é verificar o desempenho do sujeito, quanto aos aspectos linguísticos, pragmáticos e 

argumentativos, quando ele assume a perspectiva do outro, o que ele pensa e exprime ao narrar. 

Os objetivos específicos seletivos privilegiam os processos mentais que permeiam as relações 

entre linguagem (compreensão e produção) e situações de comunicação. Duas questões estão  em 

busca de respostas: a) em que consiste visualizar e interpretar uma determinada imagem; b) se a 

imaginação condiciona a percepção e a memória. Os temas e os autores considerados como 

pontos de referência inicial são: 1) ‘estados internos de tipo epistêmico’ (PERNER;WIMMER, 

1985); 2) ‘competências pragmáticas e teorias da mente na criança’ (VENEZIANO;HUDELOT, 

2002); 3) ‘condutas explicativas na narração e efeito da tutela’ (VENEZIANO;HUDELOT, 

2005); ‘falsa crença e retificação da falsa crença’ (VENEZIANO;HUDELOT, 2006); 4) 

‘interação com tutela’ (BUNER,1991), entre outros. A coleta dos dados foi realizada com 18 

crianças (de 5, 8 e 10 anos de idade), de ambos os sexos, que frequentavam uma escola pública. A 

história selecionada, “A trombada”, extraída do livro “Cabra Cega” (FURNARI, 2003: 10- 11), é 

constituída de quatro imagens ilustradas, sem texto, contando um episódio com começo, meio e 

fim, apresenta uma brincadeira divertida, entre dois personagens (um menino e uma menina). Os 

dados foram transcritos, conforme Preti e Urbano (1990). Os principais ingredientes contextuais 

codificados são: cenário; desenvolvimento; conflito; desfecho. Foram também observados, 

conforme as posições discursivas do adulto: o enquadramento da tarefa (etapa A); a orientação e 

a regulação (etapa B); a aprovação e o encorajamento (etapa C). Os resultados obtidos sugerem 

que: (a) a imaginação, a percepção e a memória influenciam de forma significativa as produções 

discursivas infantis na seleção do que deve ser dito, e no encadeamento discursivo dos 

acontecimentos; (b) a interpretação de uma imagem exige o uso do equipamento sensorial, 

emotivo e cognitivo (MORIZOT, 2009); (c) o uso dos signos não verbais tem um papel 

importante na regulação e no controle do fluxo conversacional. A expectativa é que sejam 

realizadas mais pesquisas com o olhar voltado para a sala de aula, que permitam contrastar os 

estilos, segundo seus traços peculiares. 

 

Palavras-chave: Interações Discursivas; Narrativa Infantil; Sala de Aula. 
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GRUPO 19: GrAD – GRUPO DE ESTUDO EM ANÁLISE DO DISCURSO (UFAL – 

Universidade Federal de Alagoas) 

 

Maria Virgínia BORGES AMARAL (UFAL) 

mvirginia39@gmail.com  

 

 

Os estudos realizados neste grupo são conduzidos pela assertiva de que o processo da análise de 

discurso é orientado por princípios relacionais entre a subjetividade e a objetividade no 

funcionamento do discurso. É, pois, numa perspectiva de historicidade que enfocamos a Análise 

do Discurso, propondo uma abordagem teórica e metodológica questionadora dos paradigmas que 

sustentam o objeto como determinante da significação e dos que afirmam ser o sujeito o senhor 

absoluto do seu dizer. Nesta perspectiva de historicidade, a Análise do Discurso resgata o estatuto 

do materialismo histórico; aponta para uma leitura das formas de significação da existência dos 

homens em sociedade. As pesquisas do GrAD - Grupo de Estudo em Análise do Discurso - são 

encaminhadas na direção metodológica introduzida por Michel Pêcheux e os propulsores de uma 

proposta em que os procedimentos de análise são definidos à luz do referencial da teoria social 

marxista. Assim como toda a história do conhecimento da realidade é produzida no confronto das 

diferenças, a AD também não é um campo de análise fechado; os analistas do discurso 

estabelecem uma relação crítica com o conjunto dos saberes discursivos de outras áreas do 

conhecimento. Esse campo específico de conhecimento do discurso, desde a sua fundação, tem 

sido marcado por um processo de interlocução de diversas áreas das Ciências Humanas e Sociais, 

interagindo com uma teoria crítica que procura problematizar e compreender as realizações da 

linguagem. Na perspectiva do materialismo-histórico a AD toma o discurso como um processo no 

qual se define a articulação da língua com a história e a com a ideologia. Nossa interlocução com a 

filosofia, que não poderá ser desvinculada da produção do conhecimento, nem do processo de 

compreensão das formas de organização e manifestação do ser social, permite-nos uma 

aproximação da teoria social de Marx, especificamente do método que o permitiu compreender o 

movimento da sociedade burguesa. 

 

Palavras-chave: Análise do discurso; Materialismo histórico; Ideologia. 

 

Integrantes: Maria Virgínia Borges Amaral; Antonio Castro do Amaral; Cristiane Gomes de 
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O DISCURSO TRABALHO NA SOCIEDADE MODERNA: MAIS APRISIONA DO QUE 

LIBERTA! 

 

Maria Virgínia BORGES AMARAL (UFAL) 

mvirginia39@gmail.com  

 

 

É reconhecida a complexidade do direito ao trabalho, sobretudo as dificuldades que a sociedade 

contemporânea encontra para que tal direito seja assegurado. Nesta sociedade, o trabalho é tomado 

como foco de questão política e econômica na sua dimensão legal. Apesar das inúmeras leis que 

existem no Brasil em função dos trabalhadores, não se tem uma política do trabalho nos moldes de 

uma política social no calibre de uma política de proteção da pessoa para que trabalhe. As práticas 

discursivas sobre o trabalho contraria o princípio fundamental do direito de todos a um trabalho, 

embora explicite que o garante. As medidas pontuais da “política do trabalho” no Brasil visam 

tornar menos dolorosa a efetivação do processo exploratório do trabalho e não se aniquilam as 

práticas de violação do direito ao trabalho. Neste estudo analisa-se o discurso trabalho que opera 

na sociedade contemporânea produzindo sentido de direito ao trabalho e encaminhando formas de 

observância de leis que intentam conter a violação desse direito. O discurso trabalho na sociedade 

moderna – sob a dominação da classe burguesa – silencia a função de disciplina, e constrói 

evidências de uma política de ganho e produtividade a partir das adesões ditas “voluntárias” dos 

sujeitos “livres”, que, paradoxalmente, funcionam em relações de dependência. O discurso 

trabalho tem entre as características que o constituem a de silenciar o sentido de “exploração”. 

Esse discurso tem várias materialidades, entre elas os planos e programas de proteção social e 

trabalhista, assim como as Propostas de Emenda Constitucional que dizem beneficiar aos 

trabalhadores na garantia dos seus direitos. Toma-se aqui o discurso como um processo sócio-

histórico, sendo, por isso, produto da consciência enquanto processo da vida real. Nesta sociedade, 

sob a regência das ideias liberais, o discurso liberal lança mão do discurso trabalho e se fortalece 

deslocando sentidos sedimentados na memória discursiva do trabalho (AMARAL, 2016). Como 

exemplo tem-se o sentido de “servidão”, que desliza para o sentido de “liberdade”. Com esse 

estratagema discursivo, os sujeitos são cooptados pelos ideais de “liberdade” e os reproduzem no 

senso comum: “o trabalho liberta”. Mas o discurso liberal se apropria do discurso trabalho e o 

converte em meio para atingir seus fins de dominação e aprisionamento do trabalhador à ordem 

burguesa. 

 

Palavras-chave: Discurso trabalho, direito ao trabalho, violação ao trabalho. 
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MULHER E FEMININO EM CHICO BUARQUE: UMA ANÁLISE DE DISCURSO 

 

Gabriela MOURA (UFAL) 

gabrielamourapsi@gmail.com 

 

 

Considerado um dos grandes nomes da música popular brasileira Chico Buarque de Hollanda, 

escritor e compositor, iniciou sua carreira na década de 60. Seu trabalho irreverente e autoral 

convoca pesquisadores da análise do discurso e também de outros campos a se debruçarem sobre 

sua obra tão vasta e rica. O percurso inicial da carreira musical de Chico Buarque foi permeado 

pelas condições de produção da época, consequência de um golpe militar em 1964, momento em 

que é possível observar um silenciamento de algumas vertentes ideológicas. Esse foi um período 

conturbado da história brasileira que se manteve até 1985 através de estratégias discursivas que 

buscavam dotá-lo de legitimidade. No contexto da ditadura, o “samba duplex” de Chico era uma 

forma de composição específica: dizer algo para (não) dizer outro. É nesta conjuntura que este 

trabalho tem como objetivo investigar a mulher e o feminino em Chico Buarque, pois este artista 

convoca à reflexão quando o mesmo compõe/canta do lugar das mulheres, delimitando um estilo 

próprio e um discurso peculiar. Deste modo, esta pesquisa tem como fundamentação a Análise do 

Discurso de Linha Francesa (AD), a partir das formulações teóricas de Michel Pêcheux, que 

prioriza o alcance do tema da história, do poder e da ideologia como condições para a constituição 

dos processos discursivos (PÊCHEUX, 2014). O conceito ‘mulher’ é analisado em sua perspectiva 

histórica, política e ideológica; e o conceito ‘feminino’ em sua dimensão não-toda, marcado pela 

ausência de um significante que defina “o que é uma mulher?”, a partir da psicanálise lacaniana. O 

‘feminino’ em psicanálise constitui-se como um grande complexo emaranhado, pois desde Freud 

(1933/2010) tem-se que uma maior quantidade de narcisismo é atribuída à feminilidade, de modo, 

que a necessidade de ser amada é um elemento que compõe o ‘feminino’, na tentativa de responder 

ao enigma “o que é uma mulher?”. 

 

Palavras-chave: Mulher; Feminino; Chico Buarque. 

 

  

file:///C:/Users/jessi_000/Desktop/gabrielamourapsi@gmail.com


 

161  

OS DES(CAMINHOS) DOS SENTIDOS DE PÚBLICO E PRIVADO NO DISCURSO DA 

LEI DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

 

Antonio Castro do AMARAL (UFAL) 

amaral1306@hotmail.com 

 

 

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

Universidade Federal de Alagoas, trata dos “(Des)caminhos dos Sentidos do Público e Privado no 

Discurso da Lei das Parcerias Público-Privadas”. Objetivou analisar, sob as fundamentações 

teóricas da Análise do Discurso (AD), fundada por Michel Pêcheux, ao fim da década de 1960 

como teoria materialista do discurso, os sentidos de “público” e “privado” no discurso oficial Lei 

das Parcerias Público-Privadas (LPPP), nº. 11.079/2004, do Governo Federal brasileiro. Para tanto, 

a pesquisa, já em fase final, analisou, sob o enfoque materialista, os sentidos históricos, sobre o 

“público” e o “privado”, desde a Antiguidade clássica à constituição do Estado contemporâneo, 

destacando que as esferas do “público” e do “privado” sempre estiveram atrelados a distintos 

lugares, que se excluem mutuamente; a pesquisa também revistou aspectos teóricos e conceituais 

da Análise de Discurso no Brasil, relativamente às principais categorias concernentes às 

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

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

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

puderam desvelar o processo de relativização e homogeneização dos conceitos atinentes aos 

sentidos de “público” e “privado”, demonstrando que o processo de ressignificação desses sentidos 

decorreu do projeto de expansão hegemônica de controle do capital sobre toda a sociedade, que 

privatiza o “público”, submetendo-o aos interesses dos grupos econômicos nacionais e 

internacionais.  

 

Palavras-chave: Público e Privado. Lei das Parcerias Público-Privadas. Análise de Discurso 

Pechextiana. 
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IMAGINÁRIO, SIMBÓLICO E REAL: TODA MULHER TEM É EMPREENDEDORA? 

O CAPITAL, O SEBRAE, E OS SENTIDOS DE PERSUASÃO 

 

Cristiane GOMES DE SOUZA (UFAL) 

cristianesouza_psi@hotmail.com 

 

 

Este trabalho apresenta uma análise a respeito do discurso do SEBRAE sobre as mulheres de 

negócios como base em noções da pós-verdade. Evidentemente, uma tentativa para que novos 

estudos se debrucem sobre as presunções falseadoras, bem como de seus mecanismos constitutivos 

nas relações diversas e fundamentais entre o discurso e a verdade. Talvez, seja esse um dos fatores 

cruciais para compreender mais precisamente como a pós-verdade se difunde (ainda que negativa) 

na sociedade. A pós-verdade será identificada neste trabalho como a manipulação das informações 

sobre como nos últimos anos, o número de mulheres que empreendem seus próprios negócios no 

Brasil, com o objetivo de atender a interesses particulares de um grupo ou de uma pessoa. 

Apresenta-se uma materialidade com análises relativas à divulgação de informações em site e 

redes sociais na Internet, que tem como objetivo primordial convencer as mulheres a comprar 

determinado produto ou utilizar os serviços prestados por determinada instituição/empresa, como é 

o caso do SEBRAE. E ao associarmos aqui uma visão marxista, ratificamos como a ideologia, em 

conjunto com o Estado e parceiros institucionais/empresariais, constitui um instrumento utilizado 

pela classe dominante para manter o seu poder sobre os dominados. Recorrendo também aos 

estudos de gênero analisamos com as mulheres são expostas a condições de trabalho diferentes 

daquelas encontradas pelos homens, tendo suas identidades subjugadas e marginalizadas há muito 

tempo. Busca-se desvelar como as indicações “orientadoras” ao longo da composição textual e 

imagética geram inferências de conteúdo falacioso. Diante disto, o presente estudo é parte de uma 

análise preliminar das nossas pesquisas na fase de doutoramento em Linguística pelo Programa de 

Pós-Graduação em Letras e Linguística da Universidade Federal de Alagoas – PPGLL/UFAL, e 

tem por finalidade analisar, a partir dos fundamentos da Análise do Discurso Pêcheuxtiana, com a 

filiação teórico-metodológica do materialismo histórico e interlocução com autores, a exemplo de 

Marx, Engels, Eagleton, Foucault, as constituições discursivas de imagens sobre a mulher 

publicadas pelo SEBRAE. Pretendemos entender a discussão de gênero e sua relação com 

conceitos propostos pela AD, considerando o contexto social, histórico e ideológico em que os 

atos discursivos ocorrem. Observamos, com a escritura do discurso do Capital e seus efeitos de 

sentido, como se constrói a representação da mulher de negócios, que valoriza certas posturas, 

mobiliza dizeres, alguns materializados (e outros silenciados) pela publicidade. 

 

Palavras-chave: Gênero; Mulher; SEBRAE; Pós-verdade; Análise do discurso. 
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PATERNIDADE RESPONSÁVEL”: NA FILIAÇÃO DO DISCURSO OFICIALIZADO NO 

CAMPO DA SAÚDE, O DOMÍNIO DO PATRIARCADO 

 

Sóstenes ERICSON (UFAL) 

sericson1@hotmail.com 

 

 

A análise aqui apresentada partiu de uma materialidade discursiva extraída de propaganda 

governamental de serviço lançada pelo Ministério da Saúde, com o suposto objetivo de estimular 

os homens a serem responsáveis pela paternidade. Através de cartazes distribuídos em todo o país, 

para serem afixados nas Unidades de Saúde, o governo buscou incentivar uma reflexão sobre as 

implicações da falta de responsabilidade do pai para a saúde da família, especialmente da 

mulher/esposa e dos/as filhos/as. Orientado pelos pressupostos da teoria materialista do discurso 

inaugurada por Michel Pêcheux, ponho em perspectiva os mecanismos discursivos engendrados 

no/pelo Estado que, ao simular uma resposta ao “problema” da paternidade irresponsável, busca 

produzir efeitos de sentido que reforcem no imaginário social um determinado modelo de família. 

Tendo em conta a influência da ideologia burguesa nos diferentes espaços de atuação do Estado 

neoliberal, situo minha investigação no campo da saúde, para demonstrar como os discursos que aí 

circulam contribuem para a reprodução dos valores alinhados à ideologia dominante. Na análise 

em tela, considero que a expressão referencial “paternidade responsável” materializa um discurso 

que se sustenta no modelo binário de constituição de uma unidade familiar, ao tempo em que 

silencia o pressuposto da responsabilidade materna, naturalizada na constituição do modelo 

burguês de família. Para além desse aspecto mais imediato da superfície discursiva, recupero no 

processo de oficialização do discurso sobre o homem no campo da saúde os efeitos produzidos 

pela heteronormatividade. Considerando as condições de produção amplas desse discurso, 

identifico uma relação com o movimento conservador que perpetua e amplia seu domínio também 

no campo da saúde, guardando relação com as questões que envolvem a esfera da produção e da 

reprodução da/na sociedade capitalista. Pressupondo a indissociabilidade entre a esfera econômica 

e a esfera política e o momento predominante da primeira sobre a segunda, identifico no Estado 

um espaço discursivo de perpetuação dos interesses dominantes e, por esse fio, considero que a 

expressão referencial “paternidade responsável” constitui uma materialidade discursiva alinhada 

ao ideário de família patriarcal, sendo este, portanto, um efeito funcional a ser (re)produzido, no 

silenciamento que lhe é constitutivo. Numa perspectiva de marxista de gênero, entendo que Estado 

e patriarcado constituem um par indispensável à reprodução do modo de produção capitalista e o 

discurso oficializado no campo da saúde, na análise aqui apresentada, é uma mediação que 

demonstra os efeitos dessa filiação.    

 

Palavras-chave: Gênero; Discurso; Estado; Patriarcado. 
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GRUPO 20: gepCE – GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA EM CIÊNCIA E ENSINO 

(UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas) 

 

Maria José Pereira Monteiro de ALMEIDA (UNICAMP) 

mjpmalmeida@gmail.com  

 

 

O gepCE participou dos três primeiras edições do CIAD. As atas dos colóquios de 2006, 2009 e 

2012 registram como, desde a primeira edição, o grupo cujo foco central é o Ensino de Ciências, 

pôde divulgar o considerável número de pesquisas que se apoiaram teoricamente em noções da 

Análise do Discurso e as levaram em conta na montagem de seus dispositivos analíticos. Tendo 

participado dessas edições posso atestar a relevância dessa participação para os vários membros do 

grupo, que tiveram oportunidade de trocar ideias com outros grupos, principalmente no que se 

refere a como vinham se filiando teoricamente à análise do discurso. Também não posso deixar de 

registrar a relevância de ouvirmos apresentações e debates de especialistas no assunto, como: E. 

Orlandi; J. J. Courtine, R. Chartier, entre muitos outros, e como abordagens temáticas, como as 

contribuições de Foucault para a análise de discurso, possibilitaram discussões posteriores entre os 

membros do gepCE, bastante significativas para se pensar interfaces entre a Área de Ensino de 

Ciências e a Análise do Discurso. O gepCE, hoje coordenado pelo Prof. Pedro da Cunha Pinto 

Neto, tem membros cujas pesquisas se apoiam em diferentes referenciais teóricos. Entretanto, 

como líder do grupo e como tenho há bastante tempo orientado pesquisas que se apoiam na 

Análise de Discurso, deixo registado que, com esse apoio teórico, desde o CIAD de 2012, no 

gepCE foram defendidos quatro mestrados e oito doutorados, além de inúmeras publicações em 

periódicos, cujos princípios e noções teóricas básicas na organização da metodologia das pesquisas 

é a Análise do Discurso francesa na vertente pecheutiana. Outros oito pós-graduandos trabalham 

nessa linha e com a minha coordenação estão em desenvolvimento um projeto sobre leitura no 

ensino de ciências (apoio FAPESP) e um sobre análise de discursos científicos (apoio CNPq). Para 

apresentações no V CIAD encaminho os doutorandos Alberto Lopo Montalvão Neto; Wanderson 

Rodrigues Morais e Patrícia Maria Azevedo Xavier. Maria José P. M. de Almeida, Programas de 

Pós-graduação em Educação e em Ensino de Ciências e Matemática, FE Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP). 
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ABORDAGENS DISCURSIVAS SOBE RELAÇÕES ENTRE SERES VIVOS NA 

ECOLOGIA DOS LIVROS DIDÁTICOS APROVADOS PELO PNLD PARA A 

BIOLOGIA DO ENSINO MÉDIO 

 

Wanderson Rodrigues MORAIS (UNICAMP) 

w193195@dac.unicamp.br 

 

 

A Ecologia como subárea da Biologia teve seu reconhecimento como ciência apenas tardiamente, 

apresentando desenvolvimento historiográfico e filosófico ainda recente. Visto que os processos de 

construção do conhecimento são inscritos por seus contextos de produção, estes se inserem no 

jogo de poder na relação sujeito-ideologia como mais um efeito da Historia, um discurso entre 

outros marcados pela historicidade. No ensino de Ciências e de forma geral, os recursos didáticos 

se encontram em cenário de prestígio dos governantes, assegurando seu poder e atitudes e 

perpetuando representações de mundo e de conhecimentos científicos que muitas vezes apagam ou 

dissimulam suas raízes, agregando determinados valores e não outros. Tais posições contribuem 

para legitimar práticas sociais e de intervenção na sociedade com base naquilo que foi propagado 

como sendo científico. Desta forma, os objetivos desta pesquisa visam: Compreender como são 

enunciadas as relações entre seres vivos e meio ambiente em livros didáticos destinados ao Ensino 

Médio da Biologia, assim como ,compreender algumas das representações sobre a natureza da 

Ciência em discursos neles presentes. Como bases de fundamentação teórica do trabalho, nos 

apoiamos em Antonio Videira, Keith Jenkins e Carlo Ginzburg quanto às noções historiográficas 

para compreensão da Epistemologia e Teoria da História. Quanto aos aspectos filosóficos e 

epistemológicos da Ecologia como campo de estudo, inicialmente encontramos suporte na obra de 

Thoma Lewinsohn, Curilaf e Denegris e Gonzalez e Moroni, sendo também considerado um 

levantamento histórico da subárea. Como apoio teórico metodológico, nos apoiamos nas noções 

propostas pela Análise de Discurso da linha francesa pecheutiana, principalmente na vertente dos 

trabalhos publicados por Eni Orlandi. O corpus do estudo serão os livros de Biologia do Ensino 

Médio selecionados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) no ano de 2015, e o 

dispositivo analítico se pautará tanto nos estudos de natureza historiográfica e filosófica da 

Ecologia, quanto em noções dessa vertente da análise de discurso e conhecimentos relacionados à 

História. 
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CONTRIBUIÇÕES DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA NO ENSINO MÉDIO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM  

 

Patrícia Maria Azevedo XAVIER (UNICAMP) 

patriciamaxavier@gmail.com 

 

 

Esta pesquisa encontra subsídios na constatação de que poucas investigações vêm analisando o 

quanto a Iniciação Científica no Ensino Médio contribui para o desenvolvimento da autoria pelo 

estudante. Além de pouco debatido nas pesquisas, é uma prática ainda incipiente nas escolas. Da 

revisão das pesquisas realizadas até o momento, notamos que a Iniciação Científica pode 

contribuir para desfazer visões errôneas e estereotipadas de Ciência, de cientistas e acerca do 

desenvolvimento tecnológico, bem como suas relações com aspectos sociais. Além disso, pode ser 

notada como princípio científico e educativo, que contribui para o desenvolvimento de atitudes e 

questionamento, reflexão crítica, tomada de decisão, criatividade, trabalho em equipe, entre outros. 

Acreditamos que a Iniciação Científica pode se tornar uma prática corriqueira escolar e não se 

restringir a um número reduzido de alunos selecionados. Diante do exposto, esta pesquisa tem 

como objetivo investigar o papel da Iniciação Científica no Ensino Médio, como um fator 

relevante para o desenvolvimento da linguagem e para a construção de mecanismos de autoria pelo 

estudante. Como subsídio teórico-metodológico, nos apoiamos na Análise do Discurso, 

principalmente nos trabalhos de Eni Orlandi, publicados no Brasil, na vertente que teve em Michel 

Pêcheux um dos seus principais autores, na França. Mobilizamos as noções de tipologia do 

discurso e autoria conforme proposto por Eni Orlandi. Para construção do corpus da pesquisa, 

propomos um levantamento dos alunos participantes de uma Feira de Ciências de alcance 

nacional, a aplicação de questionários aos professores orientadores e o acompanhamento de 

projetos de Iniciação Científica. Esperamos que o desenvolvimento desse projeto de pesquisa 

possibilite um delineamento das condições de produção da Iniciação Científica no Ensino Médio, 

permitindo uma compreensão do seu papel, em específico, as contribuições que a mesma pode 

trazer para o desenvolvimento da linguagem e da autoria. Esta pesquisa está em curso em nível de 

doutorado no Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática, na Universidade 

Estadual de Campinas. 

 

Palavras-chave: Iniciação Científica; Análise do Discurso; Ensino Médio. 
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DISCURSOS SOBRE TRANSGÊNICOS EM LIVROS DIDÁTICOS DE BIOLOGIA: A 

PRODUÇÃO DE SENTIDOS POSSÍVEIS A PARTIR DE MÚLTIPLAS LEITURAS 

 

Alberto Lopo MONTALVÃO NETO (UNICAMP) 

neto_19901812@yahoo.com.br 

 

 

Discursos de/sobre Ciências se constituem em um campo heterogêneo de saberes, em que, 

historicamente, determinados conteúdos, e não outros, têm sido privilegiados no ensino escolar. 

Pensando que a escolha desses conteúdos no livro didático se trata de uma posição político-

ideológica, e que determinados assuntos que são considerados socialmente relevantes necessitam 

ser discutidos nos ambientes formais de ensino, neste trabalho nos pautaremos em analisar os 

recentes assuntos que perpassam as tecnologias do DNA. Nossa abordagem se pauta 

principalmente em uma das várias formas de Biotecnologia, a saber, a transgenia. Assumindo que 

a produção de transgênicos possui um caráter relevante socialmente, principalmente por 

influenciar direta ou indiretamente a sociedade atual em suas múltiplas esferas, se torna relevante 

discutir tais questões. Nosso objetivo então se pauta em discutir sobre quais efeitos de sentido 

podem ser produzidos a respeito de/sobre transgênicos, a partir da forma como esses conteúdos 

são abordados em coleções didáticas de Biologia, aprovadas pelo PNLD (Programa Nacional do 

Livro Didático). Tal discussão, que se dá com base em trabalhos anteriores à nível de graduação e 

de mestrado acadêmico, visa não apenas refletir sobre os discursos presentes no livro didático, 

como também pretendemos, a partir da identificação e reflexão sobre esses discursos, alterar as 

Condições de Produção de leitura em aulas de Biologia para que se possa tentar chegar à produção 

de sentidos outros, considerados mais críticos no campo da educação. Para tal, propomos trabalhar 

com questões relativas a leitura e escrita no Ensino de Ciências, de forma a levar os alunos a uma 

possível assunção de autoria, compreendida conforme Orlandi. Este trabalho está em 

desenvolvimento em nível de doutorado acadêmico pela na Faculdade de Educação da 

Universidade Estadual de Campinas, dentro das perspectivas de pesquisa do Grupo de Estudo e 

Pesquisa em Ciência e Ensino (gepCE), no qual, dentre várias perspectivas, têm desenvolvido 

pesquisas apoiadas nos pressupostos da Análise do Discurso francesa de vertente pecheutiana. 

Com essa proposta de pesquisa, esperamos colaborar de alguma forma para com a área de Ensino 

de Ciências, proporcionando olhares outros que permitam romper com visões neutras, objetivas e 

unívocas no processo de ensino e aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Livro didático; Análise do Discurso; Transgênicos. 
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GRUPO 21: TMTB – DA TORRE DE MARFIM À TORRE DE BABEL (UNICAMP – 

Universidade Estadual de Campinas) 

 

Maria José CORACINI (UNICAMP) 

coracini.mj@gmail.com 

 

 

Esta mesa tem por objetivo a apresentação de um panorama dos trabalhos em andamento que se 

inserem no grupo de pesquisa intitulado “Da Torre de Marfim à Torre de Babel”, coordenado pela 

Profª. Dra. Maria José Coracini, junto ao Departamento de Linguística Aplicada do IEL, 

UNICAMP. Os estudos aqui apresentados – bem como outros também filiados ao referido grupo e 

desenvolvidos nos mais diferentes níveis, quais sejam: de Iniciação Científica, Mestrado, 

Doutorado e Pós-Doutorado – orientam-se pela abordagem filosófica discursivo - desconstrutiva, 

desenvolvida no Brasil por Coracini e outros pesquisadores do campo da Linguística Aplicada. 

Dentro dessa perspectiva, os pressupostos teórico-metodológicos se estabelecem na/pela sutura 

dos fios dos estudos do Discurso (a partir do viés foucaultiano), da Psicanálise (freudo-lacaniana) 

e da Desconstrução (derridiana). A exemplo desses trabalhos, as comunicações de Hayashi, Rocha, 

Parathela e Peixoto trazem à cena uma discussão em torno da relação sujeito-língua-cultura a partir 

da construção identitária de professores de línguas (ditas) maternas e estrangeiras e de práticas 

no/do contexto escolar regular e de cursos livres. Com vistas a rastrear as representações de língua 

que atravessam e que, portanto, constituem identitariamente professores de línguas (ditas) 

estrangeiras, Hayashi lança um olhar para os dizeres de professores de língua japonesa, trazendo-

nos importantes considerações acerca dos afetamentos das relações familiares e/ou migratórias nas 

representações mapeadas. Ainda na temática de formação de professores, Rocha investiga o 

entrecruzamento das representações de língua materna e aquelas que constituem o cenário de 

cursos de formação continuada, notadamente do Pacto Nacional Pela Alfabetização Na Idade Certa 

(PNAIC). O estudo de Parathela, por sua vez, interroga os modos como as práticas de prevenção 

contra o bullying são discursivizadas em materiais paradidáticos. Por fim, o trabalho de Peixoto – 

também inserido no grupo de pesquisa “Gênero e Discurso: vidas itiner(r)antes”, iniciado no ano 

de 2015, coordenado pela Profa. Dra. Maria José Coracini, e também apoiado pelo CNPq – 

questiona os sentidos da convicção em torno da(s) pedagogia(s) do feminino, materializados em 

postagens virtuais a respeito da existência de cursos livres privados que visam à preparação de 

meninas adolescentes para se tornarem “princesas”. 

 

Palavras-chave: Discurso; Desconstrução; Psicanálise. 

 

Integrantes: Maria José Coracini; Andreza Roberta Rocha; Mariana Peixoto; Renan Kenji Sales 

Hayashi; Talitha Paratela. 
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O DESEJO PELA LÍNGUA ESTRANGEIRA: O GOZO EM (CON)FUNDIR-SE COM/NO 

OUTRO 

 

Renan Kenji Sales HAYASHI (UNICAMP) 

renanhayashi@hotmail.com 

 

 

O objetivo do presente estudo é analisar as relações entre língua-cultura japonesa e representações 

de si e do outro em um contexto de formação de professores de japonês como língua estrangeira. 

Nós conduzimos uma investigação com catorze participantes que frequentaram um curso de 

licenciatura em língua japonesa de uma universidade pública localizada no Distrito Federal. Ao 

longo da pesquisa, nosso foco primou por compreender que tipo de representações de língua 

materna/estrangeira os participantes tinham, considerando como pano de fundo a relação entre 

língua portuguesa do Brasil e a língua japonesa. Destarte, objetivamos entender de que maneira 

essas representações de línguas-culturas poderiam refletir nas noções de identidade dos 

participantes, bem como em suas representações do que é ser um professor de japonês. Embora 

existam pesquisas sobre os processos de construção de identidades de professores de japonês no 

Brasil, como Nascimento (2013) e Mukai (2015), nenhum desses trabalhos aborda a questão a 

partir de uma perspectiva discursivo-desconstrutiva de viés psicanalítico, a qual é adotada no 

presente estudo. Interessa-nos aqui a relação das representações de si postas em relevo com as 

representações de línguas-culturas e de professor de japonês nesse contexto de ser-estar entre 

línguas-culturas (CORACINI, 2007). À vista disso, conduzimos uma pesquisa qualitativo-

interpretativista gerando corpus a partir de entrevistas semiestruturadas e questionários escritos 

mistos. Resultados preliminares apontam que o fator familiar/imigratório japonês é uma variável 

que dificulta a identificação dos participantes do que vem a ser língua materna e/ou língua 

estrangeira, uma vez que a língua-cultura apre(e)ndida em contextos familiares é contrastada com 

línguas-culturas atreladas a contextos de aprendizagem formal. Além disso, por meio de um gesto 

de leitura ancorado nos pressupostos psicanalíticos, pudemos concluir que os momentos de 

identificação que os professores têm com a língua-cultura japonesa são atravessados pela ordem 

do desejo, na qual o intento por aprender e lecionar o japonês encontra eco em um desejo em ser 

o outro, em confundir-se nele para, quem sabe um dia, mestre dessa língua, gozar como gozam os 

outros. 

 

Palavras-chave: Identidade; Psicanálise; Ensino de Língua Japonesa. 
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JOGOS DAS DIFERENÇAS: UM OLHAR DISCURSIVO SOBRE PARADIDÁTICOS 

ANTIBULLYING 

 

Talitha PARATELA (UNICAMP) 

talithaparatela@gmail.com 

 

 

O estabelecimento das Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, em 2012, e a 

implementação do Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying), em 2015, 

promoveram mudanças no conteúdo tratado nas salas de aula brasileiras. Além da inserção dos 

temas transversais nas disciplinas ministradas na rede pública, que tratam da ética e da 

pluralidade cultural e sexual, entre outros assuntos, tais medidas determinam a confecção de 

ferramentas didáticas em defesa dos direitos humanos, no âmbito da educação para a diversidade. 

Com a sanção da Lei nº 13.663/18, em maio de 2018, tanto as diretrizes educacionais quanto o 

programa são reiterados e complementados pela nova legislação. Assim, é preciso observar os 

efeitos de sentido mobilizados na construção de enunciados nos materiais produzidos em resposta 

às referidas normas de ensino, de modo a compreender como as agressões são representadas e 

como os envolvidos nelas são estereotipados. À luz da teoria discursivo-desconstrutiva, pensada 

por Maria José Coracini nas proximidades e dissidências de Michel Foucault, Jacques Derrida, 

Sigmund Freud e Jacques Lacan, faremos uma análise de dois jogos infantis: um é a cartilha 

Chega de Bullying, produzida pelo canal televisivo pago Cartoon Network, em parceria com a 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a PlanInternational e a Organização dos Estados 

Ibero-americanos (OEI); o outro é o Jogo da Igualdade e das Diferenças, desenvolvido pela 

organização não governamental Rede de Cidadania Mateus Afonso Medeiros (Recimam) e pela 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Partindo do pressuposto de que as brincadeiras 

relacionam-se a traços culturais das sociedades nas quais se inscrevem, trabalhamos com a 

hipótese de que as atividades lúdicas em questão, apesar de visarem à pluralidade, recorrem ao 

pensamento dicotômico, homogeneizando e apagando as singularidades dos sujeitos 

representados. Nosso objetivo geral é contribuir com os estudos sobre linguagem, sujeito e 

identidade, e nossos objetivos específicos são: (i) discutir a forma que a concepção de educação 

para a diversidade influencia a elaboração de recursos utilizados como apoio aos livros didáticos 

obrigatórios em cumprimento às diretrizes nacionais, (ii) verificar como as brincadeiras se 

fundam em representações sociais para a constituição identitária e (iii) refletir sobre os discursos 

que baseiam a chamada “cultura da paz”, termo empregado pelo poder público no documento 

oficial da Lei nº 13.663/18. 

 

Palavras-chave: Bullying; Desconstrução; Discurso. 
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OS CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E AS REPRESENTAÇÕES DE LÍNGUA 

PORTUGUESA PARA E POR PROFESSORES: EFEITOS DA-NA CONSTITUIÇÃO 

SUBJETIVA 

 

Andreza Roberta ROCHA, (UNICAMP) 

andrezarr4@gmail.com.br 

 

 

Com vistas a apreender se existem e quais seriam as relações entre as representações de ensino de 

língua portuguesa que emergem dos dizeres dos professores e aquelas circulam no âmbito dos 

cursos de formação continuada, tomamos como cenário o Pacto Nacional Pela Alfabetização Na 

Idade Certa (PNAIC), que consiste em uma iniciativa governamental que pretende assegurar a 

alfabetização de todas as crianças até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino 

fundamental. Visamos, especificamente, problematizar as representações de si e do(s) outro(s) que 

emergem dos dizeres dos participantes da pesquisa e apreender as relações que as pessoas 

envolvidas com o processo de ensino de língua portuguesa são incitadas a manter com o que se 

pode entender como um ideal a ser seguido. Interessa-nos, de modo particular, apreender elementos 

sobre a relação entre a chamada língua materna e a constituição da subjetividade do professor 

alfabetizador. Para tanto, a metodologia adotada consistiu no exame da transcrição de entrevistas 

realizadas com professores envolvidos com o curso de formação continuada oferecido pelo PNAIC. 

No que se refere ao aparato teórico, inserindo nossos estudos na perspectiva discursivo-

desconstrutiva (Coracini, 2014), recorremos às contribuições de (Derrida [1985]2001) a respeito da 

relação eu-outro e da noção de contra-assinatura. Como conclusões parciais, no que se refere às 

representações que emergem dos-nos dizeres dos participantes sobre o ensino de língua portuguesa, 

o exame da materialidade linguístico- discursiva das entrevistas tem apontado que o “outro” 

privilegiado pelo professor em seus dizeres é o orientador de estudo e vice-versa, revelando, ainda, 

um movimento no qual as participantes recuperam as vozes de autores renomados como meio de 

referendar as considerações que fazem sobre si mesmas e seu trabalho no ensino de língua 

portuguesa. 

 

Palavras-chave: Representações; Ensino de Língua Materna; Formação de Professores. 
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PEDAGOGIAS DO FEMININO: REGIMES DE PODER E VERDADE NA 

ESCOLARIZAÇÃO DOS CORPOS NA/DA CONTEMPORANEIDADE 

 

 

Mariana PEIXOTO (UFU) 

 mariana.peixoto@ymail.com 

 

 

Fundada em 2013 no Brasil, uma franquia de escolas de cursos livres nasce com a proposta de 

formar meninas, de quatro a quinze anos de idade, para se tornarem princesas e, conforme 

descrição do próprio site, com o objetivo de “fazê-las resgatar a essência feminina que existe em 

seus corações”. Desde sua abertura, a escola já conta com seis filiais em todo o território 

brasileiro, mas foi somente durante a divulgação da inauguração de uma de suas filiais, localizada 

em uma cidade no sudeste do país, que tal projeto ganhou certa visibilidade, causando as mais 

diversas reações nas mídias sociais, diante de sua proposta. Visando atingir o público pertencente 

às classes A, B e C – ainda segundo informações do próprio sitio da escola –, a instituição 

oferece, no contraperíodo das aulas das escolas regulares, cursos livres que tratam de temas 

relacionados a desde o que compreendem por “a identidade da princesa”, a aulas de etiqueta, 

cuidados com a casa e família, estética corporal, valores e princípios do matrimônio e 

concernentes à espera do “príncipe”. Anda instigada pelo questionamento que nos deixa Michel 

Foucault, em sua obra “A arqueologia do saber” ([1969] 2010, p. 30), qual seja: “como apareceu 

um determinado enunciado, e não outro em seu lugar?”, lanço como proposta, para esta 

comunicação, uma discussão acerca dos mecanismos no/pelos quais a emergência de enunciados, 

como os que sustentam tal proposta de pedagogia do feminino, se tornam (ainda) possíveis na 

contemporaneidade. A partir da abordagem filosófica discursivo-desconstrutivista (CORACINI, 

1999, 2003, 2011), analisarei excertos extraídos de propostas da instituição, bem como de 

comentários de usuários de mídias sociais a esse respeito, todos localizados em sítios de domínio 

público. Como veremos, a partir na análise do corpus, temos aí a instauração de uma arena virtual 

que promove disputas de narrativas em torno do feminino, reforçando, desse modo, 

dicotomizações que se materializam nos pares “feminimo x feminismo”, “boa mulher x má 

mulher”, “certo x errado”, etc. 

 

Palavras-chave: Discurso, Desconstrução, Pedagogias do Feminino. 
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GRUPO 22: VI – VOZES (IN)FAMES: EXCLUSÃO E RESISTÊNCIA (UNICAMP – 

Universidade Estadual de Campinas) 

 

Maria José CORACINI (UNICAMP) 

coracini.mj@gmail.com 

 

 

Nossa mesa tem como objetivo problematizar questões acerca de linguagem e exclusão, no bojo da 

análise discursivo-desconstrutiva (CORACINI, 2000, 2007, entre outros) e em consonância com o 

trabalho desenvolvido pelo grupo de pesquisa Vozes (In)Fames: exclusão e resistência, inscrito no 

CNPq e coordenado pela Profa. Dra. Maria José Coracini, junto ao Departamento de Linguística 

Aplicada do IEL, Unicamp. As pesquisas em andamento aqui apresentadas, como mencionamos, 

partem da perspectiva proposta por Coracini (2000, 2007, entre outros), sendo atravessadas e 

constituídas por proposições de Foucault, Derrida e Lacan e versarão, em termos gerais, sobre 

linguagem, identidade e exclusão. Coracini irá apresentar sua pesquisa sobre mulheres em situação 

de rua e seus dizeres, visando à observar e analisar a relação mãe-filha. Alves, por sua vez, proporá 

uma análise que contemple o viés discursivo das representações sociais construídas pelos fãs e 

autores de fanfiction LGBT. Traremos também à baila dois trabalhos que versam sobre a temática 

dos refugiados. O primeiro, de autoria de Rosa, propõe uma análise da construção discursiva dos 

movimentos migratórios contemporâneos no discurso jornalístico, tendo como corpus notícias 

divulgadas em portais digitais e visando abordar questões sobre discurso, mídia e migração. Já o 

segundo, proposto por Gambassi, voltar-se-á à problematização do termo “refugiado” e de quem 

pode ser inscrito nesse grupo, apresentando uma análise das discussões feitas pelos principais 

órgãos envolvidos no auxílio a esses sujeitos, assim como outros textos legais e teóricos que 

possam embasar a discussão sobre refugiados, linguagem e identidade. 

 

Palavras-chave: Discurso, Desconstrução, Psicanálise. 

 

Integrantes: Maria José Coracini; Giulia Mendes Gambassi; Ludmilla Alves; Marluza Da Rosa. 

 

  

mailto:coracini.mj@gmail.com


 

174  

MULHERES EM SITUAÇÃO DE RUA: VIDAS ITINER(R)ANTES 

 

Maria José CORACINI (UNICAMP) 

coracini.mj@gmail.com 

 

 

Esta comunicação pretende trazer resutados parciais de uma pesquisa apoiada pelo CNPq sobre 

gênero, identidade e resistência no que diz respeito a mulheres em situação de rua. Foram 

coletadas narrativas de mulheres que vivem ou viveram nas ruas de Campinas (SP), com a 

anuência formal de cada uma delas. As narrativas foram gravadas em áudio seja nas ruas de 

Campinas, seja na Casa Santa Clara, ligada à Karitas, onde moram, durante meses ou até um ano, 

conforme o caso, até aproximadamente 20 mulheres que se propõem a mudar de vida. Elas podem 

sair na hora que quiserem desde que comuniquem ao diretor da Casa, mas, apesar disso se 

queixam da falta de liberdade. Para esta comunicação, foram escolhidos recortes de dez narrativas 

a respeito de como as participantes vêem o outro-família, nomeadamente a mãe, em grande parte 

dos casos, responsável pelo rumo de suas vidas: droga, prostituição, vida na rua... As 

representações do outro provem de suas experiências pessoais como observadoras, mas, 

sobretudo, como participantes de certas situações de violência, que as anula(ra)m e as torna(ra)m, 

por vezes, revoltadas. Interessa-nos alem, evidentemente, dos casos narrados, a língua(gem) que 

usam para relatar o que pensam e sentem. A frase “eu não quero falar da minha mãe porque ela 

não é mãe [...] completamente responsável pelo que eu tô vivendo hoje” é recorrente nos relatos 

coletados e dá conta da relação estabelecida entre mãe e filha, relação  essa frustrante e dolorosa, 

sobretudo para meninas que, na fase pré-edípica precisam do carinho e do amor maternos. 

Observe-se o uso da negativa na frase acima transcrita, que remete à denegação: ao mesmo tempo 

nega e afirma a existência da mãe e o desejo de ter sua atenção. Quando a mãe induz sua filha de 

11 ou 12 anos a se prostituir porque ela, além de ter sido estuprada, é negra (filha de pai negro) e 

por isso não tem condições de ir à escola, ela marca com sua agressão o corpo da filha que, 

traumatizada, se submete à vontade da mãe, única solução para sobreviver. Do ponto de vista 

filosófico, esta pesquisa bebe as noções que  orientam seu olhar sobre os registros nas obras dos 

pensadores franceses Michel Foucault, Jacques Derrida e Jacques Lacan, embora, sempre que 

necessário, recorra a outros autores. De Foucault extraímos principalmente as noções de discurso; 

de Derrida, o questionamento das estruturas rígidas organizadas em torno de dicotomias que 

ocasionam, dentre outros, a exclusão e a discriminação; de Lacan, a concepção de sujeito do 

desejo, fal(t)ante, efeito entre significantes, descentrado e incapaz de controlar os efeitos de seu 

dizer. 
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REFÚGIO E (IN)VISIBILIDADE: A CONSTRUÇÃO MIDIÁTICO-DISCURSIVA DOS 

MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS CONTEMPORÂNEOS 

 

Marluza DA ROSA (UFSM/FW) 

 marluza.rosa@gmail.com 

 

 

Os estudos do discurso, notadamente a partir do viés foucaultiano, costumam ser pensados como 

um “diagnóstico do presente”, de modo que analisar discursos consiste em tornar visível o que já 

vemos, ou seja, desnaturalizar e desabituar nosso olhar daquilo que, de tão próximo e imediato, 

parece-nos estável, sem falhas. Contemporaneamente, esse presente é, em grande medida, 

atravessado e produzido pelas mídias, que, de acordo com Gregolin (2008; 2015), caracterizam-se 

como as principais responsáveis por construir uma “história do presente”, interpelando o leitor, 

difundindo e ressignificando imagens. Quando se toma as mídias como locus de análise, 

consequentemente, trata-se de questioná-las em sua evidência e suposta universalidade, bem 

como de problematizá-las em seu caráter histórico como produtoras de subjetividades, de hiper e 

invisibilidades. Em outros termos, trata-se de compreender os jogos de força que atravessam o 

momento histórico-social em que vivemos, tornado visível e enunciável pelas mídias. Com base 

nesses pressupostos teóricos, este trabalho se volta para a análise da construção discursivados 

movimentos migratórios contemporâneos no discurso jornalístico e toma como corpus notícias 

divulgadas em portais digitais no período de três anos. Os textos em análise são delimitados pela 

produção de dois acontecimentos jornalísticos: a morte do menino sírio, Aylan Kurdi, registrada 

pela fotógrafa turca, Nilufer Demir, em setembro de 2015, e o resgate do menino francês da 

sacada de um edifício, realizado pelo migrante Mamoudou Gassama, em maio de 2018. Ambos os 

fatos ganharam repercussão mundial e produziram o que se pode compreender como uma 

passagem da invisibilidade à hipervisibilidade em torno da figura do estrangeiro-refugiado, dadas 

a reprodutibilidade dos registros fotográficos e a exacerbação dos discursos sobre a questão 

migratória daí decorrentes. De invasores a vítimas ou heróis, a proposta desta intervenção é a de 

analisar como se constroem as imagens dos migrantes nos textos em discussão e, 

consequentemente, como se (res)significam os dizeres sobre a situação de refúgio na 

contemporaneidade, produzindo-se efeitos de verdade que se inscrevem na história. 
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QUEM PODE SER REFUGIADO? 

 

Giulia Mendes GAMBASSI (IEL/Unicamp) 
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Este trabalho tem como objetivo refletir sobre os termos refugiado e deslocado interno, conforme 

propõe o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR ou UNHCR, em 

sua sigla em inglês), contrastando-os com os termos refugiado externo e refugiado interno, 

conforme propomos em nossa tese de doutorado (que está em seu primeiro ano de 

desenvolvimento). A justificativa deste trabalho é a de que, considerando a crise diaspórica que 

temos acompanhando globalmente, questionamentos acerca da terminologia que abarca os grupos 

de sujeitos refugiados podem endossar discussões (que se mostram cada vez mais urgentes) e 

investigações sobre os sujeitos que estão vivendo (n)essas situações, principalmente considerando 

o papel fundamental da linguagem na constituição de suas representações identitárias. Nossa 

perspectiva teórica é discursivo-desconstrutiva, conforme proposta por Coracini (2007), 

embasando-se nos pensamentos de Michel Foucault, Jacques Derrida e Jacques Lacan. Assim, 

levando em consideração os termos propostos pela ACNUR (refugiados e deslocados internos), 

amplamente utilizados em âmbitos legais e humanitários, atentamo-nos ao fato de que os dois 

grupos estão em condições que violam os direitos humanos e de que a diferença mais 

significativa, ao nosso ver, entre eles é que os primeiros (refugiados) cruzaram a fronteira de seu 

país de origem (tendo direito à proteção internacional) e os segundos (deslocados internos) 

permaneceram dentro do mesmo território nacional. Entretanto, o que se mostra produtivo, neste 

momento, para nossa tese de doutorado é o deslocamento forçado – por fatores que ameaçam a 

vida e a liberdade dos sujeitos (incluindo aqueles afetados por desastres naturais) – comum aos 

dois grupos. Destacamos, nesse sentido, que há algumas controvérsias na literatura quanto ao 

termo refugiado, pois, enquanto a ACNUR considera que desastres naturais só seriam 

provocadores de deslocamento interno, há situações em que é necessário deixar seu país devido a 

essas mesmas condições – o que configuraria o sujeito como refugiado, mesmo que motivado por 

questões que o subsumiriam ao outro grupo. Logo, apesar de a terminologia oferecer limites, as 

crises humanitárias parecem desestabilizar as tentativas de logicizar parâmetros quanto à procura 

de auxílio por seres humanos. Metodologicamente, pretendemos apresentar uma análise das 

discussões feitas pelos principais órgãos envolvidos no auxílio a refugiados, assim como da 

Declaração Internacional dos Direitos Humanos, entre outros textos legais e teóricos que possam 

embasar nossa argumentação. 
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OS DIZERES DOS AUTORES DE FANFICTION LGBT: REPRESENTAÇÕES DE SI E 

DO OUTRO 

 

Ludmilla ALVES, (UNICAMP/IEL) 

ludmillamalvesm@gmail.com 

 

 

Propomos contribuir para Linguística Aplicada com uma análise que contemple o viés discursivo 

das representações sociais construídas pelos fãs e autores de fanfiction LGBT. Nosso interesse é 

demarcado pela onda de estudos culturais, que, desde 1990, busca compreender as novas práticas 

de consumo que colocam o fã como peça central das chamadas culturas participativas (JENKINS, 

2006). Se antes a imagem do fã era estigmatizada a partir de discursos pessimistas sob o signo da 

cega idolatria, hoje, procuram redimi-lo, reconhecendo nele um consumidor participativo, 

empoderado, criativo e subversivo (FILHO, 2007). Enquanto mediador cultural, o fã se apropria e 

modifica referenciais da indústria cultural, reconfigurando o cânone original. Entretanto, longe de 

heroicizar o fã, interessa-nos compreender, no recorte de autores de fanfiction LGBT, como as 

representações sociais desses sujeitos são negociadas e manifestadas, considerando a sua posição 

ambivalente como consumidores e produtores de conteúdo. Por isso, leva-se também em conta o 

contexto de resistência contemplado no recorte deste estudo: o grupo LGBT. Consideramos o 

termo “contexto de resistência” visando distinguir a produção do fã comum daquela produzida 

pelo fã LGBT, cuja autoria tem função de evidenciar a sua identidade, em resposta às 

representações veiculadas pela cultura de massas. Assim, partindo do pressuposto de que as 

representações midiáticas possibilitam formas de inscrição do sujeito, formulamos a hipótese de 

que a tomada da posição de autor, por parte dos fãs LGBT, afeta e produz efeitos de 

deslocamento nas suas representações de si e nas representações das produções da indústria 

cultural das quais se apropriam para escreverem suas fanfictions. Assim, lançamos mão das 

seguintes perguntas de pesquisa: Como e quais as representações de si e do outro emergem na 

materialidade linguística dos autores de fanfiction LGBT? Como a posição autor promove (ou 

não) deslocamentos entre as representações midiáticas e as representações das suas fanfiction? 

Como ancoragem teórico-metodológica, apoiamo-nos numa linha de análise discursivo-

desconstrutivista (CORACINI, 2007, 2010, 2012). Nela, comprometemo-nos com o aporte de três 

grandes nomes do pós-estruturalismo francês: em Foucault, apoiamo-nos em seus estudos a 

respeito das relações de poder-saber e das condições de produção do discurso. Com Derrida, 

trazemos o olhar desconstrutivista, responsável por trazer à tona a problematização da 

racionalidade por trás do pensamento dicotômico da epistemologia ocidental (CORACINI, 2015). 

Por fim, contamos com a psicanálise de Lacan acerca das suas colocações a respeito do sujeito 

cindido, da discussão em torno da identidade e do sujeito da falta e do desejo. 
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GRUPO 23: GEPAD – GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ANÁLISE DO 

DISCURSO (UNESP – Universidade Estadual Paulista / Bauru) 

 

Rosa Maria MANZONI (UNESP) 
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O grupo de Estudos e Pesquisas em Análise do Discurso (GEPAD) tem como objetivo estudar e 

proporcionar o acesso à leitura de referências na área teórico-metodológica da Análise de 

Discurso, de matriz francesa, a partir de Michel Pêcheux, e analisar o discurso, em diversas 

materialidades significantes, produzido por diferentes posições-sujeito, na perspectiva discursiva 

materialista, para compreender seu funcionamento discursivo, visando a interpretar os processos 

de significação que nele se instauram. O grupo também se dedica a refletir sobre questões 

pertinentes à teoria, estabelecendo diálogos e/ou contrapontos com aspectos teórico- 

metodológicos de outras teorias situadas no campo de estudos da linguagem. Além disso, é 

objetivo do GEPAD estudar processos de subjetivação e a constitutividade na relação entre sujeito, 

língua, sociedade e história, mostrando que os sentidos são efeitos que se produzem 

ideologicamente. Reúne-se, na Universidade Estadual Paulista, mensalmente para: estudar os 

enunciados no confronto entre o simbólico e o político, discutindo o funcionamento do político no 

social; tecer e partilhar observações e análises discursivas; estimular e viabilizar a participação dos 

integrantes em eventos acadêmicos e científicos nacionais e internacionais; mobilizar conceitos da 

AD para o ensino de Língua Portuguesa, sobretudo o ensino de leitura; estudar a posição-sujeito 

professor e o seu posicionamento teórico-prático, como sujeito de determinada formação 

discursiva e ideológica, procurando desvelar o que há de implícito, ou silenciado, tanto no 

processo de formação como no de atuação; desenvolver pesquisas nessa área e publicá-las em 

revistas, periódicos e livros; possibilitar o desenvolvimento de Dissertações, Teses, Iniciação 

Científica e Trabalho de Conclusão de Curso na área da AD. A metodologia de pesquisa é a da 

Análise de Discurso materialista. As temáticas dos estudos são relativas aos conceitos-chave da 

Teoria do Discurso e do dispositivo teórico-analítico. 
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FUNCIONAMENTO DISCURSIVO DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA: 

FORMAÇÕES IMAGINÁRIAS DO LEITOR 

 

Roselaine PAREDES,(UNESP) 
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Rosa MANZONI (UNESP) 

romama@hotmail.com 

 

 

Este trabalho inscreve-se no quadro teórico-metodológico da Análise do Discurso francesa (AD), 

principalmente a partir dos trabalhos de Michel Pêcheux e Eni Orlandi, e tem como tema central a 

imagem do leitor na escola. Seu objetivo é compreender parte do processo discursivo em jogo na 

relação do professor e do aluno com o objeto discursivo leitor, buscando refletir sobre os sentidos 

de leitor que circulam entre os professores. O estudo teve como ponto de partida a constatação de 

que a função da escola é formar sujeitos leitores que possam fazer a relação entre explícitos e 

implícitos e inter-relacionar o dito e o não-dito, interligando língua com história. Para atingir tal 

objetivo, analisamos enunciados a respeito do leitor produzidos por nove professores de diversas 

disciplinas dos anos finais de cada ciclo da Educação Básica, dentro do espaço escolar, em 

situação de entrevista. Esta foi formada por um conjunto de questões, enunciadas em forma de 

pergunta, cuja organização possibilitou aos interlocutores expressarem-se sobre o objeto discurso 

leitor funcionando na escola. As respostas a essas questões constituem o material de análise, que é 

de corpus experimental. Cada resposta foi considerada um texto, o qual constitui o objeto 

discursivo do trabalho analítico. Dessa materialidade significante, foram recortadas sequências 

discursivas relacionadas ao objeto discursivo leitor. O trabalho analítico pautou-se nos três 

momentos de análise da AD para passarmos do texto (respostas dos professores) ao discurso 

compreendido no processo de análise, para que, dessa forma, pudéssemos compreender como se 

constituem os sentidos desse objeto discursivo (leitor) na escola. Levamos em consideração, na 

análise dessas entrevistas, a questão do jogo de imagens, isto é, as relações imaginárias que estão 

sendo produzidas entre os interlocutores, de uma entrevista (professores), resultantes de 

projeções. Como resultado, pontuamos os vários sentidos de leitor que circulam no espaço escolar 

e descrevemos os jogos de imagens e os mecanismos de antecipação que ocorrem nas 

enunciações. 
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GRUPO 24: GEDUERN – GRUPO DE ESTUDOS DO DISCURSO DA UERN 

(Universidade do Estado do Rio Grande do Norte) 

 

Paulo SILVA (UERN) 
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O Grupo de Estudos do Discurso da Universidade do Estado do Rio Grande Norte - GEDUERN 

trabalha em duas linhas de pesquisa: Memória, Discurso e Interpretação e Estudo dos processos 

de produção identitária e de modos de subjetivação na contemporaneidade. A primeira linha 

reúne pesquisas sobre a participação da memória no processo de produção social dos sentidos e, a 

segunda, trabalhos que investigam mecanismos de produção identitária e modos de subjetivação 

que marcam as resistências e produzem a subjetividade ético-política. Fundamentam estas 

pesquisas, as contribuições de Michel Foucault para a análise dos discursos e a articulação dos 

efeitos de saber-poder que os engendram, como também a relação dialógica que Análise do 

Discurso estabelece com outros campos das ciências sociais e humanas para descrição e 

interpretação das práticas, dos acontecimentos discursivos, da relação verdade e produção de 

subjetividades. Neste V CIAD, o GEDUERN apresenta análises de diferentes objetos, com as 

seguintes especificidades: análise, em práticas discursivas midiáticas, da heterogeneidade 

enunciativa e os efeitos de sentido em torno do tema “Lula livre”, observando os movimentos da 

memória no jogo discursivo entre paráfrase e polissemia; análise dos discursos e práticas que 

delineiam a violação dos direitos humanos pela ditadura militar brasileira contra povos indígenas, 

camponeses e crianças, com foco nas resistências desses sujeitos; a participação dos anúncios na 

produção de verdades que relacionam os cabelos femininos à produção da identidade feminina, 

materializando vontades de verdade sobre essa identidade; análise de efeitos do patriarcado nos 

discurso de mulheres vítimas de violência doméstica e de seus agressores; análise dos discursos 

sobre a diversidade identitária na escola e das práticas escolares referentes a uma política de 

igualdade de gêneros; análise das formas pelas quais os indivíduos, frente aos discursos sobre as 

fantasias sexuais e em suas relações com o corpo, constituem-se como sujeitos de si, a partir das 

experiências no interior de práticas discursivas que relacionam sexualidade, fantasias e cuidado de 

si; análise dos modos de constituição ética da subjetividade crossdresser; e análise em torno de 

como são discursivizadas as questões de gênero e sexualidade no espaço escolar. Considerando a 

especificidade de cada objeto investigado, os trabalhos do GEDUERN buscam nos postulados de 

Michel Foucault mobilizar dispositivos teórico-metodológicos para a análise das práticas 

discursivas e da produção dos efeitos de sentido na contemporaneidade. 
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LULA LIVRE: DISCURSO, MEMÓRIA E PARÁFRASE 

 

Edgley Freire TAVARES (UERN) 
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A premissa teórica inicial é a afirmação pecheutiana de que o acontecimento é da ordem do 

discurso e da história, a ser descrito e interpretado na interseção de uma atualidade e da memória 

(PÊCHEUX, 2008). Partindo disso, problematizamos o acontecimento da criminalização do ex-

presidente Lula, por se tratar de um episódio de relevância acadêmica, política, econômica, 

jurídica e midiática, pensando-o em seu funcionamento discursivo e histórico, na dispersão dos 

enunciados multimodais e nas retomadas, ampliações, inversões e deslocamentos dos sentidos. 

Delimitamos enquanto objeto de análise materialidades que circularam em práticas discursivas 

midiáticas diversas, sobretudo, em contas nas redes sociais, em sites e/ou em blogs pela internet. 

A organização e análise do corpus foi desenvolvida com base nas categorias foucaultianas de 

discurso, arquivo, formação discursiva, regularidade e enunciado (FOUCAULT, 2007) e em sua 

crítica ao funcionamento das relações de saber, poder e verdade nos dispositivos contemporâneos 

(FOUCAULT, 1999, 2006; DELEUZE, 1990). Além da arqueogenealogia foucaultiana, 

orientaram teórica e metodologicamente nosso percurso analítico a noção de paráfrase (FUCHS, 

1985; ORLANDI, 1998), a noção de memória (PÊCHEUX, 1999, 2011; HALBWACHS, 1990; 

NORA, 1993), uma abordagem semiológicada  imagem  (METZ,  1974;  SCHEFER,  1974;  

BARTHES,  1984,  2001;  GINZBURG, 1989;GREGOLIN, 2011; SARGENTINI, 2011) e uma 

descrição do fenômeno semântico que perpassa as dimensões da linguagem, da subjetividade e da 

história (MARI, 2005; ORLANDI, 2012). Com isso, procuramos mostrar a heterogeneidade das 

modalidades enunciativas e dos efeitos de sentido em torno do tema “Lula livre”, que se tornaram 

possíveis no atual contexto brasileiro de necessária mudança de mentalidade política, diferenças 

essas produzidas na correlação entre enunciados midiáticos que configuram discursivamente o 

acontecimento da prisão de Lula no jogo retórico do confronto e da contradição, entre a paráfrase 

e a polissemia. 
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FANTASIAS SEXUAIS E MODOS DE SUBJETIVAÇÃO: DA VISIBILIDADE DO 

CORPO À CULTURA DO DESEJO 

 

José Gevildo VIANA (UERN) 
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O trabalho parte da concepção de que a sexualidade, como dispositivo, não é algo naturalizado, 

pois se inscreve num conjunto de saberes que se articulam às estratégias de saber-poder, 

produzindo efeitos de verdade sobre o sujeito e a sexualidade (FOUCAULT, 2005). Nossa tese, 

em fase embrionária, se filia ao campo da AD francesa, com foco nas contribuições dos estudos 

foucaultianos, para realizar a análise do Discurso das Fantasias Sexuais (Doravante - DFS), 

situando o corpo como alvo da relação saber\poder. A pesquisa objetiva: Analisar\refletir, a partir 

do dispositivo da sexualidade, os modos de subjetivação do sujeito (masculino\ feminino) em sua 

relação com o corpo, frente aos DFS produzidas em blogs, constitutivos de uma cultura do desejo. 

Basear-nos-emos no método da arqueogenealogia que articula de forma interdependente os 

domínios foucaultianos: Ser-saber; Ser-poder e Ser-consigo (VEIGA-NETO, 2004). Nossa 

problemática entrecruza questões que perpassam a emergência do saber – DFS gerenciado a partir 

do dispositivo da sexualidade, com incidência de um poder (disciplinar\biopolítico), atuando 

como prática sobre o corpo, potencializando modos de subjetivação de uma cultura do desejo. 

Metodologicamente, situamos no Ser-saber, didaticamente, nosso primeiro objetivo específico: 

Descrever\Interpretar a emergência dos DFS masculinas\femininas que circulam em blogs, a 

partir da relação corpo-imagem, como enunciados a tecer redes de memórias\interdiscursos em 

associações com o arquivo produzido. Usaremos categorias, como enunciados, memória 

discursiva, interdiscurso, na análise das materialidades enunciativas presentes em blogs (corpus - 

em construção), lançando vôos a interpretações dos DFS gestados na conformação do saber e seus 

discursos sobre o corpo e a sexualidade. No Ser-poder, pretendemos apreender o poder em 

exercício, o que corresponde ao objetivo específico de identificar as relações de saber-poder que 

fabricam uma ordem do DFS, a engendrar processos de visibilidades dos corpos como 

acontecimento discursivo de uma cultura do desejo. No Ser-consigo, procura-se verificar, frente 

ao dispositivo da sexualidade, como o sujeito, em sua relação com o corpo, cria suas estéticas da 

existência no tocante às fantasias sexuais. A problemática incide em entender as formas pelas 

quais os indivíduos, frente aos DFS e em suas relações com o corpo, constituem-se como sujeitos 

de si, a partir das experiências no interior da prática discursiva que relaciona sexualidade, 

fantasias e cuidado de si. 
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Este trabalho está vinculado à linha de pesquisa “Memória, Discurso e Interpretação”, do Grupo 

de Estudos do Discurso da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – GEDUERN, e 

também faz parte do Programa Institucional de Bolsa de iniciação à Docência – PIBID e do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica – PIBIC. Está inserido no campo da 

Análise do Discurso de tradição Francesa, com foco nas contribuições de Michel Foucault para 

esse campo de estudo. O trabalho, que dialoga com os estudos culturais, com a História, com a 

mídia e com os estudos sobre a educação, traz as seguintes questões de pesquisa: “Como se 

materializam, na escola, os discursos sobre as diversidades dos sujeitos sociais? De que forma os 

discursos sobre a violência contra a mulher, as relações de gênero, a homossexualidade, as 

diferenças raciais podem ser trabalhados no ambiente escolar?” Para melhor traçar o percurso da 

investigação pretendida, com este trabalho, objetiva-se analisar os discursos sobre as diversidades 

identitárias na escola, e ainda averiguar a viabilização de ações de incentivo à igualdade de 

gêneros na sociedade, mais especificamente na escola. Procura-se ainda interpretar os discursos 

materializados nos materiais didático-pedagógicos, os quais conduzem à constituição de 

identidades por meio de uma produção da verdade. Para melhor historicizar os acontecimentos, 

que estão relacionados a essa temática, trabalha-se com o arquivo que se constitui, em sua 

materialidade, de documentos que regem as normas para o ensino, textos produzidos por alunos, 

materiais didático-pedagógicos e imagens de atividades executadas na escola. O corpus é 

analisado à luz das teorias de Foucault (1970; 1995; 2006; 2008), no que diz respeito à produção 

de discursos, às relações de poder e à disciplina por meio de discursos da verdade. Espera-se que, 

entre os resultados obtidos, reconheçam-se os papéis da escola na condução de discursos que 

constroem e reconstroem as identidades de gênero, como também as práticas discursivas que 

inovam e representam a fragmentação dos sujeitos sociais na contemporaneidade. 
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Este estudo objetiva analisar de que modo se dá a constituição ética da subjetividade 

crossdresser, tomando como base os pressupostos teórico-metodológicos da Análise do Discurso 

de linha francesa. Crossdressers são sujeitos que eventualmente se vestem com roupas ou 

acessórios do sexo oposto ao que nasceu (VENCATO, 2013). Nesta pesquisa, detemo-nos aos 

crossdressers masculinos, isto é, a homens que, esporadicamente e sem nenhuma relação direta 

com sua orientação sexual, vestem peças de roupas ou acessórios femininos. Para desenvolver 

esta pesquisa, tomamos como objeto de análise dois depoimentos de crossdressers, disponíveis 

no sítio Brazilian Crossdresser Club, um ambiente virtual que promove o contato e interação 

entre praticantes do crossdressing no Brasil. Os depoimentos foram analisados, inicialmente, 

buscando examinar as relações de poder que atravessam tanto os corpos desses sujeitos, quanto os 

discursos que concorrem para legitimá-los, classificá-los, excluí-los etc. (cf. FOUCAULT, 1982; 

1984; 1988). Em seguida, com base na materialidade discursiva analisada, buscamos identificar 

os modos ou as técnicas de si mobilizadas por tais sujeitos, para a constituição ética de uma 

subjetividade crossdresser, de modo a explicitar as negociações por eles realizadas para vivenciar 

essa verdade de si. As análises parecem apontar para um estado de constante agonística dos 

crossdressers diante de diferentes relações de poder que buscam objetivá-los, relações estas que 

se entrelaçam no domínio familiar, social, amoroso e também pessoal. Os depoimentos, 

analisados como produção de verdade sobre si pelo próprio sujeito, apontam ainda para as 

técnicas de si aplicadas pelos sujeitos, principalmente sobre seus corpos. Tais técnicas aparecem 

principalmente em forma de inscrições simbólicas do feminino sobre o corpo, seja por meio de 

roupas, acessórios ou procedimentos cirúrgicos. Os efeitos de sentido que emanam desses 

depoimentos assinalam que as transformações realizadas pelos sujeitos em seus corpos e as 

negociações por eles efetivadas para experimentar o feminino promovem um estado de 

subjetivação em que o sujeito vivencia uma verdade sobre si. Esperamos com essa pesquisa 

contribuir para uma melhor compreensão do crossdressing enquanto lugar de subjetivação e, 

posteriormente, suscitar uma discussão mais ampla a respeito da identidade de gênero assumida 

por esses sujeitos. 
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A mulher tem conquistado aos poucos, e cada vez mais, espaço, voz e força no mundo. Hoje, é 

possível perceber a presença feminina em distintas classes sociais, profissões e cargos que, até 

então, eram pertencentes apenas aos homens. Entretanto, como se sabe, a história da mulher 

revela-nos a face de uma realidade repleta de lutas, sofrimento e submissão. Mas, para fazer – e 

mudar esta realidade –, muitas mulheres decidiram enfrentar seus medos, seus limites e todas as 

regras introduzidas, tidas como verdades. A subordinação e o “poder” exercido pelo homem foi 

pregado durante séculos por uma cultura tida como patriarcalista. O homem se considerava 

superior a suas esposas, filhas, irmãs e, por vezes, até às mães, tornando-se, consequentemente, 

seus senhores, proprietários e possuidores. Para compreender como o patriarcado é estabelecido 

dentro da sociedade, fez-se necessário, neste trabalho, problematizar como as relações de poder e 

os mecanismos de memória se materializam nos discursos de mulheres vítimas de violência 

doméstica e daqueles que a cometeram. A partir desta problematização, estabeleceu-se como 

objetivo geral, analisar dois depoimentos: o primeiro, de uma mulher vítima de violência 

doméstica; e o segundo, de seu agressor, a partir das relações de poder estabelecidas entre o 

acusado e a vítima, destacando a vontade de verdade dos sujeitos. O corpus foi constituído a 

partir de depoimentos de violência doméstica coletados na Delegacia Civil da cidade de Mossoró-

RN. Neste processo, estão contidos os depoimentos da vítima, do acusado e das testemunhas. 

Porém, só serão apreciados os dizeres da vítima e de seu agressor. Como aporte teórico, foram 

utilizadas as concepções teóricas de Foucault (1979; 1988; 1995; 2008) sobre os mecanismos de 

memória, sujeito, relações de poder e verdade, destacando como esta se constrói e se profere nos 

dizeres do agressor e da vítima. Notou-se, com a realização deste trabalho, que atos de violência 

como este em análise, são cometidos todos os dias e em todos os lugares. A violência que cerca, 

fere, vulnera e se faz presente nas vidas das mulheres parece não chegar ao tão sonhado fim. 

Entretanto, a nossa incansável luta pela igualdade, dignidade e justiça, se faz cada vez mais forte. 
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Ao longo da história, as mulheres viveram em torno de padrões preestabelecidos pela sociedade, 

os quais sempre ditaram como deveriam se comportar, se vestir e até mesmo como arrumar os 

cabelos para serem mulheres adequadas ao ambiente privado e/ou público. Os anúncios 

publicitários sobre cosméticos foram, e ainda são, os principais veiculadores desses padrões, 

ajudando a construir e a desconstruir estereótipos, de acordo com seus interesses.  Nesse sentido, 

este trabalho surge da curiosidade de entender e fazer um resgate histórico de como os padrões de 

beleza, com foco nos cabelos femininos, se construíram e/ou desconstruíram com o passar do 

tempo. Surge, então, o seguinte questionamento: Como ocorre o processo de disciplinarização e 

de construção e desconstrução de verdades sobre os cabelos femininos na mídia e na sociedade? 

O presente trabalho, inserido no campo da Análise do Discurso (AD) de tradição francesa, traz a 

história das mulheres e da beleza feminina, no Brasil, e tem como objetivo analisar como ocorre o 

processo de construção e desconstrução de verdades sobre os cabelos femininos na mídia e na 

sociedade, além de interpretar as transformações desses discursos, ao longo do tempo, em 

anúncios publicitários. A coleta e seleção do corpus se deram a partir de anúncios de produtos 

capilares, de marcas distintas, inseridas em contextos temporais diferenciados. A análise dessa 

materialidade discursiva se dá à luz das teorias de Foucault (1970; 1995; 2006; 2008) sobre 

discurso, sujeito, relações de poder, disciplina e produção da verdade. Sobre o percurso histórico 

nos apropriaremos dos estudos de Perrot (2005; 2007), Del Priore (2017) e Raminelle (2015), e 

quanto aos discursos midiáticos, nos basearemos nos preceitos de Silverstone (2005). Estudar 

essas transformações na discursivização midiática nos permite resgatar a história das mulheres e 

nos possibilita refletir sobre a influência dos cabelos na constituição de uma nova identidade 

feminina, auxiliando também na compreensão de certos dizeres, tidos como verdadeiros, 

materializados nos discursos publicitários da contemporaneidade. 
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Durante a Ditadura Militar brasileira (1964-1985), criou-se no interior de Minas Gerais uma 

Instituição que ficou responsável pela atividade de reeducar os índios “delinquentes”. O 

Reformatório Agrícola Indígena Krenak era ligado à administração da Ajudância Minas-Bahia, 

que estava sob a administração geral da FUNAI. O principal líder da Instituição reformadora era 

um oficial da polícia militar de Minas Gerais. Nos depoimentos dos funcionários da FUNAI, 

encontramos relatos que afirmam que os índios enviados ao Reformatório Krenak eram 

submetidos a um regime de trabalho forçado de oito horas diárias. Alocados de forma isolada uns 

dos outros, em pequenos cubículos, recebiam frequentes espancamentos e torturas. Os crimes 

contra os direitos humanos dos povos indígenas foram à tona internacionalmente através das 

denúncias que foram apresentadas no contexto da série de sessões do Tribunal de Crimes de 

Guerra, o Tribunal Russel, criado pelos filósofos Bertrand Russell e Jean-Paul Sartre, que tinha 

como função investigar os vários crimes contra os direitos humanos. O Relatório Final da CNV 

(Brasil) – Comissão Nacional da Verdade registra práticas de torturas contra os povos  indígenas, 

assim como práticas de aprisionamento realizadas pelo Estado autoritário que marcou o regime 

instaurado no país em 1964. As práticas de violação de direitos, ocorridas no Reformatório 

Krenak, resultaram na condenação do Brasil pelo Tribunal Russel em 1980. Este trabalho parte 

dos registros da CNV e depoimentos prestados por indígenas a essa Comissão, com o objetivo de 

descrever/interpretar, nas recomendações da CNV, políticas que configurem o exercício da 

memória e verdade próprio à construção do Estado Democrático de Direito e a necessária 

constituição ético-política dos povos indígenas. Do ponto de vista teórico- metodológico, esta 

pesquisa insere-se no campo da Análise do Discurso e seus diálogos com a História. Para sua 

execução, recorre aos conceitos de memória, verdade, discurso, formação discursiva, posição 

sujeito, memória e verdade, desenvolvidos por estudiosos desse campo de investigação. 
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O objetivo deste trabalho é destacar a memória sobre o que foi a repressão sofrida no período da 

Ditadura Militar (1964-1985) pelos trabalhadores rurais. Insere-se no campo da Análise do 

Discurso de tradição Francesa, com foco nas contribuições de Michel Foucault. O trabalho 

dialoga com os estudos culturais, bem como com a história. O corpus analisado constitui-se 

especificamente de memórias retiradas da obra Japuara: um relato das entranhas do conflito,  de 

autoria de Francisco Blaudes Sousa Barros (2013). O livro destaca as vozes de trabalhadores 

rurais sobre a violência sofrida no campo no período de 1962 a 1985. Traz a contribuição de 

pesquisadores e de Políticas do Governo Federal através da Comissão Nacional da Verdade – 

CNV, que resgata a história das lutas e da repressão ocorrida no campo, bem como apura crimes 

cometidos no período do golpe e nos anos de ditadura militar. Tais violações de direitos sofridas 

por esses camponeses ainda são pouco conhecidas pela sociedade. Ao descreverem percursos e 

tragédias, esses sujeitos refletem sobre a própria identidade, recriam sentidos em meio a 

lembranças de fatos que muitas vezes não podem ser designados. Para quem viveu tamanho 

sofrimento, resgatar essas lembranças significa simbolicamente atravessar a intimidação e o medo 

que com frequência continuam a assombrar aqueles que viveram experiências traumáticas 

cometidas por um Estado de exceção. Este trabalho se debruça sobre testemunhos e narrativas de 

experiências desses sujeitos, considerando o Contexto de Memória e Verdade instaurado pela 

CNV e sua importância no processo de reparação política necessário à construção da democracia. 

Para descrever/interpretar os testemunhos, elegemos dispositivos analíticos como memória, 

interdiscurso, formação discursiva e posição-sujeito, além da consideração sobre a ordem 

discursiva da Justiça de Transição que mobiliza memória, verdade e testemunho como 

mecanismos de produção do resgate da memória do vivido para a escrita de uma outra história do 

passado, no presente. 
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Este estudo faz parte do Projeto do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica – 

PIBIC/UERN e vincula-se à linha de pesquisa Estudo dos processos de produção identitária e de 

modos de subjetivação na contemporaneidade, do Grupo de Estudos do Discurso da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte – GEDUERN. Na pretensão de investigar a discursivização 

sobre gênero e sexualidade no âmbito escolar, esta pesquisa procede de problematizações como 

estas: sob qual enfoque as questões de gênero e sexualidade são tematizadas no espaço escolar? 

Em qual perspectiva se ancora a prática pedagógica no tratamento dessas temáticas? Na tentativa 

de responder a esses questionamentos, esta investigação se firmará nos construtos teóricos da 

Análise do Discurso de orientação francesa, campo do saber que se propõe a estudar os discursos 

enquanto acontecimentos sociais, históricos e culturais, ou seja, tomando-os no âmbito de sua 

exterioridade, vendo sua movimentação nas ações praticadas por sujeitos historicamente situados. 

Assim, embasar-se-á principalmente nas contribuições de Foucault (2005; 2011), no que se refere 

ao discurso, ao saber/poder e à sexualidade, em diálogo com a área dos estudos culturais, na qual 

se destacam Louro (1999; 2000; 2004; 2013), Furlani (2009; 2013), Sayão (1997), entre outros 

estudiosos que têm pesquisado sobre gênero e sexualidade. Toma também como referência os 

documentos oficiais, como o volume 10 dos Parâmetros Curriculares Nacionais, que trata da 

Orientação Sexual e o volume 4 dos Cadernos SECAD. Para construção dos dados serão 

utilizados os documentos que regem o ensino, como o Projeto Político Pedagógico da escola e 

entrevistas semiestruturadas com alunos e professores de uma escola pública da cidade de 

Mossoró-RN. Nessa direção, investigar como é tratada a questão do gênero e da sexualidade na 

Escola não é uma escolha neutra, mas referenda uma postura pedagógica e política que 

compreende uma determinada visão de mundo, de sociedade, de sujeito histórico, de prática 

social, de cultura e de linguagem. Na escola, como em qualquer outra instância, a abordagem 

dessas temáticas deve ser sistemática, contínua e politicamente interessada com a crítica desses 

modelos de desigualdades, seja esta sexual, de gênero, de etnia/raça, de classe, entre outros. 

Dessa forma, procura-se contribuir com a comunidade escolar no sentido de incitá-la a discutir a 

multiplicidade e o respeito às diversas formas de viver os gêneros e as sexualidades. 
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A Comissão Nacional da Verdade, doravante CNV – Brasil, realizou uma série de audiências em 

que crianças que sofreram, direta ou indiretamente, com a ditatura militar trazem à tona as suas 

lembranças sobre esse período da história. Testemunhos importantes para a construção do 

trabalho de memória e verdade no processo de Justiça de Transição, os relatos dessas crianças 

inscrevem práticas de violação no período da ditadura, que não tiveram seus registros feitos pela 

história oficial. Tais crianças eram filhas ou filhos de militantes e foram torturadas, exiladas e 

retiradas do convívio familiar como forma de pressionar seus pais, prisioneiros políticos, a 

delatarem as organizações que lutavam contra o regime da época. Com base nos depoimentos 

prestados por essas crianças, hoje adultas, à CNV, a presente pesquisa tem como objetivo geral 

analisar a relação memória e verdade no processo de reparação política, instaurado pela Comissão 

Nacional da Verdade/Brasil, em testemunhos de crianças vítimas de violência durante a ditadura 

militar brasileira. A análise permitiu uma cartografia das experiências desses sujeitos com a 

Ditadura Militar e a descrição e interpretação dessas experiências para a construção ético- política 

desses sujeitos e de suas relações com a verdade. A pesquisa permitiu verificar como o dever de 

memória, instituído como política pública, e, portanto, como efeito do biopoder, constituiu-se em 

um espaço para que a verdade sobre esse período revelasse a verdade das experiências vividas 

como radiografia da experiência histórica sobre o Estado de exceção. Para desenvolver a 

pesquisa, selecionou-se como corpus nove testemunhos do arquivo da Comissão Nacional da 

Verdade – CNV, de crianças que sofreram violações de direito na ditadura, colhidos entre os anos 

de 2013 e 2014. Do ponto de vista epistemológico, a pesquisa insere-se no campo da Análise do 

Discurso de tradição francesa, resgatando os conceitos de sujeito, formação discursiva, biopoder e 

verdade. Nesta perspectiva, observa-se que as experiências traumáticas, vivenciadas por essas 

crianças, contribuíram para a construção ético-política desses sujeitos no presente, para a 

instauração da verdade e a não repetição do passado. 
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O Grupo de Pesquisa “Estudos Foucaultianos e Educação” (GPEFE), certificado pelo CNPq e 

alocado no Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade São 

Francisco, tem como proposta articular o pensamento de Foucault e de estudiosos de Foucault para 

(re)pensar a educação contemporânea: formal e não-formal. Toma-se como discussão as várias 

ferramentas foucaultianas: de construção do discurso, dos saberes, da genealogia do poder, de 

relações de poder-saber, de regimes de verdade, de biopolítica, de governamentalidade, de escrita 

de si, de cuidado de si, da ética e estética da existência e da liberdade em Foucault. A questão que 

nos move é buscar problematizar os (novos) modos de objetivação e subjetivação, principalmente, 

no que tange à emergência do neoliberalismo, das novas tecnologias, do discurso da inclusão, do 

discurso da medicalização, da violência, da ética, da decolonialidade, todos que atingem e afetam a 

educação, produzindo os (novos) sujeitos da educação contemporânea. Neste sentido, dois projetos 

de pesquisa encontram-se inseridos neste grupo: 1. “Análises Discursivas de Subjetividades e 

Identidades contemporâneas em Educação”, da professora Márcia Aparecida Amador Mascia, que 

tem como proposta problematizar e analisar práticas educativas diversificadas e que transitam na 

contemporaneidade no que tange ao estatuto do sujeito em Educação. Os temas consistem no 

discurso político educacional (incluindo as avaliações externas – PISA), currículo, ensino-

aprendizagem de línguas (materna e estrangeira, línguas orais e línguas espaço-visuais), produção 

de identidades e subjetividades, letramento digital, letramento para surdos, leitura e discursos 

contemporâneos sobre a pobreza; 2. “Educação: Foucault e Diálogos Contemporâneos”, do 

professor Carlos Roberto da Silveira, que tem por proposta dialogar o nosso tempo presente com: - 

o pensamento tardio, ou terceira fase de Michel Foucault com suas pesquisas voltadas à Filosofia 

Antiga Ocidental, às fontes da Antiguidade grega e helenística/romana; - as Teorias Críticas 

Latino-Americanas sobre o “paradigma da vida concreta”, a práxis de uma Educação 

contemporânea para a vida, através de uma “ecologia de saberes” dentro de um contexto da 

“Transmodernidade” e das “decolonialidades” do poder, do saber e do ser. Isso, com o intuito de 

aprofundar pesquisas para se repensar a Educação contemporânea,  quanto às teorias educacionais, 

às práticas e discursos. 

 

Palavras-chave: Foucault; Educação; Discurso. 

 

Integrantes: Márcia Aparecida Amador Mascia; Carlos Roberto da Silveira; Clayton Messias; 

Luciana Aparecida Silva de Azeredo; Maria Amélia Assis Nader Bartholomeu; Ricardo José Reis 

de Abreu; Ruth Maria Rodrigues Garé; Conrado Neves Sathler. 
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EDUCAÇÃO E DECOLONIALIDADE DO SABER: UM DEBATE ENTRE MICHEL 

FOUCAULT, ENRIQUE DUSSEL E AS TEORIAS CRÍTICAS LATINO-AMERICANAS 

 

Clayton MESSIAS (USF, Itatiba) 

clayton.messias@mail.usf.edu.br 

 

 

Esta pesquisa está vinculada ao Grupo de Estudos Foucaultianos e Educação (GPEFE) do 

Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade São Francisco. As Ciências Humanas e 

Sociais concretizaram sua relevância ao longo da história estabelecendo uma extensa linha de 

investigações que reuniu diversos pesquisadores dos processos educativos, constituindo, assim, o 

complexo campo da Educação. Logo, a identidade histórico-cultural pedagógica, como prática das 

teorias educacionais, desenvolveu-se pelas mudanças epistemológicas e metodológicas das 

ciências e pelo crescimento da qualificação e difusão de pesquisas com enfoque na Educação. 

Atualmente, os programas acadêmicos realizam produções científicas referentes às linhas de 

pesquisa que situam a Educação no quadro dos estudos discursivos, com temas que envolvem, 

dentre outros: constituição do sujeito, estudos socioculturais e práticas educativas, a partir da 

análise do discurso, com o objetivo de examinarem os problemas pedagógicos locais e mundiais. 

Por essas razões, apresenta-se, aqui, o resumo de uma pesquisa que expõe um ponto de vista sobre 

o “paradigma da vida concreta” e o papel da Educação no contexto da “Transmodernidade” e das 

“Teorias Críticas Latino-Americanas”, para delinearem-se a “decolonialidade do poder, do saber e 

do ser”, tanto com o objetivo geral da identificação de elementos relativos aos processos 

históricos, socioculturais e educacionais, no saber pedagógico da América Latina, quanto com o 

objetivo específico de investigar como Michel Foucault elaborou, em sua “genealogia”, seu 

enunciado “poder/saber”, sobretudo, acerca do saber colonial, para possivelmente estabelecer uma 

correlação com as teorias críticas latino-americanas defendidas por Enrique Dussel, 

principalmente, a partir de sua tese a “Pedagógica”. Esta exposição fundamenta-se na perspectiva 

histórico-cultural do saber colonial e do pensamento epistemológico latino-americano, com 

enfoque na Educação, essencialmente sob o ponto de vista das ideias de Foulcault e Dussel, em 

busca da análise de práticas discursivas, para verificação de sua influência nos projetos e 

mobilizações dos movimentos sociais, culturais e educacionais. Logo, com estes referenciais 

teóricos, espera-se, além de problematizar a dessujeição de epistemologias produzidas na América 

Latina, apontar como as críticas latino-americanas podem contribuir para o processo de 

descolonização da colonialidade de conhecimentos, ou seja, para a “decolonialidade do saber”, 

com a intensão de organizar, no enfoque na Educação, um possível debate entre Michel Foucault, 

Enrique Dussel e as Teorias Críticas Latino-Americanas.  

 

Palavras-chave: Michel Foucault e Enrique Dussel; Educação Colonial e Pós-Colonial; 

Decolonialidade do Poder/Saber. 
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EFEITOS DE SENTIDO DO CUIDADO (DE SI) NOS DIZERES DE PROFESSORES DO 

ENSINO SUPERIOR 

 

Luciana Aparecida Silva de AZEREDO (USF; FUNVIC) 

luazeredo@gmail.com 

Bolsista CAPES 

 

 

Diante do mal-estar centenário vigente, dentro e fora da docência, no contexto neoliberal, no qual 

estamos inseridos e pelo qual somos constituídos e também constituintes, esta pesquisa, vinculada 

ao Grupo de Estudos Foucaultianos e Educação (GPEFE) do Programa de Pós-graduação em 

Educação da Universidade São Francisco, autorizada por seu CEP em 12.11.2015, sob o número 

do parecer: 1.322, visa realizar um estudo filosófico nos moldes foucaultianos, fazendo uma escuta 

de seis sujeitos-professores-participantes de faculdades privadas e públicas do Vale Paraíba, por 

meio de uma análise discursiva de suas entrevistas semiestruturadas, na convergência dos estudos 

foucaultianos e de alguns insights de psicanálise.  Trata-se de uma pesquisa de grande relevância 

não só acadêmica, mas também social e profissional, uma vez que problematiza as condições de 

trabalho docente no contexto contemporâneo. Como pressuposto, tomou-se o fato de que o mal-

estar é constitutivo e inerente ao sujeito, no sentido freudiano, e que transitam no mundo 

contemporâneo regimes de verdade que ora reforçam o mal-estar, ora incitam o sujeito a cuidar-se. 

Diante desse pressuposto, toma-se como hipótese que ao falar do cuidado (de si), os sujeitos-

professores-participantes se inscrevem em modos de objetivação no sentido das técnicas 

neoliberais de governamentalidade e se distanciam do sentido de cuidado de si filosófico 

foucaultiano, foco da tese. Com base no exposto, partiu-se do questionamento central sobre quais 

regimes de verdade atravessam o professor universitário no que tange ao cuidado (de si) e, visando 

respondê-lo, estabeleceu-se como o objetivo geral deste trabalho problematizar os modos de 

subjetivação/objetivação contemporâneos em relação ao sujeito-professor do Ensino Superior. No 

que tange aos objetivos específicos, este trabalho pretende: 1) levantar os efeitos de sentido de 

cuidado (de si) nos dizeres dos sujeitos-professores do Ensino Superior; 2) apontar em que medida 

os efeitos de sentido estão atrelados aos modos de subjetivação/objetivação, no sentido das 

técnicas neoliberais de governamentalidade; 3) rastrear possíveis presenças dos modos 

subjetivação, entendidos como  cuidado de si filosófico foucaultiano nas falas dos sujeitos-

professores-participantes; 4) mostrar na materialidade linguística como tais efeitos se constituem. 

O resultado parcial da análise empreendida aponta para a presença clara dos modos de objetivação 

por meio das técnicas modernas de gestão do tempo e da produtividade. Porém, foi possível 

também vislumbrar, de forma fugidia, a presença de modos de subjetivação, associados ao cuidado 

de si na perspectiva adotada por este trabalho, por meio, em especial, da (busca pela) 

espiritualidade. 

 

Palavras-chave: Cuidado de si; modos de objetivação/subjetivação; Ensino Superior. 
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A ESCRITA DE SI: MODOS DE OBJETIVAÇÃO E SUBJETIVAÇÃO DE 

PROFESSORES DE EAD 

 

Maria Amélia Assis Nader BARTHOLOMEU (USF)                                       

amelia.nader@hotmail.com 

 

 

Com o desenvolvimento de novas tecnologias digitais, a internet torna-se a grande transformadora 

do mundo contemporâneo, fazendo com que apareçam a cada dia novas tecnologias voltadas à 

Educação, na modalidade de Ensino a Distância (EaD). Essa nova modalidade de ensino, 

característica do mundo globalizado, mediada através de ferramentas tecnológicas para auxiliar no 

processo de ensino-aprendizagem e facilitar e diminuir as distâncias, tem trazido mudanças tanto 

na subjetividade dos professores quanto dos alunos. Muitos questionamentos surgem neste 

momento no campo educacional, em que o computador assume o papel de professor. No entanto, 

ele é apenas uma máquina, solitária, extremamente rápida e segura, sem “perda de tempo” para 

hesitação e alteridade. Mesmo que os projetos mais modernos de EaD possam prover suportes 

tecnológicos para que haja maior relacionamento humano através do computador, todas as 

atividades exercidas à distância estabelecem relações, cujas faces não são vistas e vozes não são 

ouvidas, pelo menos no face a face. Entendendo que a relação com o mundo, com o outro e 

consigo mesmo são alteradas, postulamos que o professor é deslocado e sua subjetividade 

transformada.  Este trabalho vincula-se a uma tese de doutorado em andamento situada no Grupo 

de Pesquisa Estudos Foucaultianos e Educação e tem os seguintes objetivos: problematizar os 

modos de objetivação e subjetivação que atravessam tais professores; apontar as singularidades 

que emergem nas escritas de si desses professores; levantar as tensões e os embates que ali 

aparecem e analisar discursivamente documentos de política educacional relativos à EaD.  Para 

alcançar esses objetivos, a metodologia do corpus desta pesquisa consiste em entrevistas, 

entendidas como “escritas de si” de professores que estão desenvolvendo suas atividades 

profissionais conforme descritas acima e em documentos do MEC, bem como a matriz curricular 

de um curso em EaD de uma universidade do interior do Estado de São Paulo. O trabalho se apoia 

na teoria da Análise do Discurso de linha francesa (Pecheux,1997) e nos estudos de Michel 

Foucault. Deter-nos-emos, particularmente, na terceira fase de Foucault (2004), cujos conceitos 

possibilitam a reflexão a respeito da subjetividade através da escrita de si, sentido esse relacionado 

com o modo como o sujeito se constitui enquanto responsável por si mesmo, se esculpindo, 

tirando os excessos, aquilo que o poder e a sociedade lhe impõem. 

 

Palavras-chave: Ensino a Distância; Escrita de si; Análise do Discurso. 
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CONTEXTO SOCIAL, POLÍTICO E ECONÔMICO DE PRODUÇÃO DOS DISCURSOS 

EM TORNO DA EDUCAÇÃO NEOLIBERAL GOVERNAMENTALIZADA NO BRASIL 

CONTEMPORÂNEO 

 

Ricardo José Reis de ABREU (USF) 

ricardabreu2000@yahoo.com.br 

 

 

O objetivo deste trabalho é problematizar os urdimentos que sustentam os discursos em torno da 

educação neoliberal governamentalizada no Brasil contemporâneo, que circulam através dos 

documentos oficiais (leis, propostas pedagógicas e programas [extra]curriculares). Os países que 

adotam o modelo econômico neoliberal (caso do Brasil) têm como princípios a redução do papel 

do estado com interferência mínima na economia, privatizações de empresas estatais e controle 

fiscal rigoroso por meio de cortes nas despesas governamentais. Os alvos preferidos desses cortes 

são os serviços sociais, como educação, saúde, previdência pública, dentre outros, e o Brasil está 

passando por uma reestruturação (para não dizer um desmonte) na área social, no que tange 

principalmente ao sistema previdenciário e relações de trabalho. Para atingir os objetivos 

desejados, o estado reforça o papel do setor privado e tenta criar condições para que as pessoas 

busquem a satisfação de suas necessidades sociais através dos empreendimentos privados (escolas 

particulares, planos de saúde e previdência complementar). Com isso, o estado neoliberal consegue 

duas coisas importantes para o seu funcionamento e manutenção: desonerar suas despesas e 

aumentar suas receitas tributando essas atividades que passam a ser exploradas economicamente. 

O que realmente pretendo discutir aqui são os problemas futuros, de ordem social e econômica, 

que são previsíveis e passíveis de correção (pelo menos em tese) se a população adotar uma 

conduta econômica mais adequada à nova realidade do país. Neste contexto, entra a escola como 

produtora eficaz de subjetividades harmonizadas à essa lógica neoliberal. O que o estado está 

tentando fazer na verdade é uma correção de rota, através de processos de objetivação/subjetivação 

baseados em discursos emancipadores, que estimulem as pessoas a perseguirem seus interesses (e 

não seus direitos). Para isso, ele utiliza o sistema educacional para promover entre os jovens a 

cultura empreendedora e outros saberes voltados para o mercado, na pretensão de que as pessoas 

administrem suas vidas sem depender das benevolências estatais. O neoliberalismo entende que 

uma das principais questões governamentais é a população, que pode ser o seu maior problema ou 

sua fonte permanente de riqueza. Nesse sentido, a educação se transforma num dispositivo de 

segurança. “Trata-se de disciplinar súditos e fazê-los produzir riquezas ou trata-se de constituir 

para uma população algo que seja um meio de vida, de existência, de trabalho? (FOUCAULT, 

2008, p. 40)”. Essa pergunta é na minha opinião o cerne desta pesquisa. 

 

Palavras-chave: Discurso; Educação; Governamentalidade. 
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AS CONTRIBUIÇÕES DE FOUCAULT PARA PENSAR A ESCRITA PRODUZIDA 

PELO SUJEITO SURDO EM CONTEXTO ESCOLAR 

 

Ruth Maria Rodrigues GARÉ (PUC-Campinas) 

proruthgare@yahoo.com.br   

 

 

Esta comunicação quer discutir a produção do português no registro escrito pelo sujeito surdo, 

tomando como aporte teórico as questões de construção identitária de alunos surdos em contexto 

escolar, mobilizando alguns conceitos cunhados por Michel Foucault para a compreensão de como 

este sujeito surdo lê e é lido pela comunidade ouvinte dominante. O sujeito problematizado por 

Foucault contribui para a compreensão de como somos o que somos. Por isso, o filósofo fez outras 

indagações: por que somos esse e não outro? É possível ser diferente? Em que momento e como o 

sujeito se constrói? O tratamento dado por Foucault às relações de poder e governamento contribui 

para que se reflita como as práticas pedagógicas referentes à educação do surdo no contexto atual 

podem mascarar o refinamento de práticas de dominação. Entretanto, outros teóricos nos ajudam a 

compreender a identidade, como por exemplo Hall (2013), para este, o sujeito constrói sua 

identidade a partir de posicionamentos que são ideológicos e construídos nas relações sociais.  

Hall critica Foucault em seu método arqueológico, por considerar que o teórico fez uma leitura 

negativa da psicanálise, concebendo o sujeito como produto de discursos produzidos no que 

chamou de “formações discursivas” sem demonstrar em seus estudos por que os sujeitos ocupam 

certas posições e não outras. A formação discursiva em Foucault pode ser compreendida como a 

possibilidade de se poder definir uma regularidade, uma ordem, posição de funcionamento de 

enunciados ou transformações, a partir do lugar em que esse discurso está autorizado 

(FOUCAULT, 2010, p.43), ou ainda, as formações discursivas determinam o que pode e deve ser 

dito, a partir de uma posição dada (PÊCHEUX, 2008). Os estudos foucaultianos nos ajudam a 

olhar para a Educação como um processo mais amplo, para além da escola. Assim, precisamos 

pensar a escola como um investimento na estrutura pós-estruturalista, ou seja, é no currículo que 

se configura o sujeito que o Estado deseja. Se as teorias, conforme Foucault, servem para 

buscarmos outras verdades, então, olhar de perto para esses sujeitos que emergem no contexto 

educacional poderá nos motivar a fazer um deslocamento. Ao utilizarmos os estudos foucaultianos 

não queremos tomar as relações de poder-saber, que atravessam as questões de formação do 

sujeito por Foucault, como forma de desqualificar a escola. Espera-se, entretanto, contribuir para 

que a formação de sujeitos surdos seja suficiente para constituí-lo como sujeito que também se 

representa por uma escrita singular.   

                                  

Palavras-chave: Preconceito Linguístico; Português; Inclusão. 
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A CRIANÇA PROBLEMA: PSICOPATOLOGIA E IDEOLOGIA DISCIPLINAR 

 

Conrado Neves SATHLER (UFGD) 

c.sathler@uol.com.br 

 

 

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – (DSM 5) traz os critérios para a 

classificação de crianças cujos comportamentos sociais, especialmente escolares, são considerados 

problemáticos. Há, entretanto, em sua escrita, marcas linguísticas que apontam parâmetros 

comportamentais idealizados, indicando serem as patologias ou os desvios dessa idealização 

descrições de insubordinação observada nas relações de poder, com tendências a interpretações 

morais e disciplinares que responsabilizam unicamente o sujeito pela sua não conformidade ao 

padrão imposto, atribuindo-lhes falhas genéticas, familiares ou de aprendizagem, como se essas 

falhas ou desvios fossem ocorrências internas ao próprio sujeito e não produzidas nas relações em 

que são observadas. O objetivo deste trabalho é apresentar, por meio de uma breve análise arqueo-

genealógica, traços de uma política de constituição de identidades biopsiquiátricas, agenciadas 

pelo biopoder, em detrimento de identificação de resistências sociais, de contracondutas e de sinais 

de pedido de ajuda nos comportamentos desviantes. Esse mecanismo classificatório produz então 

classes de sujeitos desviantes e, por essa condição, discriminados e não desejados, uma categoria 

subjetiva identificada como problemática em relação à norma que o produz, um sofrimento 

provocado pela regra que o exclui e não em relação às suas próprias condições e potenciais de 

desenvolvimento ou desempenho. Esta investigação se filia à abordagem foucaultiana e busca 

identificar nos registros linguísticos, nos arquivos com suas rupturas e equívocos, as construções 

que vinculam o sujeito disciplinar ao domínio da Psicopatologia e, também, as formas 

institucionais de produção de diagnósticos e manuais diagnósticos às políticas de controle, pelas 

vias da territorialização e do governamento das populações. O texto que se apresenta é parte do 

projeto de pesquisa docente “A sala de aula de Psicopatologia: discursos e Subjetividades”, em 

desenvolvimento junto ao Grupo de Pesquisa Estudos Foucaultianos e Educação, em estágio pós-

doutoral. 

 

Palavras-Chave: Discurso; Psicopatologia; Subjetividade. 
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GRUPO 26: MCLPEB – MEMÓRIA E CULTURA DA LÍNGUA PORTUGUESA 

ESCRITA NO BRASIL (PUC/SP – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) 

 

Anderson FERREIRA (PUCSP) 

andersonferreirasp94@gmail.com 

 

Jarbas Vargas NASCIMENTO (PUCSP) 

jvnf1@yahoo.com.br 

 

 

Este Grupo de Pesquisa reúne pesquisadores e discentes da pós-graduação e graduação envolvidos 

na discussão da relação cultura, discurso e pós-verdade. Vinculado ao Programa de Estudos Pós- 

Graduados em Língua Portuguesa, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tem como 

objetivo proporcionar a divulgação de pesquisas produzidas ou em processo de produção no 

âmbito da discursividade. A motivação central do Grupo é estudar práticas sociais dos campos 

midiático, espiritual, literário e político em circulação na cotidianidade. Como quadro teórico- 

metodológico, investimos nos princípios e métodos da Análise do Discurso de linha francesa, nas 

abordagens de Maingueneau (2015), que postula o primado do interdiscurso, entendendo que toda 

manifestação enunciativa é atravessada por interdiscuros, que marcam o posicionamento do 

enunciador. Nesse sentido, investigamos como os gêneros do discurso, as cenografias e os 

processos de subjetivação emergem nos variados discursos que circulam em nossa sociedade. Tais 

pesquisas nos possibilitam identificar que a Análise do Discurso desvela estratégias discursivas no 

uso dos gêneros do discurso, contribuindo para a conscientização de um leitor/produtor de texto 

eficiente, crítico e consciente do processo de construção de efeitos de sentido. Pós-verdade é 

tomada, em nosso Grupo de Pesquisa, como uma nova maneira de se relacionar com a opinião 

pública e consolidar os mídiuns, onde as crenças pessoais são tomadas como irrefutáveis para 

muitos, ganhando força frente à lógica e aos fatos. Discursos políticos, midiáticos, espirituais e 

literários tomam a pós-verdade como um sintoma de (des)ordem da opinião pública, posto que 

observam nesse processo de subjetivação a capacidade, de estabelecer, na sociedade pós- moderna, 

como pressupostos compartilhados, olhares íntimos questionáveis. O grupo de pesquisa quer 

propiciar um sólido debate com os pesquisadores que atuam nessa mesma perspectiva. 

 

Palavras-chave: Pós-verdade; Interdiscurso; Cenografia. 

 

Integrantes: Anderson Ferreira; Jarbas Vargas Nascimento; André da Costa Lopes; Ramon Silva 

Chaves; Ricardo Celestino. 
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A POLÊMICA DISCURSIVA EM RUMOS NOVOS: CATÓLICOS E CATÓLICAS LGBT 

EM PORTUGAL 

 

Ricardo CELESTINO (PUCSP) 

ricardo.celestino2003@gmail.com 

 

 

Esta comunicação tem como tema o estudo da polêmica como modalidade de argumentação em 

discursos de orientação espiritual em blogs. Identificamos que a inclusão da comunidade LGBT 

nas rotinas das instituições sociais tradicionais na atualidade é, por si só, um acontecimento social 

polêmico. O espaço cada vez mais presente de uma comunidade que desconstrói valores que 

cerceiam orientações sexuais cisgênero acarreta na polarização de debates em torno daqueles que 

aceitam a pauta da comunidade, em oposição àqueles que não aceitam a inclusão da comunidade 

LGBT, tal como ela reivindica. Compreendemos que os discursos que circulam nos espaços 

institucionais tradicionais e também aqueles que irradiam desses espaços não se comportam de 

maneira diferente. Amossy (2017) compreende que é, na circulação dos discursos, que se constrói a 

polêmica como confrontos verbais sobre uma questão social. Enunciados se entreluzam e se 

entrechocam, ao tratar de assuntos controversos, propondo discursos monogeridos e dispensais. 

Dessa maneira, selecionamos o discurso Tal como você, eu levo a Bíblia muito a sério!, de Mel 

White, publicado no blog de orientação espiritual cristã Rumos Novos, com o objetivo de  

examinar enunciados que contribuem para o estabelecimento de uma polêmica dissensual da 

inclusão da diversidade de orientações sexuais no cerne da espiritualidade cristã instituída pelo 

catolicismo. A partir de uma premissa pós-moderna, identificamos que o enunciador propõe uma 

desconstrução das matrizes institucionais da Igreja Católica da atualidade. Temos a hipótese de 

que ele entende a leitura tradicional cristã como um sintoma dos processos de subjetivação 

promovidos pela pós-verdade e que acarretam gestos violentos contra a diversidade de 

identificações sexuais. 

 

Palavras-chave: Polêmica, Espiritualidade cristã, Pós-verdade. 
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A PÓS-VERDADE E OS ENUNCIADOS OPINATIVOS NAS MÍDIAS DIGITAIS: 

MARIELLE FRANCO, PRESENTE NO ESPAÇO DISCURSIVO ÊMICO 

 

Anderson FERREIRA (PUC-SP) 

andersonferreirasp94@gmail.com 

 

 

As redes sociais são, em muitos aspectos, uma armadilha. Em suas condições de possibilidade 

não são oferecidas ferramentas socioeducativas. Ao contrário, visa-se, em particular, a oferta de 

serviços prazerosos, que têm por escopo promover a inter-relação entre pessoas e instituições. A 

ideia de armadilha, então, menos se associa à gestação da mutação tecnológica do que à 

complexidade da gestação ética, política, filosófica nas sociedades complexas. Em última 

instância, a estrutura sócio-virtual, aberta e porosa, chamada de rede social, consiste num 

organismo social constituído por sujeitos jurídico e ético-morais, produtores de efeitos de sentido 

nos campos social, político, econômico, cultural e midiático. Sob esta perspectiva, a presente 

comunicação visa examinar, nas mídias jornalísticas digitais, a noção de pós-verdade apreendida 

por enunciados opinativos deslocados das redes sociais. Objetiva-se, com isso, verificar os 

mecanismos de funcionamento na construção de espaço discursivo que nomeamos de espaço 

discursivo êmico. Como corpus de análise, selecionamos textos, tomados como discurso, 

produzidos nas redes sociais e deslocados pelo produtor-jornalista para o espaço da imprensa 

noticiosa. Separamos enunciados opinativos produzidos em decorrência do assassinato da 

vereadora da cidade do Rio de Janeiro, Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes. 

Tomamos como referencial teórico-metodológico a Análise do Discurso, dando ênfase à noção de 

espaço discursivo, postulada por Maingueneau (1997; 2008). Também, para apreender a noção de 

espaço social, mobilizamos as reflexões produzidas por Bauman (2001), no quadro da Sociologia 

contemporânea. Os resultados revelaram que os espaços discursivos êmicos são lugares 

mobilizados do espaço [social] êmico, o qual se encontra determinado pelas condições sócio-

históricas e culturais da sociedade contemporânea. Contudo, os efeitos do real e os sentidos de 

convicção produzidos por enunciados opinativos nas redes sociais se configuram, na formação 

discursiva temática construída por nós, num espaço em que os coenunciadores enfrentam a 

alteridade de forma a anular o corpo e a voz do outro. Com isso, o espaço das mídias digitais, em 

sua relação com as redes sociais, intensifica o retesamento existente entre as identidades no campo 

político-partidário-ideológico. 
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Esta comunicação tem como tema a questão das declarações falsas atribuídas a personalidades 

célebres veiculadas nas redes sociais. Trataremos de um caso específico, envolvendo uma 

declaração em defesa do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, em ocasião de sua prisão, 

atribuída ao Papa Francisco. Partiremos do princípio de que frases destacadas do texto-fonte ou 

de sua enunciação primeira tornam-se mais vulneráveis no que se refere à indicação de autoria 

apócrifa e, além disso, são mais propícias a alterações. No ambiente virtual, o impacto de qualquer 

enunciado atribuído a um sujeito investido de autoridade gera quase que instantaneamente uma 

série de outros discursos. Em hipótese, o que interessa àqueles que produzem a fake news é 

exatamente o potencial de discursividade de tais enunciados. No que se refere às frases que 

resultam de um fragmento de texto, importa-nos os estudos de Maingueneau (2014) que considera 

que elas podem ser de duas naturezas distintas por estarem associadas a um destacamento forte, 

ou seja, enunciados dissociados do texto-fonte e a um destacamento fraco, isto é, enunciados que 

se encontram próximos do texto-fonte. Enunciados destacados, sejam eles fortes ou fracos, sofrem 

alterações linguísticas e enunciativas em relação ao texto de que foram destacados, por se 

apresentarem em outra enunciação. Para Maingueneau, tais alterações revelam um estatuto 

pragmático específico para as frases sem texto, que se relacionam a um regime de enunciação que 

ele propõe chamar enunciação aforizante. O enunciador das aforizações, o aforizador, investe-se 

numa posição de autoridade e assume o ethos de um locutor que adquire importância de sujeito 

legitimado a falar. Com base em tais ponderações, o objetivo deste trabalho é mostrar como as 

enunciações aforizantes são um solo fértil para a fake news no ambiente da internet, sobretudo 

porque podem veicular “verdades” irrefutáveis por serem associadas a uma fonte autoral investida 

de autoridade e ainda por serem facilmente compartilhadas em qualquer aplicativo de rede social. 

Para fundamentar nossa reflexão, utilizamos o quadro teórico-metodológico da Análise do 

Discurso de linha francesa, sobretudo, a abordagem enunciativo-discursiva proposta por 

Maingueneau. 
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Esta comunicação examina comentários em resposta à matéria “Único negro, Aliou Cissé, tem o 

menor salário entre técnicos da Copa”, de O Globo, postada no Facebook.com no dia 19 de julho 

de 2018. Nosso exame se justifica pela observação de uma leitura que corrobora com o consenso 

sobre a identidade do negro na contemporaneidade, de modo que o tema de nossa comunicação 

se dá nestes termos: estudo da leitura sobre a identidade do negro revelada em comentários no 

Facebook.com. Sob esse tema, entendemos como princípio que a leitura, na contemporaneidade, 

constitui-se por meio da negociação de efeitos de sentido dispostos pelo interdiscurso; e, ainda, 

que o sujeito leitor responde imediatamente aos estímulos enunciativo-discursivos que compõem 

o consenso e o dissenso. Além disso, entendemos que a questão da identidade do negro na 

contemporaneidade permanece em um estado de interincompreensão, praticado por uma rede 

semântica capaz de gerar efeitos de violência destinada aos sujeitos negros. Assim, nosso objetivo 

geral é observar como o leitor responde e se posiciona frente à matéria que evoca a polêmica 

acerca da identidade do negro e, como objetivo específico, de que forma essa resposta demonstra 

certo consenso sobre a identidade do negro. Nosso corpus foi selecionado a partir do recorte dado 

por quatro comentários que receberam o maior número de curtidas e mais estimularam outros 

comentários no espaço “comentário” oferecido pelo layout da página Facebook.com, na ocasião 

da publicação da matéria. Para fundamentar nossa comunicação, associamo-nos à Análise de 

Discurso de inspiração francesa, especificamente nas noções de leitura discursiva, de acordo com 

Ferreira (2018), polêmica como interincompreensão, baseada no trabalho de Maingueneau 

(2008), identidade social e identidade discursiva, segundo Charaudeau (2008, 2009 e 2012), e, de 

maneira interdisciplinar, na noção de raça proposta pela Filosofia, de acordo com Mbembe 

(2017). 
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O grupo de pesquisa GEDIFG – GRUPO DE ESTUDOS DISCURSIVOS DO IFG foi criado no 

ano de dois mil e dezessete como um projeto de ensino vinculado ao Curso de Licenciatura em 

Letras: Língua Portuguesa do Instituto Federal de Goiás. Atualmente, o grupo é constituído por 

três professoras do Curso de Letras e quinze alunos da graduação, entre eles orientandos de 

trabalhos de conclusão de curso e de projetos de iniciação científica, além de alunos que fazem 

parte de programas de iniciação à docência. O objetivo do grupo é contribuir para a formação de 

professores-pesquisadores de língua portuguesa enquanto língua materna e segunda língua. O 

grupo realiza atividades de ensino (leituras teóricas, debates em plataforma virtual, encontros 

presenciais e orientações individuais), pesquisa (projetos de iniciação científica e produção de 

trabalhos para publicação) e extensão (ações em escolas na região metropolitana de Goiânia, 

participação em eventos e organização de palestras e mesas nomeadas como “GEDIFG convida”). 

Dessa forma, o funcionamento do GEDIFG participa da constituição de professores de língua 

portuguesa que se posicionam e compreendem a sala de aula e as práticas de ensino a partir de um 

olhar discursivo. Nossos estudos e pesquisas são embasados pelas teorias de Análise do Discurso, 

sejam as de linha francesa, dialógica, crítica ou foucaultiana. Embora a maioria dos trabalhos 

desenvolvidos tenha por objeto o ensino de língua portuguesa, outros objetos também são 

analisados por integrantes do grupo. Algumas de nossas produções enfocam o ensino da escrita e 

as condições de produção de alunos-autores. Neste Colóquio, além das apresentações em painéis, 

apresentamos uma problematização sobre o ensino da escrita em língua portuguesa para 

estrangeiros (ARAÚJO), a apropriação dos temas transversais na/pela escola (MOTA; SOUZA), a 

prática da alteridade no ensino da literatura indígena (VILHENA), a emergência de discursos 

sobre a sexualidade em romances brasileiros (GOMES) e as práticas interacionais no aplicativo 

whatsapp (LOPES). Essas produções exemplificam como a participação em um grupo de estudos e 

pesquisa, no ambiente acadêmico, possibilita que os discentes se apropriem da teoria e a 

relacionem com as práticas cotidianas, construindo assim a identidade de um professor que é 

pesquisador. 

 

Palavras-chave: Discurso; Sujeito; Ensino. 
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A AUTORIA NA ESCOLA: CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE DO DISCURSO PARA A 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
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Esse estudo é fruto das experiências vivenciadas enquanto professora de língua portuguesa nos 

níveis de ensino fundamental e médio e atualmente, no ensino de nível superior, com as disciplinas 

de Estágio, Análise do Discurso e Histórias da leitura e da escrita. As discussões sobre as 

mudanças das práticas de leitura e escrita e a utilização de novos instrumentos de registro, criados 

pelo acelerado desenvolvimento tecnológico de nossos dias, nos levam a pensar sobre o papel da 

escola na formação dos sujeitos contemporâneos e de que modo esse papel é exercido. 

Especificamente, nas aulas de língua portuguesa, que, em muitos espaços e contextos, ainda se 

restringe à repetição das normas gramaticais, ao pretexto do texto como lugar de identificação das 

regras sistêmicas de nossa língua (ANTUNES, 2003) e à estabilização não relativa dos gêneros 

discursivos (GERALDI, 2010), como ensinar e o que ensinar à nova geração? As três disciplinas 

citadas acima foram construídas sob a fundamentação da Análise do Discurso de origem francesa, 

considerando ainda os diálogos possíveis com as obras de Bakhtin e Foucault. Debatemos e 

refletimos com os alunos da graduação em Letras sobre as práticas vigentes em sala de aula e os 

modelos de atividades sugeridos por livros didáticos, dentre outros suportes. A partir do olhar 

discursivo, compreendemos que o ensino da língua portuguesa deve priorizar as práticas de leitura 

e escrita, possibilitando ao aluno a construção de sua autoria. A leitura e a escrita possuem suas 

histórias e se efetivam em determinadas condições (ORLANDI, 2012). Assim como o espaço em 

que se realizam, a época histórica e a conjuntura que a envolve, o tempo destinado às atividades, o 

cotidiano familiar, as dificuldades ou facilidades subjetivas, o professor também é uma condição 

de produção da leitura e da escrita de seus alunos. Para ser autor, ou seja, para apropriar-se da 

linguagem de modo coerente, estilístico e autônomo (GERALDI, 2010), faz-se necessário que ao 

aluno sejam oferecidas as devidas condições. Assim como afirmamos que para formar leitores é 

preciso que o professor seja leitor, para formar autores o professor de língua portuguesa deve 

assumir sua autoria. Nos cursos de licenciatura, por exemplo, embora o volume de leituras e de 

trabalhos acadêmicos seja considerável, há que se questionar o incentivo à autoria com estilo 

próprio. No ambiente escolar, geralmente à escrita limitamos o papel de registro daquilo que se 

sabe e ao professor a restrita função de avaliador ou legitimador.  
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Este estudo discute como as práticas discursivas ocorrem no ambiente de interação verbal do 

whatsapp e propõe, a partir da noção de linguagem como “atividade entre sujeitos” (Bakhtin, 

1997), analisar os efeitos de sentidos constituídos na relação entre sujeitos e a linguagem 

multimodal (emojis). Para tal discussão, retomamos as concepções de “Linguagem”, “Interação 

verbal” e “Dialogia” segundo Bakhtin (1997), bem como a noção de “Discurso” segundo Orlandi 

(2001, 2003), Brandão (1994), dentre outros. Deste modo, a palavra se transforma em luta de 

vozes, visto que,“[...]  é  pelas  atividades  de  linguagem  que  o  homem  se  constitui  sujeito, e  é  

por intermédio delas é que tem condições de refletir sobre si mesmo.”  (BRANDÃO, 1995,  p. 24), 

daí que, os recursos semióticos “emojis” utilizados pelos interlocutores em uma interação verbal 

de  whatsapp, não são apenas usados para “representar” o signo  linguístico, mas sim, para 

“significar” o discurso e  o sujeito enunciador. Desta forma, a coleta de dados é realizada por meio 

de recortes de interações verbais (turnos de falas) de alguns grupos de whatsapp, na tentativa de 

discutir e analisar como os sentidos dos emojis vão se constituindo nas práticas discursivas e, 

como o “Sujeito” nessa perspectiva, se constitui na sua relação com os outros por meio dessa 

dialogia (Bakhtin 1997). Os grupos são compostos por integrantes de variadas idades e diferentes 

meios (familiar, social), visando uma análise da fala integrada ao seu falante. Assim, essa pesquisa 

é de natureza qualitativa à medida que procura entender o seu objeto de estudo – as composições 

multimodais instrucionais e os discursos construídos– dentro de seu contexto específico (GODOY, 

1995). Espera-se, assim, compreender os efeitos de sentido construídos nestas práticas discursivas 

de interação verbal, principalmente por meio da linguagem multimodal, e demonstrar, nesse 

processo de mobilização de sentido, o quanto a relação destes discursos traduzem os embates 

constantes ocorridos no meio social e contribui para uma correlação estreita entre enunciado e 

situação concreta da enunciação.  
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O PROCESSO DE ENSINO DE ESCRITA EM PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS 
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A produção textual é um dos elementos centrais para a aula de português, tal atividade exige além 

do próprio ato de escrever, o planejamento e a reescrita (ANTUNES, 2003). Esses elementos 

suscitam dúvidas sobre como o estrangeiro relaciona-se com o idioma que não é sua língua 

materna, no ato da escrita. Além disso, as produções textuais não ocorrem aleatórias, elas estão 

associadas ao fenômeno de interação. Como entendemos, toda atividade verbal ocorre a partir de 

um fenômeno social (BAKHTIN, 1981), ou seja, toda produção textual é guiada por um fator 

anterior a ela. Através desta pesquisa, pretendemos observar como se dá a aprendizagem de 

português como segunda língua para alunos advindos de outros países, através de programas de 

intercâmbio em ambiente escolar. Tendo em vista a apropriação do idioma pelo indivíduo, este 

passa a ser sujeito-autor quando usa a língua escrita de forma autônoma em seu discurso, 

agregando para si formas de letramentos múltiplos que estão ligadas diretamente com estruturas 

culturais que constituem a sociedade. O foco principal de observação é a maneira como se 

desenvolve a aquisição da língua pelo aluno e como este aplica os conhecimentos adquiridos, 

utilizando tais práticas no desenvolvimento de textos escritos que, por conseguinte, implicam no 

conhecimento e entendimento da língua portuguesa. A pesquisa se desenvolve por meio de 

observação no ambiente escolar e entrevistas direcionadas com intercambistas, o que possibilita o 

levantamento das dificuldades no uso da língua para expressar e organizar de modo coerente suas 

ideias, na utilização de uma linguagem adequada aos textos escolares e outras dificuldades 

percebidas durante o processo, desta maneira, permitindo ao aluno estrangeiro ser parte ativa no 

seu processo de aprendizagem. Temos também o intuito de observar qual a percepção estes 

sujeitos têm da língua portuguesa, sendo esta uma escolha como segunda língua. Esta interação 

visa permitir ao aluno atuar de forma ativa na construção de seu próprio conhecimento, sendo a 

aula um acontecimento que permeia a interação entre ambas as partes: aluno e professor, bem 

como a interação entre a língua materna do aluno e a língua estrangeira do país visitado 

(GERALDI, 2010). O uso da língua (falada ou escrita) é essencial no processo de interação, sendo 

importante não somente o resultado deste uso, mas sim o processo de formação dos discursos que 

são frutos de uma produção social (ORLANDI, 1988) e constituem os próprios sujeitos. 
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Nossa investigação, mediante pesquisa de campo em escola pública de Goiânia-GO, tem por 

objetivo refletir nas propostas de ensino de leitura e escrita literárias, na tentativa de verificar se há 

um ensino alternativo e inclusivo na escola parceira, tal como Daniel Munduruku propõe com sua 

literatura indígena. A dúvida é se as escolas públicas de fato praticam a Lei nº 11.645, de março de 

2008, na modificação do Art. 26-A da Lei 9.394 de dezembro de 1996. Esta norma estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, incluindo no currículo oficial de ensino a obrigatoriedade 

da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, para respeitar e valorizar a diversidade 

cultural do Brasil. Nossa hipótese é de que as aulas de Língua Portuguesa tenderiam à fixação da 

literatura reproduzida no seu velho padrão (FREIRE, 1992; BOURDIEU, 2010). Ou seja, o 

discurso cristalizado nas estratégias do ensino de literatura atual não refletiria o movimento do 

sistema mundo, contradizendo a Lei. Geralmente, essa situação radica no ensino de compreensão 

leitora baseado nos clássicos – europeus – muitos deles denominados universais, em detrimento de 

leituras alternativas como indígenas e africanas o que, além de repetitivo aos alunos, aliena os seus 

próprios imaginários. Nessa perspectiva, Daniel Munduruku (2016), no seu texto Memórias de 

Índio: uma quase autobiografia, narra seu redor, sua experiência, de forma introspectiva e 

mnemonicamente, destacando-se como um representante da leitura de vida para a literatura de 

vida. Munduruku (2017) vê a possibilidade de alternar as vivências como um escopo para olhar a 

si mesmo, por conseguinte, apreciar o mundo particular, em convivência com os outros mundos. 

Portanto, observa-se que a literatura não é somente leitura de um texto físico ou virtual, mas 

possibilita a atitude responsiva de alteridade em relação ao outro (BAKHTIN, 2010). O trabalho 

com a literatura indígena no ensino fundamental II permitirá aos alunos o conhecimento de 

culturas diferenciadas, o desenvolvimento de sentimentos de tolerância e respeito e também o 

olhar sobre sua própria cultura, seu espaço, sua família, sua escola. Compreendemos que as 

práticas de leitura e escrita constituem os sujeitos, desse modo, as atividades propostas no espaço 

escolar são de extrema importância para a construção de alunos-autores (ANTUNES, 2003; 

GERALDI, 2010; ORLANDI; 2012) e cidadãos que se posicionam em relação ao seu mundo 

próprio e ao mundo do outro. 
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Em nossa pesquisa observamos as possibilidades de acessibilidade dos alunos da rede pública de 

ensino a suportes discursivos que regularmente divulgam informações científicas, artísticas e 

culturais, permitindo o diálogo sobre temas transversais, tais como: jornais renomados, revistas de 

arte e cultura, livros literários e não literários, canais culturais de TV fechada ou aberta, blogs, 

canais no Youtube, entre outras fontes discursivas que contribuem para a formação discente. 

Verificamos também, através de observações e notações de campo nas escolas parceiras, como os 

professores de língua portuguesa, em diferentes regiões de Goiânia, abordam os temas transversais 

sugeridos pelos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) e quais os materiais de auxílio 

pedagógico são utilizados pelos professores na aplicação deste conhecimento cultural. Além de 

contribuir para a formação sócio-cultural do aluno da escola pública, nosso projeto objetiva 

compreender como o embate de valores da sociedade pós-moderna e a influência externa (redes 

sociais, mídias televisivas, jogos, aplicativos, jornais e revistas, entre outros meios de 

comunicação) contribuem para a construção de um aluno crítico-reflexivo. Portanto, nosso 

enfoque é compreender a constituição do sujeito-aluno da escola pública a partir das leituras e 

escritas a que têm acesso, sejam elas escolares ou não. Desse modo, para além de diagnosticar 

dificuldades de leitura e interpretação, propomos, em parceria com os professores regentes, 

estratégias para a efetivação de práticas de escrita escolares direcionadas ao ensino médio, nas 

quais o aluno possa se posicionar enquanto autor de seus textos ao abordar, por exemplo, temas 

transversais. Nossa análise e reflexão sobre o espaço escolar, suas práticas e sujeitos envolvidos é 

embasada pela Análise de Discurso, perspectiva sobre a língua que nos auxilia a compreender os 

sujeitos na escola e suas produções de linguagem como construções históricas, sociais e culturais 

em constante mudança. Compreendemos, a partir do nosso aporte teórico, que um enunciado 

sempre remete a outro (FOUCAULT, 1969), portanto, uma produção textual reorganiza leituras e 

escritas anteriores como resposta a outra produção de linguagem (BAKHTIN, 1981). Além disso, 

qualquer produção de linguagem, seja um texto escrito ou oral, é elaborada de acordo com certas 

condições, tais como: os sujeitos envolvidos; o espaço; a época; os objetivos; o tema; o meio de 

circulação; o conhecimento prévio sobre o tema (PÊCHEUX, 1995). O conceito de memória 

discursiva (PÊCHEUX, 2010), conceito-chave utilizado em nosso trabalho, nos permite abordar a 

relação entre os suportes, os temas transversais e as práticas de leitura e escrita constituintes dos 

sujeitos alunos.  

 

Palavras-chave: Transversalidade; Leitura; Escrita. 
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VERDADES SOBRE A SEXUALIDADE NA LITERATURA: OS DISCURSOS 

PRESENTES EM “O CORTIÇO” E EM “NICOTINA ZERO” 

 

Reginaldo dos Santos GOMES (IFG) 

reginaldostgomes@gmail.com 

 

 

Bakhtin (2006) demonstrou que a produção de um enunciado está intrinsecamente relacionada às 

demandas sociais, o ato de elaborar um discurso não ocorre de uma mera elucubração do 

psiquismo, antes, ele é construído de acordo com as exigências das interações sociais. Além disso, 

com Bakhtin é possível aprender que esses enunciados, que são um conjunto de palavras, não são 

palavras vazias, mas carregadas de sentidos ideológicos ou vivenciais. Como ele escreveu “na 

realidade, não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas 

boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis” (BAKHTIN, 2006). Ainda 

mais, a palavra é capaz de registrar os momentos mais íntimos das relações sociais. Como é 

possível pontuar através de Foucault (1999), a produção de discursos sobre a sexualidade se 

intensificou a partir dos séculos XVI e XVII. A partir daí, foi criado um projeto que se propunha a 

encontrar as verdades sobre o sexo através da dizibilidade. A Igreja Católica fez isso, por meio do 

seu sistema de confissão, no qual extraía detalhes sobre as práticas sexuais dos fiéis que haviam 

pecado. É possível ver que, desde o século XVIII, houve uma multiplicação das falas sobre o sexo, 

quando os dispositivos da sexualidade coagiam as pessoas a falarem sobre suas sexualidades. 

Como escreveu o filósofo, “houve uma fermentação discursiva sobre a sexualidade, com a função 

de verificar e conhecer tanto as formas como os objetos de atividade e desejo sexual” 

(FOUCAULT, 1999). As motivações, para se falar sobre a sexualidade, não foram somente 

religiosas, mas também científicas. Os dispositivos da sexualidade atenderam às demandas sociais 

daquele período e determinaram o “normal”, o “sadio” e o que é “patológico”, “anormal”. Partindo 

desses pressupostos, o que se deseja evidenciar em nosso estudo é como ocorre a construção de 

verdades sobre a sexualidade na literatura. Mais especificamente em dois romances: “O cortiço”, 

de Aluísio Azevedo, do século XIX e de escola naturalista; e “Nicotina zero”, de Alexandre 

Rabelo, romance contemporâneo. Os dois autores discorrem sobre a sexualidade em épocas 

diferentes, refletindo discursos distintos sobre a sexualidade, revelando que a verdade sobre a 

sexualidade não é uniforme, nem estática. 

 

Palavras-chave: Verdade; Sexualidade; Literatura. 
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GRUPO 28: GEdEL – GRUPO DE PESQUISA EDUCAÇÃO E ESTUDOS DE 

LINGUAGEM (UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso) 

 

Cristinne Leus TOMÉ (UNEMAT) 

cristinne.tome@unemat.br 

 

 

O Grupo de Pesquisa Educação e Estudos de Linguagem (GEdEL) foi criado em 2002 no 

Câmpus Universitário de Sinop da Universidade do Estado de Mato Grosso, tendo como líder a 

Dra. Tânia Pitombo de Oliveira. O objetivo desde o início foi compreender os efeitos do discurso 

produzidos na Amazônia Legal nas áreas da educação e linguagem. Tendo sempre como 

embasamento teórico a Análise de Discurso pecheutiana, os projetos de pesquisa se formaram 

com a participação de professores, alunos e bolsistas dos cursos de Pedagogia e Letras. A 

professora Ma. Maria Fátima Castilho coordenou os seguintes projetos: (2003-2005) “Sentidos 

sobre ser Professor: um recorte do discurso da formação pedagógica no Programa 

Interinstitucional de Qualificação Docente (PIQD)”; (2005-2007) “Discurso da Terra: sentidos 

sobre a escola”; (2007-2010) “Saberes da terra: dos discursos dos sujeitos sociais à 

multiplicidade de saberes para a (re)significação do currículo da educação do campo”. Todos 

estes projetos estavam voltados aos estudos da área de educação dentro das atividades de 

pesquisa e extensão dos cursos de Pedagogia e Letras. A professora Dra. Tânia Pitombo de 

Oliveira coordenou o projeto “Tecer de uma discursividade na Região Norte Mato-Grossense da 

Amazônia Legal: contextos e possibilidades de desenvolvimento frente à sustentabilidade” 

(2009-2015) com uma proposta interdepartamental, multidisciplinar e interinstitucional, trazendo 

para a discussão professores da UFMT e da UFMS, assim como do curso de Contabilidade. 

Seguindo com o discurso sobre a sustentabilidade, a professora Dra. Cristinne Leus Tomé 

coordenou os projetos: (2014-2017) “O discurso da sustentabilidade no setor extrativista da 

Floresta Amazônica” e (2017- ) “Leituras Urbanas e suas materialidades discursivas 

socioambientais no Norte do Mato Grosso”. Este último analisa os discursos  urbanos 

socioambientais associados ao conceito de sustentabilidade no tripé econômico, social e 

ambiental. Atualmente os estudos do GEdEL têm ampliado o campo de investigações, como é o 

caso da incorporação do projeto de pesquisa “Judicialização da política de saúde em Sinop: um 

estudo a partir da análise do discurso” coordenado pelo professor Dr. Lucio Jose Dutra Lord. Os 

participantes do GEdEL são, em sua maioria, alunos da graduação de Letras e Pedagogia, do 

ProfLetras e do Mestrado de Letras. O Grupo é certificado pelo CNPq, com as linhas de pesquisa 

“Linguagem, história, sociedade e tecnologia” e “Estudos Linguísticos” e tem como líder a Dra. 

Cristinne Leus Tomé e como vice-líder o Dr. Lucio Jose Dutra Lord. 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Michel Pêcheux; Amazônia Legal. 

 

Integrantes: Cristinne Leus Tomé; Débora Pereira Lucas Costa; Adriano Eulálio Araújo; Regina 

Uemoto Maciel Martins; Boninne Monalliza Brun Moraes; Milton Mauad de Carvalho Camera 

Filho; Maria Juliany Bezerra Gomes; Jackeline Cabral Loureiro de Almeida. 
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ALGUMA FLORESTA PARA ALGUÉM GUARDAR: UMA ANÁLISE DA 

FORMULAÇÃO GUARDIÕES DA FLORESTA NO DISCURSO DOS MADEIREIROS DE 

SINOP - MATO GROSSO 

 

Débora Pereira Lucas COSTA (UNEMAT)  

deborajor@hotmail.com  

 

Adriano Eulálio ARAÚJO (Fasipe)  

a.eulalio@hotmail.com 

 

 

Artimanhas para assustar intrusos, armadilhas, pés virados para trás e pistas falsas fazem parte do 

imaginário de quem já ouviu falar em Curupira e Caipora, personagens das lendas brasileiras que 

tinham como razão De sua sobrevivência garantir o equilíbrio e a perpetuação das matas. A tarefa 

extrapola a literatura e acompanha a passagem do tempo, voltando a ser enfatizada nos anos 2010: 

Guardiões da Floresta. É assim que se intitulam os extrativistas que integram o Sindicato das 

Indústrias Madeireiras do Norte do Estado de Mato Grosso (Sindusmad) e essa é a formulação que 

interessa à pesquisa. A partir dos conceitos da Análise do Discurso materialista histórica busca-se 

compreender os efeitos de sentido que se instauram nas falas dos madeireiros do município de 

Sinop – Mato Grosso na construção das imagens do guardião e da floresta. Mobiliza-se, entre 

outras, noções como formação discursiva, formação imaginária e processos de identificação. A 

investida acadêmica justifica-se pela importância do setor madeireiro para a constituição da região 

norte do Estado de Mato Grosso, em que na década de 1960 homens e mulheres, incentivados por 

iniciativas governamentais sob a bandeira da expansão e discursos do progresso, vieram a ocupar 

esse território. Segundo o Instituto Centro de Vida – ICV (2018), o setor de base florestal ocupa a 

primeira colocação no segmento de indústria de transformação em Mato Grosso, e ainda se 

mantém sendo o quarto maior setor econômico no Estado. A resposta para tanta força está nos 

sindicatos patronais, oito no total, que se fazem presentes atuando em prol dos madeireiros, sendo 

um deles o Sindusmad. Assim, o corpus de análise desta pesquisa é composto por entrevistas com 

madeireiros realizadas pessoalmente e os depoimentos que constam no livro “A Saga dos 

Guardiões da Floresta”, produzido pelo Sindusmad. Essa reflexão faz parte do projeto de Pesquisa 

“Leituras Urbanas e suas materialidades discursivas socioambientais no Norte do Mato Grosso”, 

desenvolvido pela Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), campus Sinop, Mato 

Grosso.  

 

Palavras-chave: Madeireiros; Discurso; Guardiões da Floresta. 
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CATADORES E COLETORES DE LIXO: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DAS IMAGENS 

QUE A SOCIEDADE TEM DESSES SUJEITOS A PARTIR DE CARTUNS E 

ENTREVISTAS 

 

Regina Uemoto Maciel MARTINS (UNEMAT)  

reginauemoto@gmail.com  

 

Boninne Monalliza Brun MORAES (UNEMAT)  

boninnemonalliza@gmail.com  

 

 

Na perspectiva de atender aos estudos da Análise do Discurso, esta pesquisa apresenta uma análise 

discursiva materialista histórica acerca da imagem que os catadores e coletores de lixo têm da 

sociedade em relação à profissão deles, por meio de entrevista semiestruturada e acerca da imagem 

que os cartunistas têm desses profissionais, a partir de quatro cartuns que tratam dessa temática. 

Desenvolve-se, assim, uma análise comparativa entre os discursos produzidos por essas duas 

materialidades em relação a esses profissionais, a fim de verificar se as imagens são convergentes 

ou divergentes. A análise quer saber como as posições ocupadas pelo sujeito- catador e pelo 

sujeito-coletor significam para a sociedade, considerando o sentido social, político e ideológico 

que essas profissões carregam historicamente. A materialidade utilizada para análise foi a 

entrevista semiestruturada com cinco catadores e quatro coletores do município de Colíder – Mato 

Grosso, além dos quatro cartuns selecionados. Os dispositivos teórico-analíticos mobilizados 

foram as condições de produção, sujeito, formações discursivas e as formações imaginárias. Os 

resultados da pesquisa permitiram a constatação de que, tanto nos cartuns quanto nas entrevistas, a 

imagem que a sociedade tem é de preconceito e discriminação. Assim, embora em alguns 

discursos produzidos tanto nos cartuns como nas entrevistas exista a imagem de valorização 

profissional desses sujeitos, que são fundamentais, esses não são bem vistos. Essa pesquisa faz 

parte do Projeto de Pesquisa “Leituras Urbanas e suas materialidades discursivas socioambientais 

no Norte do Mato Grosso”, desenvolvido pela Universidade do Estado de Mato Grosso 

(UNEMAT) –Campus de Sinop – Mato Grosso.  

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Imagem da sociedade; Catadores e coletores de lixo. 
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VALORES EM QUESTÃO: PERCEPÇÕES ACERCA DA GERAÇÃO DE VALOR 

ENTRE CATADORES E LIXEIROS NO MUNICÍPIO DE SINOP/MT 

 

Milton Mauad de Carvalho CAMERA FILHO, (UNEMAT) 

mauadmilton@gmail.com 

 

Maria Juliany Bezerra GOMES, (UNEMAT) 

julycsi@hotmail.com 

 

 

Frente à veiculação da implementação da coleta seletiva do lixo no município de Sinop, localizada 

a 500 km de Cuiabá, Mato Grosso, um grupo de catadores que trabalhavam no antigo lixão da 

cidade decidiram se organizar e constituir uma associação em 2008. Nasce assim a Associação de 

Catadores de Materiais Recicláveis de Sinop, inicialmente com 40 associados, mas, dado o 

adiamento da implantação dessa nova política de gestão dos resíduos sólidos, atualmente conta 

com 3 catadores em atividade. Enquanto não é regulamentada a coleta seletiva, os lixeiros, 

empregados por uma empresa que presta serviços à Prefeitura de Sinop, coletam os resíduos de 

forma não segregada, ou seja, materiais úmidos e recicláveis, que são destinados a um aterro 

sanitário localizado a 150 km do município. Verifica-se, nesses sujeitos, duas relações 

estabelecidas com o lixo: uma de caráter quantitativo, na qual os lixeiros recebem um salário para 

executar a coleta dos resíduos, que independe de seu caráter ou destinação; e outra, qualitativa, na 

qual os catadores têm sua geração de renda diretamente relacionada ao tipo e tratamento dos 

resíduos coletados. No processo de formulação desta política pública, torna-se necessário 

aprofundar o entendimento em relação às condições de trabalho destes sujeitos e suas percepções 

sobre estas diferentes formas de geração de valor a partir do lixo. Pretende-se, a partir da Análise 

de Discurso pechetiana, investigar as condições de produção dos discursos dos catadores 

associados e dos lixeiros no que tange à organização do trabalho e aos sentidos que mobilizam em 

relação ao lixo e a geração de renda a partir das diferenças encontradas em como desempenham 

seus trabalhos. Para tanto, serão realizadas entrevistas semiestruturadas com catadores e lixeiros 

atuantes na coleta de lixo em Sinop. Após a delimitação e constituição do corpus discursivo, 

iniciar-se-á a busca por marcas discursivas contrastantes nos sujeitos pesquisados em relação ao 

tipo de organização do trabalho, associados ou empregados, bem como, os efeitos de sentidos em 

relação à geração de valor a partir de seus respectivos papéis no tratamento do lixo. Esta pesquisa 

compõe o Projeto de Pesquisa “Leituras Urbanas e suas materialidades discursivas 

socioambientais no Norte do Mato Grosso”, desenvolvido no âmbito da Universidade do Estado de 

Mato Grosso (UNEMAT) – campus de Sinop, Mato Grosso. 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Organização Trabalho; Gestão de Resíduos Urbanos. 
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OS SENTIDOS QUE EMERGEM NO DISCURSO DOS AGENTES LETRADORES 

SOBRE A AVALIAÇÃO DO ENSINO/APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO DO ALUNO 

SURDO: UMA INCLUSÃO/EXCLUDENTE 

 

 Jackeline Cabral Loureiro de ALMEIDA (UNEMAT) 

jackloureiro@gmail.com 

 

 

As discussões sobre a inclusão do aluno Surdo no ensino regular brasileiro têm sido alvo de 

inúmeras discordâncias, tanto por Surdos quanto por ouvintes por causa da sua especificidade 

linguística. Nesse sentido buscamos com esse trabalho analisar nos discursos dos professores da 

sala de aula regular, quais sentidos emergem no processo de avaliação da aprendizagem voltada 

para o aluno Surdo, e quais procedimentos e instrumentos são utilizados a fim de que esse aluno se 

desenvolva tal qual o ouvinte, de maneira que contribua com a sua inclusão. Contribuem para essa 

discussão diversas concepções de avaliação da aprendizagem, dentre eles destacaremos as 

concepções de Luckesi (2005), Roffmann (2014), Pimenta (2004). Pesquisadores da língua de 

sinais como Quadros (2002, 2004, 2012), Fernandes (2010) e Strobel (200, 2012), além de 

algumas Leis e Decretos. A presente pesquisa deu-se em uma escola Estadual de ensino médio da 

cidade de Sinop, localizada na região amazônica ao norte do Estado do Mato Grosso, e a 

materialidade utilizada para a análise foi entrevista semiestruturada com três professores. 

Permearam este trabalho nas questões teóricas, metodológicas e analíticas, a Análise de Discurso 

Materialista Histórica Francesa dos precursores Michel Pêcheux (França) e Eni Orlandi (Brasil). 

Considerando que a inclusão desses alunos vai muito mais além de mudanças na arquitetura 

escolar, e que se requer principalmente que haja mudanças nos espaços, nas formas de interação, 

nas formações de professores bilíngues, de professores Surdos e de intérpretes de língua de sinais. 

Buscamos compreender como acontece a avaliação da aprendizagem do aluno Surdo, se há um 

desenvolvimento de qualidade e se há uma inclusão/exclusão desse aluno mediante os desafios 

educacionais encontrados no dia a dia. O fato da Libras ser uma língua visual-espacial em relação 

à língua portuguesa determina uma reestruturação na questão da inclusão do sujeito Surdo nas 

escolas brasileiras. Assim, embora em alguns discursos produzidos por esses professores exista a 

imagem de que o aluno Surdo está sendo avaliado de forma igualitária com os ouvintes, dessa 

forma acontece a inclusão, percebe-se que há uma inclusão/excludente do sujeito Surdo. Essa 

pesquisa faz parte do Projeto de Pesquisa “Leituras Urbanas e suas materialidades discursivas 

socioambientais no Norte do Mato Grosso”, desenvolvido pela Universidade do Estado do Mato 

Grosso (UNEMAT) – Campus de Sinop. 

 

Palavras-chave: Aluno Surdo; Análise de Discurso; Avaliação. 
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GRUPO 29: SLOVO – GRUPO DE ESTUDOS DO DISCURSO (UNESP – Universidade 

Estadual Paulista) 

 

Marina Célia MENDONÇA (Unesp/Araraquara) 

marinamendonca@fclar.unesp.br 

 

 

O SLOVO - Grupo de estudos do discurso é um grupo de pesquisa formado em 2006, cadastrado 

no CNPq e certificado pela Unesp, campus de Araraquara. Tem como líder Renata Coelho 

Marchezan e como vice-líder Marina Célia Mendonça, ambas docentes da Unesp. Reúne 

pesquisadores de várias instituições nacionais, alunos de graduação e de pós-graduação. O 

interesse pelo discurso e pelo pensamento bakhtiniano congrega as pesquisas do grupo, que se 

voltam à identificação e desenvolvimento das contribuições bakhtinianas aos estudos discursivos 

atuais. Os projetos em desenvolvimento, todos inseridos na grande linha “Análise Dialógica do 

Discurso”, têm como objetivos: (1) constituir e consolidar uma metodologia de análise discursiva 

por meio de estudos da obra do Círculo de Bakhtin e de análises efetivas de córpus; além desse 

objetivo mais amplo, outro mais circunscrito, mas também comum a todos os projetos do grupo, 

cuida de (2) desenvolver caminhos de reflexão sobre a noção bakhtiniana de gêneros do discurso; 

um último objetivo visa (3) analisar diferentes gêneros discursivos. Esta apresentação reúne alguns 

dos pesquisadores do grupo. Os trabalhos a serem apresentados neste evento organizam-se em 

torno de algumas problemáticas caras aos estudos bakhtinianos: 1. Questões relativas a 

determinados gêneros do discurso (destacamos aqui reflexão sobre anúncios publicitários do 

governo Temer e seus contradiscursos); 2. Questões acerca da interrelação entre diferentes esferas 

de comunicação (a escolar e a científica em vídeos de Marcela Tavares e em videoaulas de 

produção textual; a escolar e a artística em gibis de Maurício de Sousa e em materiais didáticos); 

3. Questões relativas à produção textual dentro e fora da escola (o discurso sobre o “bom texto” 

em vestibulares e sobre a produção de gêneros literários em materiais didáticos e em sites de 

Fanfics). Desta forma, o grupo pretende colocar em pauta a produtividade dos escritos do Círculo 

de Bakhtin para a análise de discursos que se produzem em diferentes esferas de atividade, 

colocando na centralidade de suas reflexões as relações do sujeito com a palavra alheia. 

 

Palavras-chave: Análise Dialógica do Discurso; Estudos Bakhtinianos do Discurso; Alteridade. 

 

Integrantes: Marina Célia Mendonça; Ana Lúcia Furquim Campos-Toscano; Daiane Pereira 

Fernandes da Silva; Larissa Bueno dos Santos; Marina Totina de Almeida Lara; Monique de 

Almeida Neves Rodrigues. 
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NÃO SEJA BURRO! A LÍNGUA PORTUGUESA SEGUNDO MARCELA TAVARES 

 

Larissa Bueno dos SANTOS (UNESP – FCL/AR)  

labueno.lbs@gmail.com  

 

 

A pesquisa de Mestrado intitulada “Não seja burro! O discurso sobre língua em vídeos de Marcela 

Tavares: uma análise dialógica do discurso” dá continuidade aos estudos realizados na Monografia 

de Conclusão de Curso, sob orientação da professora Dra. Marina Célia Mendonça. Analisou-se, 

na monografia, o preconceito linguístico manifestado no discurso de Marcela Tavares no primeiro 

vídeo da série, o qual foi escolhido devido à sua viralização nas redes sociais Facebook e 

YouTube: 1.470.952 visualizações e 105.458 curtidas na primeira rede citada. Na pesquisa atual, o 

corpus é composto pelos três vídeos com mais reações positivas contabilizadas a partir da rede 

social Facebook. Tendo em vista que a mídias sociais colaboram para a propagação e viralização 

de diferentes ideologias e “pós-verdades”, a heterogênea e complexa realidade sociolinguística 

brasileira, e o forte discurso purista vigente sobre a linguagem que, enraizado no senso comum, 

dissemina jeitos “certos” e “errados” de se expressar, temos como hipótese que o humor mascara o 

preconceito linguístico nos vídeos e legitima as “correções” propostas por Marcela Tavares. No 

que concerne aos vídeos, a atriz aparece usando óculos, com os cabelos presos, e laranjas no sutiã, 

a fim de representar uma professora. Segundo Tavares (2016, p. 89), essa figura representa uma 

professora irritada, “levemente engraçada”, e que está farta da quantidade de erros que os alunos 

comentem. Diz, ainda, que as laranjas servem para tentar se mostrar “bela e sexy” para que tenha a 

atenção até mesmo dos alunos mais desatentos. Assim, seus vídeos simulam uma aula online de 

português, uma vídeo-aula, que atualizam, revisitam e ressignificam a imagem da instituição 

escolar, do professor e do ensino de português. Partindo da análise de elementos verbais e não-

verbais dos três vídeos escolhidos e tendo em vista o preconceito e a intolerância linguísticos 

presentes no discurso da humorista buscamos, a partir de estudos em Análise Dialógica do 

Discurso, contribuir com discussões sobre discurso humorístico e preconceito linguístico, mídia e 

discurso purista, ética e linguagem na escola.  

 

Palavras-chave: Análise dialógica do discurso; Sociolinguística; Humor. 
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UMA ANÁLISE DE PRÁTICAS DE ESCRITA DE GÊNEROS LITERÁRIOS NA 

ESCOLA E NA INTERNET 

 

Marina Totina de Almeida LARA (FCLAr-UNESP)  

m.almeidalara@hotmail.com  

 

 

A presente pesquisa de doutorado tem como embasamento teórico-metodológico estudos do 

Círculo de Bakhtin e seus comentadores, que entendem o diálogo como inerente à linguagem, e 

insere-se no campo da Análise Dialógica do Discurso. Os principais conceitos mobilizados no 

desenvolvimento da pesquisa são gêneros do discurso, enunciado concreto, ideologia e campos de 

atividade. A centralidade da proposta é a questão de produção escrita de gêneros literários “dentro” 

e “fora” da escola. Para isso, propomos uma discussão sobre o processo de escolarização da escrita 

de gêneros literários em ambiente escolar (incluindo, neste “grupo”, propostas de produção de 

gêneros literários de livros didáticos destinados ao Ensino Médio – público e particular –, 

propostas de produção desses gêneros em provas de exames vestibulares dos últimos dez anos e as 

respectivas expectativas da banca em relação às provas) e sobre comentários de produções 

literárias na Internet, em um site de Fanfics. Partindo do pressuposto de que o processo de 

escolarização de conhecimentos acontece e que ele não é, por si só, um problema, interessa-nos 

como acontece esta escolarização no caso da produção escrita de gêneros literários na escola e fora 

dela, na Internet. Nesse sentido, propomos recompor, a partir da análise do corpus, um imaginário 

sobre como deve ser produzido um texto literário nestes espaços e sobre os valores do campo 

artístico sobre o que é literário ou não. Para tanto, partimos das orientações dos PCNEM para o 

trabalho com gêneros do discurso na escola, tendo como corpus duas coleções de livros didáticos 

de Língua Portuguesa (uma aprovada pelo PNLD 2018 – Veredas da Palavra, da Editora Ática – e 

outra do Sistema de Ensino COC), propostas de redação de gêneros literários em exames 

vestibulares (UEL, UEM, UFU, UNICAMP e UFSC) e expectativas da banca avaliadora, além de 

comentários em Fanfics produzidas na Internet, no site Spirit Fanfics e Histórias, sobre o seriado 

13 Reasons Why.  

 

Palavras-chave: Gêneros literários; Práticas de escrita; Campos de atividade. 
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VIDA, ARTE E HISTÓRIAS EM QUADRINHO: O CASO DA OBRA DE MAURÍCIO DE 

SOUSA SOB UMA PERSPECTIVA BAKHTINIANA 

 

Monique RODRIGUES (FCLAr - UNESP)  

nique.rod@gmail.com  

 

Esta pesquisa (FAPESP: 2017/25974-9) busca analisar dialogicamente gibis de autoria de 

Maurício de Sousa que circularam na sociedade brasileira desde a década de 1970, nos quais 

figuram as personagens da Turma da Mônica. Temos interesse específico na obra do autor, dado 

que suas personagens já ocupam lugar cativo no cenário nacional há mais de cinco décadas. O 

objetivo geral da pesquisa é investigar de que modo a produção artística do cartunista ao longo de 

quatro décadas responde aos discursos socioeducativos que circulam no espaço de formação da 

criança, a esfera pedagógica. Buscamos também responder a outras questões, tais como: É possível 

identificar no corpus algum momento em que essa relação vida-arte passa a se dar de forma mais 

direta? Como o gênero discursivo “histórias em quadrinho” se relaciona com a Literatura Infantil, 

principalmente quando se pensa em seu uso em sala de aula? E, a partir da perspectiva 

bakhtiniana, de que forma as Histórias em quadrinho podem ser consideradas como gênero? Trata-

se de uma pesquisa qualitativa e interpretativa, fundamentada pelos estudos do Círculo de Bakhtin, 

além dos estudos realizados por outros pesquisadores em torno dos mesmos. Metodologicamente, 

adotamos propostas de análise dialógica do discurso formuladas por pesquisadores brasileiros, 

com o cotejamento de textos, em que os enunciados pertencentes ao corpus são sempre postos em 

relação com outros enunciados com os quais potencialmente estabelecem diálogo. Segundo 

Bakhtin (2011, p. 404), “Toda palavra (todo signo) de um texto conduz para fora dos limites desse 

texto. A compreensão é o cotejo de um texto com os outros textos”. Trata-se de um trabalho de 

contextualização do objeto de análise, da busca pela contrapalavra, pelo entendimento de qual 

posição aquele enunciado ocupa frente a outros discursos: se concorda com eles, responde a eles, 

discorda deles, os justifica. É, também, um trabalho de interpretação, no qual o pesquisador, ao se 

debruçar sobre um objeto específico, de modo qualitativo, busca recuperar as relações de sentido 

que tal objeto estabelece com outros enunciados.  

 

Palavras-chave: Análise dialógica do discurso; Maurício de Sousa; Histórias em quadrinho. 
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PROPAGANDAS GOVERNAMENTAIS E SEUS CONTRADISCURSOS: UMA ANÁLISE 

DIALÓGICA 

 

Ana Lúcia Furquim CAMPOS-TOSCANO (Uni-FACEF)  

anafurquim@yahoo.com  

 

 

As propagandas governamentais têm por função influir sobre o comportamento das pessoas, por 

meio da criação, mudança ou reforço de imagens e atitudes mentais, assim como também obter o 

apoio do povo para a consecução dos objetivos estratégicos do governo. Para isso, as peças 

publicitárias, consideradas como enunciados concretos devido à sua dimensão histórica, cultural, 

social e dialógica, apresentam slogans que veiculam axiologias e ideologias, revelando uma 

convicção político-econômica de acordo com os preceitos de um partido ou sistema de governo 

que, associadas a imagens não verbais, corroboram para a constituição de conteúdos temáticos, 

reforçando, dessa maneira, suas posições sociais. Embora, nesses enunciados, haja a tentativa de se 

precaver de possíveis objeções, convicções e preconceitos, nem sempre a atitude responsiva ativa 

do ouvinte é de aproximação ou concordância, podendo ocorrer um embate discursivo que expõe 

outras ideologias, outras posições sociais a fim de contradizer, ironizar e/ou criticar as ideias e 

ações governamentais. Nesta pesquisa, portanto, temos como objetivo analisar anúncios 

publicitários do governo Temer e seus contradiscursos que, muitas vezes, mesmo semelhantes no 

estilo e na estrutura composicional dos enunciados a que se opõem, são diferentes em seus 

conteúdos temáticos e, por conseguinte, na veiculação das posições político- econômico-

ideológicas. Desse modo, a partir da concepção de que os enunciados refletem, mas também 

refratam a realidade, apresentando diferentes interpretações do mundo de acordo com os diversos 

grupos sociais, suas convicções e contradições, o referencial teórico-metodológico utilizado são as 

reflexões do Círculo de Mikhail Bakhtin sobre enunciado concreto, ideologia e dialogismo, visto 

que, por essa perspectiva, a relação estabelecida entre o locutor e seu ouvinte é inacabada e sempre 

exige uma resposta, configurando o caráter dialógico de todo enunciado. Entendemos, assim, que a 

análise desses discursos, oficiais e não oficiais e reveladores das forças centrífugas, mas também 

centrípetas, podem contribuir para a compreensão dos discursos construídos para propagar 

diferentes posições políticas, econômicas e sociais, num movimento dialógico de constantes 

construções, enfim, de novos sentidos.  

 

Palavras-chave: Propagandas governamentais; Enunciado concreto; Dialogismo. 
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OS COMENTÁRIOS DA COMISSÃO AVALIADORA SOBRE A PROVA DE REDAÇÃO 

EM EXAMES VESTIBULARES E SUA RESSIGNIFICAÇÃO EM VIDEOAULAS NO 

YOUTUBE 

 

Daiane Pereira Fernandes da SILVA (UNESP – FCL/AR)  

daiane-pf@hotmail.com  

 

 

Embasada teórico-metodologicamente nos escritos de Bakhtin e seu Círculo, esta pesquisa de 

caráter qualitativo e dialógico investiga o que se configura como a imagem de um “bom texto” em 

exames vestibulares, utilizando como corpus os comentários das equipes responsáveis pela análise 

das redações dos anos de 2015, 2016 e 2017, quais sejam: Comissão Permanente para os 

Vestibulares (COMVEST), Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS) e Núcleo de Concursos 

(NC) responsáveis, respectivamente, pela análise e comentários das provas dos vestibulares da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidade Estadual de Londrina (UEL) e 

Universidade Federal do Paraná (UFPR). O critério de escolha das instituições se dá por trazerem 

para a prova de redação uma pluralidade de gêneros que fazem parte do cotidiano dos 

alunos/candidatos e por darem um parecer sobre a prova de produção textual. Sendo assim, a partir 

da identificação dos critérios estabelecidos para a imagem do que seja considerado um “bom 

texto” pelos analistas que comentam as provas das referidas universidades será analisado como 

essas imagens dialogam, na esfera didático-pedagógica, com o que é ensinado pelos professores 

nas videoaulas de redação que são disponibilizadas no Youtube, mais precisamente, no canal 

Stoodi, um cursinho pré-vestibulares, para identificar se as imagens desejadas e apresentadas nos 

comentários das provas aparecem no ambiente online e se aparecem, de que forma elas são 

apresentadas nas videoaulas de preparação para o vestibular. A escolha desse cursinho online se 

justifica pelo número de visualizações de suas videoaulas e de inscritos no canal do Youtube, 

configurando-se como um dos mais populares entre o público de candidatos ao vestibular e 

estando em constante ampliação de novas gravações mensais. Levando esse recorte em 

consideração, destaca-se a relevância desta pesquisa para os estudos acerca do discurso sobre a 

produção textual em exames vestibulares e sua atualização em diferentes mídias, em especial no 

gênero de discurso videoaula no Youtube.  

 

Palavras-chave: Produção de texto; Videoaula; Análise dialógica do Discurso. 
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PRÁTICAS DE ESCRITA EM DIFERENTES ESFERAS: QUESTÕES SOBRE 

SUBJETIVIDADE/ALTERIDADE E AUTORIA. 

 

Marina Célia MENDONÇA (Unesp/Araraquara) 

marinamendonca@fclar.unesp.br 

 

 

Entre os resultados de dois projetos de pesquisa desenvolvidos por mim anteriormente, encontra-

se, com evidência, a problemática do sujeito na sua relação com a escrita. Em publicação recente 

(MENDONÇA, 2015), exponho pesquisas brasileiras a partir de 1970, desenvolvidas no interior 

da Linguística e da Linguística Aplicada, que tomam como ponto de partida a escrita como espaço 

de interação entre sujeitos. Nessa publicação, mostro como esses trabalhos da esfera científica são 

ressignificados em discursos que se constituem na esfera didático-pedagógica - esta mantém com 

as ciências da linguagem uma relação marcada por conflitos. Em outra publicação (MENDONÇA, 

2016), discuto como a noção de autoria, desenvolvida na esfera científica, é apropriada e 

ressignificada por discursos da esfera didático-pedagógica. Considerando esses resultados, o 

objetivo geral desta pesquisa é refletir sobre a relação entre sujeito/autor e texto em discursos 

sobre as práticas de escrita na esfera didático-pedagógica. Entre os objetivos específicos, 

proponho-me a responder às questões sobre como aparece no corpus a figura daquele que escreve, 

a figura daquele para quem se escreve e em que medida, no corpus, quem escreve e seu 

destinatário são relevantes para a produção do texto. Ademais, proponho-me contribuir com 

discussões teóricas, no campo dos estudos bakhtinianos do discurso, sobre: a produção de sentido 

quando da relação entre uma esfera de atividade e outra; a subjetividade/alteridade e a autoria. Em 

relação aos procedimentos metodológicos, a proposta é desenvolver estudo bibliográfico relativo 

aos trabalhos em autoria e subjetividade/alteridade, nem especial na perspectiva bakhtiniana, 

suporte teórico-metodológico desta pesquisa. A análise do corpus se dará de forma dialógica 

(GEGE, 2012; BRAIT, 2005, 2006) e a pesquisa é qualitativa. O corpus será produzido com 

enunciados da esfera didático-pedagógica: Parâmetros Curriculares Nacionais; três coleções de 

material didático direcionadas ao Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio 

(serão consideradas seções direcionadas à produção textual); e enunciados que materializem 

atividades informais de ensino/aprendizagem (aulas no Youtube sobre redação e blogs de 

professores). 

 

Palavras-chave: Análise Dialógica do Discurso; Estudos Bakhtinianos do Discurso; Escrita. 
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GRUPO 30: TRAMA – LABORATÓRIO DE PESQUISAS E ESTUDOS DISCURSIVOS 

(UFG – Universidade Federal de Goiás) 

 

Kátia Menezes de SOUSA (UFG) 

km-sousa@uol.com.br 

 

 

O Laboratório de Pesquisas e Estudos Discursivos (Grupo Trama/UFG) desenvolve suas 

atividades na Faculdade de Letras/UFG desde 2003 e congrega professores e alunos da Graduação 

e da Pós-Graduação em Letras e Linguística, de outros cursos da UFG e de outras instituições do 

Estado de Goiás, realizando leituras das obras de Michel Foucault para a reflexão acerca dos 

problemas da contemporaneidade. Realiza discussões, estudos e atividades que se norteiam pelos 

pressupostos teóricos e metodológicos das análises discursivas empreendidas pelo filósofo em suas 

investigações. Metodologicamente, o grupo vem desenvolvendo pesquisas que descrevem e 

analisam diferentes objetos, considerando a sua emergência, transformação e seu possível 

apagamento que se dão a conhecer pelos discursos materializados na rede dos enunciados 

efetivamente produzidos. Nesse sentido, as relações entre os enunciados, entre tudo aquilo que 

pôde ser dito, constituem o lugar para o qual os pesquisadores dirigem seu olhar, como forma de 

escapar dos saberes já aceitos ou consagrados que tomam como ponto de partida certas 

explicações universais, certas unidades ou o próprio sujeito como origem para o entendimento das 

configurações dos objetos, temas e conceitos. Teoricamente, a especulação reflexiva se dá sobre as 

noções de saber, relações de poder e sujeito e, mais recentemente, acompanhando as articulações 

dos trabalhos do último Foucault, o grupo vem estendendo suas problematizações e deslocando-as 

no sentido de pensar o presente sob o olhar que o liga à verdade, ao governo de si e dos outros e à 

ética. Os estudos realizados permitiram a proposição e realização de três versões do Ciclo de 

Estudos Discursivos Foucaultianos, em 2010, 2013 e 2016, nos quais foram debatidos, 

respectivamente, conceitos e objetos discursivos nas obras do filósofo francês Michel Foucault e 

suas contribuições para a Análise do Discurso, os dispositivos de poder e os saberes em Michel 

Foucault e a (re)configuração da biopolítica no Brasil de hoje. As reflexões e produções do grupo 

se encadearam, passando pelas noções da arqueologia, da genealogia e da ética, favorecendo as 

pesquisas que problematizam a emergência e as condições de possibilidades dos enunciados, o 

exercício de poder e as formas de resistência, o funcionamento dos dispositivos de saber-poder nas 

práticas discursivas e não-discursivas, as configurações da biopolítica na atualidade, a verdade no 

governo das condutas da população e, ultimamente, os discursos na codificação da verdade e a 

produção de subjetividades. Os trabalhos que serão apresentados nesta sessão discutem temas 

atuais tensionados pelas problematizações que envolvem as formulações discursivas. 

 

Palavras-chave: Trama; Enunciados; Verdade. 
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ORGANIZAÇÕES SOCIAIS NA EDUCAÇÃO ESTADUAL DE GOIÁS: REFLEXÕES 

ACERCA DOS ENUNCIADOS DA MÍDIA JORNALÍSTICA 

 

Fábio Márcio Gaio de SOUZA (PG/UFG) 

fabiogaio@yahoo.com.br  

 

 

As Organizações Sociais (OS), instituídas por lei federal na década de 1990, atuam, Brasil afora, 

na gestão de serviços públicos em áreas como tecnologia, cultura e saúde. Em Goiás, a atuação na 

saúde, na educação tecnológica e em entidades culturais, já é realidade, porém, em 2015, o 

Governo de Goiás anuncia algo inédito no país: a gestão de escolas estaduais de ensino 

fundamental e médio por Organizações Sociais. Polêmico, marcado por embates, o processo 

repercutiu na mídia jornalística, tanto estadual quanto nacional, em diferentes veículos de 

comunicação. No presente momento, maio de 2018, devido a questionamentos jurídicos, o 

processo está temporariamente parado, embora o Governo de Goiás permaneça sinalizando a 

intenção de não desistir do novo modelo. Nesta pesquisa, nosso olhar se volta para enunciados da 

mídia jornalística que circularam em veículos de comunicação comerciais e veículos de 

comunicação institucionais, em determinados momentos do processo, como, o anúncio do modelo 

de gestão pelo governo, as ocupações em escolas estaduais e os embates entre governo, segmentos 

diretamente envolvidos no processo e poder judiciário. Em Foucault, pensando as práticas 

discursivas, em seu aspecto de historicidade, pretendemos refletir sobre as condições de 

emergência desses enunciados, em aspectos que envolvam, a princípio, as relações de poder/saber, 

a biopolítica e a verdade. Pretendemos, ainda, recorrer às teorias da comunicação e do jornalismo, 

a fim de pensarmos, em articulação com o discurso, o fato de que o processo de construção de 

notícias vai além da informação tão somente. Foucault nos dará, portanto, o percurso teórico e de 

reflexão para pensar os sentidos construídos nesse processo, as posições dos sujeitos, enfim, aquilo 

que os enunciados provocam. Compreendemos, dessa forma, que o enunciado deve ser visto em 

sua correlação, não sendo algo isolado. Com isso, ao olharmos para a exterioridade linguística, 

queremos pensar o que possibilitou, nos veículos de comunicação, a aparição dos enunciados, 

pensando a relação de sentidos construídas nos/pelos enunciados.  

 

Palavras-chave: Organizações Sociais; Enunciados; Mídia Jornalística. 
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FOUCAULT NO CAMINHO DA DESRAZÃO: EMBATE CONTRA A VERDADE 

MODERNA 

 

Guilherme de Freitas LEAL (UFG)  

guilhermefreitasufg@gmail.com  

 

 

A proposta desta apresentação consiste na abordagem do Saber pelo filosofar moderno em seu 

exercício de uma analítica da finitude valorizada nos limites da racionalidade. O problema reside 

no estabelecimento da verdade do discurso através unicamente da razão nesse homem moderno 

que, desde Kant, não possui mais o infinito como dado de referência. Sujeito fixado na 

racionalidade a fim de se revestir de verdade, a modernidade filosófica legou à razão o papel da 

positividade promotora do verdadeiro. Para tanto, serão abordadas duas entrevistas (A Loucura só 

existe em uma Sociedade; Filosofia e Psicologia) e um escrito (A Água e a Loucura) da década de 

1960 mais a conferência realizada no Japão intitulada A Loucura e a Sociedade. Os efeitos no real 

e os sentidos de convicção do discurso moderno estão restritos nos rígidos limites de uma razão 

constantemente podada no seu transbordar para além de si mesma. Um filosofar, portanto, 

incessantemente voltado para o homem racional da época das luzes, claro, lúcido e positivo. 

Paralelamente na demonstração desse diagnóstico de Foucault acerca da modernidade como a 

época do homem como ser racional, esta exposição do pensador francês o destacará na valorização 

da Abertura no desenvolvimento do pensar. O louco será destacado nessa comunicação como o 

exemplo da figura de fronteira dentre várias outras consideradas por Foucault como o anormal, o 

libertino, o transgressor, o delinquente, o criminoso, o patológico, o queer, o freak. Ilustrações da 

não verdade moderna constituem a possibilidade realizada do Outro diante da ditadura desse 

Mesmo constituído por um pensar debilitado que aposta tudo na razão esquecendo-se da sua 

capacidade de desconstruir e de criar. Foucault coloca-se, desse modo, como um pensador da 

desrazão ao considerar elementos outros na produção do conhecimento verdadeiro que não 

somente uma racionalidade positivada na finitude empírico- transcendental do ser humano. O 

grande número e a variedade de artistas, escritores e cineastas destacados pelo autor francês em 

artigos, entrevistas, em seus cursos e obras, demonstram essa busca incansável em exibir um 

caminho outro que não o da racionalidade moderna, mas do inédito, do inovador, do criado, tudo 

isso que ele mesmo denominou de pensamento do exterior.  

 

Palavras-chave: Saber; Racionalidade; Desrazão.  
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A SUBJETIVIDADE DA MULHER NA MÍDIA 

 

Hilda Rodrigues da COSTA (PG-UFG)  

hildardacosta@gmail.com  

 

 

O silenciamento da mulher nos espaços públicos em pleno século XXI ainda é uma questão social 

que merece atenção. Este silenciamento, segundo Michelle Perrot (2016), “faz parte da ordem das 

coisas”, refletindo nos discursos, principalmente no midiático, um modelo de conduta. Modelo 

este demarcado discursivamente e institucionalizado pela mídia que vem a controlar, selecionar e 

organizar a materialidade discursiva, delimitando os espaços a serem ocupados pela mulher, por 

meio das relações de poder e saber que engendram a sociedade, desconsiderando, na maioria das 

vezes, sua luta e sua resistência frente às imposições, privando- a de liberdade. Para Rago (1998) 

“[...] as mulheres trazem uma experiência histórica e cultural diferenciada da masculina”, que por 

anos ficou às margens da sociedade e que resultou na produção de um contradiscurso de 

resistência ao longo história, que veio provocar profundas mutações sociais e, consequentemente, 

efeitos de poder frente a uma continuidade histórica que insiste em manter a mulher “no seu 

lugar”. As resistências impulsionaram diversos estudos sobre as fórmulas simbólicas de poder 

legitimadas pelo discurso patriarcal que ainda insiste em disseminar, pela prática social, a 

desigualdade de sexo/gênero. Portanto, nossa comunicação, neste momento recai sobre o 

dispositivo da sexualidade, tendo como objetivo a necessidade de compreender como se 

materializa o processo de subjetivação, por meio de enunciados apresentados pelos meios de 

comunicação, neste caso a Revista Veja, que procura produzir verdades sobre a sexualidade da 

mulher, determinando seu comportamento, sua maneira de pensar e agir, de desejar e temer. Por 

que a Revista Veja e não outra em seu lugar? Por ser um meio de comunicação, de âmbito 

nacional, que se considera formadora de opinião e que é capaz de atingir um público que vai da 

classe alta à baixa, gerando uma teia discursiva capaz de conduzir e disciplinar os corpos, por meio 

do discurso como efeito de verdade que ainda tenta estigmatizar as mulheres na pós-

contemporaneidade a modelos normativos, tornando-as como corpos dóceis. Modelos estes que 

perpassam os sentimentos de culpabilidade e inadequação, intensificando os processos de controle 

a partir do corpo e colocando a mulher de volta ao espaço da reprodução, do lar. Nossa pesquisa 

tem como embasamento teórico as obras de Foucault (1979, 1995, 2005, 2006, 2014), Michelle 

Perrot (2016), Rago (1998, 2004, 2014) dentre outros.  

 

Palavras-chave: Discurso; Dispositivo; Subjetividade.  
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MÉTODOS E PESQUISAS SOBRE A ÉTICA EM FOUCAULT 

 

Humberto Pires da PAIXÃO (IFG/TRAMA-UFG)  

paixaohumberto@hotmail.com  

 

 

Nossa proposta de trabalho decorre das reflexões advindas de nosso doutoramento, momento em 

que, após cumprido o ritual que se consubstanciou na materialidade textual chamada tese, novas 

indagações e novas problematizações foram ganhando forma. Pensar em tipos de resistência contra 

as fortes e onipresentes práticas de subjetivação “disponibilizadas” aos indivíduos nos fez refletir 

sobre o cuidado de si, para o qual Foucault havia se voltado nos estudos sobre a ética, mas 

pensando agora sobre o mundo contemporâneo. Nessa perspectiva, os três domínios que fundam o 

interesse do pensador francês – o saber, o poder e o sujeito – se imiscuem e se materializam 

naquilo que o arqueogenealogista chama de “focos de experiências”, os quais, a partir de novas 

articulações e novas torções oriundas das exigências próprias dos trabalhos de Foucault, deslocam 

seu projeto rumo à verdade, ao governo e à ética. Assim, nossa proposição alia-se a uma vertente 

foucaultiana de análise do discurso e pretende tomar como foco os estudos do pensador francês, 

em sua terceira fase. Dessa forma, nossa atenção pretende se voltar: 1) de uma maneira geral, ao 

que se tem denominado de arqueogenealogia, cuja concretização se faz presente nas pesquisas 

sobre a ética e a estética da existência, e 2) de maneira mais específica, para a concepção de 

interpretação e ao uso que o historiador-filósofo faz dessa ferramenta no desenvolvimento de seus 

estudos. Isso nos leva a questionar a existência de um método foucaultiano de trabalhar, o que 

pressupõe que, se tomarmos tal noção sob um enfoque advindo do cartesianismo e em cujas raízes 

encontra-se a percepção equivocada - rechaçada por Foucault - de um sujeito fundante e origem do 

cogito, de fato, não seja possível reconhecer um método foucaultiano. Entretanto, se nos 

afastarmos desse entendimento do que seria tal procedimento científico e nos apoiarmos numa 

visão mais ampla do vocábulo, vislumbraríamos não somente uma preocupação formal, mas 

também um método que, progressivamente, vai se modificando, vai se sofisticando, vai se 

moldando ao longo de sua obra.  

 

Palavras-chave: Arqueogenealogia; Ética; Interpretação.  
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O SAGRADO E O POLÍTICO EM DICA: A SANTA GUERRILHEIRA 

 

Luiza Beltrão MORAES (PG-UFG)  

izabeltrao@gmail.com  

 

 

Entre serras e Cerrado, no interior do estado goiano, está Lagolândia – situada a 120 km da capital 

Goiânia e a 30 km de Pirenópolis, sua sede administrativa. O lugarejo com pouco mais de 

quinhentos habitantes preserva a história pouco conhecida e visitada, nos dias atuais, de Benedita 

Cipriano Gomes – ou, como seus fiéis a chamam, Santa Dica. A benzedeira foi validada como 

santa pela população local da época, início do século XX, por seus feitos em prol da comunidade 

em que estava alocada. Enunciados descrevem, desde o seu “ressuscitar” até a sua missão 

messiânica, a instigante história da mulher “enviada por Deus”, que falava com os anjos, que foi 

guerrilheira, treinou e liderou tropas para a Revolta Constitucionalista, de 1932, sem baixa em 

nenhum dos soldados. Os discursos sobre a santa local fundem-se entre o sagrado e a sua atuação 

política, cuja extensão se deu também na instância das relações socioeconômicas. O uso da moeda 

nacional em Lagolândia foi substituído por relações econômicas semelhantes ao regime socialista, 

tal como a ideia de propriedade privada, substituída por um regime de uso comunitário das terras. 

Essas e outras ideias e ações políticas de “Santa” Dica tinham seus referenciais de validação na 

própria Bíblia. Falava em nome de Deus, a favor da população e se opunha aos regimes 

coronelistas e dolosos contra a população. Talvez por isso tenha recebido em vida a segunda maior 

romaria do país e tenha tido respaldo e apoio da população para a sua soltura, quando presa 

política por fragilizar os domínios governamentais. A esta pesquisa cabe, por meio dos moldes 

arqueológicos, registrar historiograficamente este patrimônio imaterial e, analiticamente, se deter 

sobre os dispositivos e relações de poder nas esferas que circunscrevem tal narrativa, a fim de se 

entender como se constituiu santa (e mito) a mulher que se opôs ao sistema, dentro do próprio 

sistema. Em linhas gerais, busca-se entender como se constituiu a figuração mítica de “Santa 

Dica” na inscrição histórica das coisas ditas.  
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MÁQUINAS DE FAZER VER E FALAR: O DISPOSITIVO DE INFANTILIZAÇÃO E AS 

FORMAS DE GOVERNO NA CONTEMPORANEIDADE 

 

Maria Marta MARTINS (PG/UFG)  
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Com base no pensamento de Foucault e tendo em vista o conceito de dispositivo como maquinaria 

neoliberal, nossa pesquisa de doutorado tem por objetivo descrever as relações que envolvem o 

dispositivo de infantilização e as formas de governo na contemporaneidade, a partir de produtos 

midiáticos que envolvam a criança e/ou as singularidades do que é ser infantil na atualidade. De 

acordo com Foucault (2008), na sociedade contemporânea assistimos a um fenômeno próprio do 

modo de produção capitalista que vem promovendo mudanças importantes na relação do homem 

com o capital e, por consequência, alterando sua forma de intervenção dentro das diferentes 

esferas sociais de que faz parte. O que se percebe é que os princípios do sistema econômico, que 

tinham por meta ordenar especificamente as transações gerais de compra e venda, passaram a se 

propagar e também a orientar outros espaços e segmentos da sociedade, definindo o que temos 

hoje: os princípios norteadores da economia de mercado completamente aplicados e integrados a 

campos não-econômicos. Concomitante a isso, com o processo de globalização, a mídia também 

passou a penetrar profundamente todas as esferas da vida e das relações sociais e, conforme 

sinaliza nossas análises, ainda incipientes, já se tornou um dos principais, senão o principal vetor 

por meio do qual os sujeitos de todas as faixas etárias e de todas as classes sociais vão se 

constituindo, dentro de certos dispositivos de poder. Com essa abrangência tanto dos princípios 

mercadológicos quanto da influência da mídia, esta vem, cada vez mais, ganhando status 

empresarial, ao promover, com muito êxito, o consumo de toda sorte de “produtos” que vão desde 

bens e serviços, até comportamentos, identidades e verdades. É, pois, nesse universo que situamos 

nosso objeto de estudo.  

 

Palavras-chave: Infantilização; Governo; Dispositivo. 
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A EMERGÊNCIA DO NEOFASCISMO NA AMÉRICA LATINA 

 

Rafael Camargo de OLIVEIRA (UFG)  

rafaelcamargodeoliveira@hotmail.com  

 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar os discursos que emergiram de enunciados políticos 

durante as diversas eleições que ocorreram na América Latina a partir do ano de 2016. Destacamos 

os candidatos Jair Messias Bolsonaro (Brasil), José Antônio Kast (Chile) e Alejandro Biondini 

(Argentina). Todos os três trouxeram, em seus enunciados, uma regularidade contra grupos 

minoritários em direitos sociais (indígenas, quilombolas, imigrantes e LGBTs). Eles defendem a 

chamada família tradicional/natural, a proibição do aborto, apoiam a existência de um ensino 

religioso obrigatório e são simpatizantes de ditaduras como as que ocorreram no Chile e no Brasil. 

Isso sem falar no nazifascismo alemão, marcado por elogios direcionados tanto ao sistema de 

governo quanto ao seu líder, Adolf Hitler. Essas são apenas algumas das pautas defendidas em 

consonância pelos três políticos que vem ganhando adeptos não só nas três regiões citadas, como 

em toda América e, em alguns casos, chegando a outros continentes, como é o caso da Europa. 

Entendemos, portanto, que essa repetição não acontece de forma isolada em cada país ou região. 

Eles se associam a outros enunciados em defesa de políticas que compreendem o racismo de 

Estado e a governamentalidade empresarial. Dessa forma, nos questionamos sobre o que permitiu 

que se falasse em defesa da família natural/tradicional e contra grupos considerados à margem da 

sociedade. Em outras palavras, “como apareceu um determinado enunciado e não outro em seu 

lugar?” (FOUCAULT, 2012). O caminho que optamos trilhar passa pela construção de um novo 

fascismo alinhado a uma política de mercado neoliberal e conservadora, características que, ao 

nosso ver, fixam um fenômeno de nossa época. Para a construção deste trabalho, analisaremos os 

discursos do que entendemos por neofascismo, isto é, associação entre um neoliberalismo e 

fascismo contemporâneo, a partir de enunciados que constituem as falas de políticos na mídia 

tradicional (jornais locais) e nas redes sociais (twitter, facebook, etc.).  

 

Palavras-chave: Neofascismo; Neoliberalismo; América Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

230  

A ESCOLA COMO GESTORA DA CIDADANIA E A CONSTRUÇÃO DA VERDADE 

REGULARIZADA E PADRONIZADA 

 

Wilian CÂNDIDO (IFG – Câmpus Anápolis)  

wiliancandido01@gmail.com  

 

 

Desenvolver uma pesquisa que se propõe a compreender as construções ideológicas presentes nos 

discursos escritos não se configura uma tarefa fácil. Sobretudo, por se valer de um trabalho crítico 

que não se encerra na decodificação de conceitos e/ou enunciados secundados e decretados, o que 

se pretende é incitar uma conexão com os saberes construídos em torno de uma conduta moral 

fabricada em nome da razão de governamentalidade no espaço escolar. A ideia é especular as 

verdades efetivadas no regimento interno da instituição de ensino que, por si só, está apoiado nas 

regras de um saber que, a priori, serve para dar corpo a uma razão disciplinar. Ou seja, busca-se 

descobrir qual é o modo de ser do discurso que efetivamente é produzido em nome da maneira de 

governar a conduta dos estudantes. O que se propõe, então, é examinar as diversas verdades 

construídas discursivamente pelas quais os indivíduos conduzem e são conduzidos, verdades que 

se passam por absolutas e universais, em nome de uma prática organizacional que seve para 

instituir condutas modelares de sujeitos. Diante disso, não é intenção questionar o estatuto das 

práticas disciplinares e nem alcançar a gênese da memória dos erros para condenar o que está 

relacionado ao poder governamental. O debate que se busca é promover e abarcar outras 

possibilidades de raciocínio em relação aos acontecimentos discursivos que, sob certo regime de 

governamentalidade, estabelece relações entre diferentes campos de saber. Dessa forma, a base 

que sustenta o eixo de raciocínio, bem como as especulações deste estudo, fundamenta-se nas 

impressões foucaultianas do “Governo de si e dos outros”, “Vigiar e punir: nascimento da prisão” 

e “Subjetividade e verdade”. Esse endereçamento teórico, ajudará a produzir uma referência 

propositiva para pensar o que há de mais intensivo naquilo que é projetado e praticado em nome 

do assujeitamento escolar. Neste sentido, justifica-se a importância e a relevância de manter o 

olhar analítico para as seguintes questões: Como as verdades que governam os indivíduos no 

espaço escolar são posicionadas? Como o estudante é subjetivado na lógica da 

governamentalidade para as questões de liberdade e cidadania? Que outras verdades podem ser 

produzidas em face aos processos de assujeitamento não consciente para uma ação consciente? 

Diante desse horizonte crítico, espera-se que seja possível compreender em que lugar a escola se 

coloca em defesa dos seus ditos e feitos.  

 

Palavras-chave: Governamentalidade; Práticas discursivas; Verdades padronizadas. 
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DISCURSO, VERDADE E PODER: A VISIBILIDADE DAS CANTORAS DE MÚSICA 

POPULAR NA MÍDIA BRASILEIRA 

 

Ana Christina de Pina BRANDÃO (PG-UFG)  
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É indubitável que o feminismo tem, e muito, contribuído para mudanças em relação à aquisição de 

direitos e às discussões dos papéis sociais das mulheres na sociedade brasileira. No entanto, há 

ainda um longo percurso a ser percorrido em um país estruturalmente patriarcal, como é o caso da 

ampliação do espaço de mulheres em cargos e profissões que ainda são, majoritariamente, 

ocupados por homens. Dessa feita, não foi de se estranhar a euforia com que tantas pessoas 

(mulheres principalmente) celebraram a visibilidade dada pela mídia nacional às cantoras da 

música sertaneja. Uma série de reportagens, notícias, comentários surgiram em revistas e jornais 

impressos e digitais bem como em programas de TV para relatar o que se passou a denominar de 

empoderamento feminino na música popular brasileira, mais especificamente, na música sertaneja 

brasileira. Observar os enunciados produzidos pela mídia nacional em relação a essas mulheres, 

levou-nos a indagar sobre em que medida tais enunciados colaboram para a produção de 

determinadas verdades e em que medida essas verdades contribuem para a construção de 

identidades, já que a visibilidade proporcionada pela mídia se dá de maneira discursiva e, de 

maneira discursiva, identidades podem ser legitimadas, mas também silenciadas e marginalizadas. 

Nossa pesquisa, que se encontra em estágio inicial de desenvolvimento, se move, numa primeira 

investida, na direção de verificar como e porque determinadas cantoras ganham visibilidade na 

mídia brasileira e outras não, procurando explicitar a rede enunciativa que liga os dois grupos de 

cantoras a uma subjetividade normativa e normalizadora de mulher. Dessa forma, pretendemos 

refletir sobre as produções de verdade e as relações de poder que sustentam tanto o lugar da 

visibilidade quanto da invisibilidade que é destinado às mulheres cantoras no Brasil. Neste sentido, 

perguntamos: há um modelo identitário ideal? Quem é, para a mídia, a empoderada da música 

popular brasileira e por quê?  

 

Palavras-chave: Visibilidade; Discurso, Subjetividade. 
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O DISCURSO HETERONORMATIVO E A RESISTÊNCIA NO GRINDER 

 

Elivelto Cardoso e SILVA (G-UFG)  

veltopiri@hotmail.com  

 

 

O trabalho em questão objetiva analisar a manifestação e os efeitos de sentido de discursos que 

atualizam a heteronormatividade nos meios de mídia. Também, pretende verificar a ocorrência de 

resistências discursivas aos discursos que se ocupam da atualização da heteronorma em meios 

destinados ao público LGBTQ. Para esse feito, recorreu-se ao Grinder – aplicativo pioneiro na 

difusão da geolocalização, criado em 2009 por Joel Skimkhal – por ser, atualmente, um dos 

aplicativos de relacionamento mais populares da atualidade que conta com mais de 10 milhões de 

downloads, segundo o Google Play. No aplicativo, perfis da região de Goiânia foram printados a 

fim de capturar a materialização de enunciados que se relacionassem, de alguma maneira, com a 

exaltação da heteronormatividade, a qual, segundo Braz (2013), é tida pela lógica moderna como 

natural, como norma, e a homossexualidade como sua oposição, como algo anormal. Logo, 

selecionou-se dizeres veiculados no Grinder para uma análise de enunciados expostos nas 

descrições dos perfis dos usuários, os quais materializam o discurso heteronormativo e, desse 

modo, fazem emergir a afeminofobia, termo difundido por diversas mídias a fim de caracterizar os 

discursos que marginalizam homens tidos como afeminados. Todo esse percurso será guiado pelas 

proposições da Análise do Discurso Foucaultiana, levando em conta os conceitos de condições de 

emergência dos discursos, de heterogeneidade, de sujeito, de poder e de resistência. 

Inevitavelmente, as proposições de Braz (1995), Louro (2009) e Misckolci (2009) possibilitarão 

reflexões sobre sexualidade e abjeção, permitindo a percepção da afeminofobia como produto de 

discursos heteronormativos e a afeminoresistência como refutação da heteronorma. Por fim, pensa-

se que a AD pode contribuir na análise dos efeitos de sentido em se tratando de enunciados tidos 

como heteronormativos que perpassam as relações estabelecidas no âmbito do Grinder. 

Igualmente, considera-se que essa análise é importante para uma reflexão sobre os sujeitos que, 

por serem bis ou homossexuais, fogem ao padrão heteronormativo pretendido pelo status quo, mas 

que costumam perpetuá-lo e, dessa maneira, segregam indivíduos tidos como “não-masculinos” 

diante padrões que propagam masculinidades, os quais, também, são contestados pela resistência a 

essa prática de poder.  

 

Palavras-chave: Resistência; Sujeito; Sexualidade. 
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GRUPO 31: CIDADI – CÍRCULO DE DISCUSSÕES EM ANÁLISE DO DISCURSO 

(UFPB – Universidade Federal da Paraíba) 

 

Regina BARACUHY (UFPB/PROLING) 

mrbaracuhy@hhotmail.com 

 

 

O Círculo de Discussões em Análise do Discurso – CIDADI é vinculado ao Programa de Pós– 

Graduação em Linguística (PROLING) da Universidade Federal da Paraíba e faz parte do 

Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPQ. Nasceu no ano de 2007 e é composto por professores, 

pesquisadores e estudantes, em nível de Graduação (Iniciação Científica), Mestrado e Doutorado, 

que desenvolvem pesquisas na UFPB e em outras instituições do Nordeste, tais como a UERN / 

UFCG/ UEPB / UFERSA. Dentre os objetivos gerais que regem as nossas pesquisas, salientamos 

o de discutir os modos de objetivação/subjetivação que envolvem o sujeito contemporâneo a partir 

das práticas de governamentalidade, biopolítica e biopoder, tanto na mídia quanto no espaço 

urbano da cidade de João Pessoa, através dos mais diversos lugares de textualização. As análises 

dos corpora subsidiam-se no referencial teórico da Análise do Discurso e suas ressonâncias no 

Brasil, a partir das contribuições dos estudos foucaultianos em torno da constituição do sujeito, 

afetados pelas relações de saber-poder. Além disso, pautamo-nos nas contribuições dos campos da 

Semiologia Histórica, com Jean-Jacques Courtine, assim como nas do campo da Sociologia, 

sobretudo com as ideias de Zygmunt Bauman. O CIDADI se estrutura a partir das seguintes 

Linhas de Pesquisa: Discurso, História e Sentido: processos de construção identitária na mídia; 

Discurso, História e Sentido: os discursos sobre o corpo na mídia; Discurso do Cotidiano, Cidade e 

Sentido(s). Tendo em vista a língua em funcionamento, operada por sujeitos inseridos na 

sociedade e na História e entendendo o discurso como estrutura (materialidade lingüística) e 

acontecimento (dimensão sócio-histórica), nossas pesquisas exploram materialidades diversas e 

sincréticas (impressas e digitais), compostas por enunciados de natureza semiológica, sendo a 

imagem, portanto, um dos focos de análise, para se pensar a relação entre língua, sociedade, 

historicidade e sujeito nas circulações cotidianas do sentido. O CIDADI possui um blog, que pode 

ser acessado pelo endereço eletrônico www.cidadi.blogspot.com.br e uma página no Facebook. A 

meta é divulgar a produção acadêmica e as atividades realizadas pelo Grupo, bem como divulgar 

os principais eventos na área do discurso, que acontecem no Brasil e no mundo e a participação 

dos membros do grupo em tais eventos. 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Grupo de Pesquisa; CIDADI. 
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SUJEITOS INFAMES NO CiBERESPAÇO: DA MARGINALIDADE À 

HIPERVISIBILIDADE NO YOUTUBE 

 

Dayane Adriana T. OLIVEIRA (UFPB/PROLING/CIDADI ) 

dayane.ato@gmail.com  

 

Regina BARACUHY (UFPB/PROLING/CIDADI) 

mrbaracuhy@hotmail.com 

 

 

Ao se propor a fazer uma “antologia de existências” no século XVIII, em A vida dos homens 

infames, Foucault nos convida ao deleite do cotidiano desconhecido, do formato do invisível, da 

vida sem importância de sujeitos infames que jamais teriam se erguido de sua insignificância, não 

fosse o encontro com o poder. Hoje, nos deparamos com essas histórias do cotidiano em 

diferentes materialidades, em diferentes lugares, muitas vezes, fora da realidade tópica, sem 

deixar de estabelecer com ela uma relação constitutiva. Nesse trabalho, nos propomos a entender 

esse processo, observando dentro de uma dispersão de vídeos na plataforma do YouTube uma 

certa regularidade no sentido em que sujeitos infames, marginalizados no espaço tópico, 

invisíveis na sociedade, ganham uma hipervisibilidade nesse espaço heterotópico por excelência 

que é a web. Ao pensarmos sobre esse processo de hipervisibilidade e mais, a forma como isso 

acontece, ou seja, como ocorre esse encontro com o poder objetivamos analisar como o YouTube, 

enquanto espaço heterotópico, promove o deslocamento desses sujeitos infames da invisibilidade 

à hipervisibilidade. É preciso entender como a cibercultura contribui nesse processo, e mais 

especificamente analisar como os enunciados produzidos por esses sujeitos infames reverberam 

socialmente e ao mesmo tempo investigar suas condições de emergência, dentro desse espaço. 

Além disso, pretendemos investigar os efeitos de poder e resistência que se estabelecem no 

espaço heterotópico do YouTube e verificar como funcionam as práticas de 

objetivação/subjetivação que constituem os sujeitos. Para corresponder a esses objetivos, 

buscaremos suporte nos estudos de Michel Foucault (1969 – 1984), dentro das suas contribuições 

para a Análise do Discurso. Nos orientamos pelo método de investigação arquegenealógico, 

mobilizando as noções de discurso, acontecimento e enunciado, ao mesmo tempo, com as 

reflexões sobre o sujeito e o poder. Torna-se ainda necessário entender como se constitui a 

cibercultura, considerando nosso corpus de pesquisa, com tal propósito, nos debruçaremos sobre 

os estudos de Pierre Lévy (1994 – 2002) sobre o ciberespaço, a interatividade e o movimento 

social da cibercultura. Dessa forma dentro de uma dispersão montamos um pequeno arquivo que 

apresenta certa regularidade quanto ao modo de atravessamento do poder na vida dos sujeitos 

infames. Esse poder atua através do dispositivo jurídico. Sendo assim, todos os acontecimentos 

selecionados envolvem casos policiais nos quais os sujeitos, ao transgredir a lei, são detidos e 

submetidos à entrevista, por jornais locais. 
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QUEM É O SUJEITO TATUADO DIANTE DAS REDES DE VERDADES DE 

INCLUSÃO/EXCLUSÃO EXPOSTAS NA MÍDIA 

 

Edileide GODOI (UFPB/PROLING/CIDADI) 

edileidegodoi17@gmail.com 

 

 

Em uma sociedade multifacetada, em que os sujeitos estão relacionados aos mais variados modos 

de subjetivação, sofremos constantemente uma grande modificação social adaptativa. Somos 

compelidos a nos adaptarmos a práticas de verdades e sentidos de convicção que, muitas vezes, nos 

instrui à adoção de novos estilos de vida. Nesse ínterim propomos discutir como o sujeito tatuado 

produz efeitos de verdade, diante das normatizações que, consequentemente, envolve relações de 

inclusão/exclusão expostas midiaticamente. Esse processo de divisão é fundamental em se tratando 

do sujeito moderno, visto que, Segundo Foucault (2011), na contemporaneidade a norma é cada 

vez mais ligada a mecanismos de disciplinarização, correção e vigilância que direcionam a vida e o 

corpo do sujeito na sociedade, ou seja, os processos de nominação e separação entre o sujeito 

normal e sujeito anormal são definidas por mecanismos que são responsáveis por adequar o corpo a 

uma ordem sociocultural. Entretanto, para tratar desse assunto, faremos uma análise discursiva com 

base em conceitos desenvolvidos pela Análise do Discurso, em especial, aqueles advindos dos 

estudos foucaultianos. Conforme Foucault (2001), existe uma norma cultural cuja exigência postula 

que o sujeito seja, ou não, de determinada forma, esteja, ou não, dentro de uma determinada ordem, 

e esse tipo de ordem é marcada pelo/no corpo. Desse modo, o corpo é o lugar de constituição do 

indivíduo, onde atua as relações de saber-poder, lugar sobre o qual atuam os discursos e práticas 

sociais. Portanto, debater sobre os processos de subjetivação a partir de práticas que circulam nos 

meios de comunicação, em especial, aquelas que se apoderam do corpo nos permitindo olhar para 

as imposições e proibições que recai sobre ele, tornando-o alvo de controle, mas também lugar de 

entrever uma empreitada transgressora no interior das tecnologias de governamento. O corpo 

figura-se como lugar de resistência frente aos eficazes aparelhos de normatização e verdades que 

regem a conduta cotidiana dos sujeitos. 
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Todo texto nasce de uma espécie de urgência para escrever sobre determinado tema. Seja pela 

relevância deste, seja pela inquietação que o objeto de análise possa estar causando no autor. No 

nosso caso, essa inquietação fez-nos voltar os nossos olhares para a questão da produção de 

identidades para a velhice pela mídia, tema amplo que resultou na nossa Tese de Doutorado, da 

qual esse texto é um excerto. Empiricamente, é fácil notar como a população de idosos tem 

aumentado nos últimos dez anos e que, em razão disso, não só o governo tem proposto novas 

políticas públicas de gestão e manutenção da saúde, como também a mídia fez reverberar uma 

construção identitária para os sujeitos idosos baseada na produtividade e na capacidade de 

consumo. Mediante essa condição de produção discursiva, alguns dizeres sobre a velhice 

passaram a ser tomados como verdadeiros em detrimento de outros, assim como algumas 

estratégias de incentivo ao consumo, tais como a escolha de uma cor cristalizada na memória 

social como símbolo de positividade. Por isso, nesta comunicação, objetivamos discutir a questão 

da cor naquilo que ela tem de entrecruzamento e de sustentação nas imagens do “corpo velho”, 

interditado ou não, pela mídia, observando os sistemas de verdades construídos com a finalidade 

de sustentar as identidades para a velhice. Nesse sentido, fundamentar-nos-emos no escopo 

teórico da Análise do Discurso e nas contribuições de Michel Foucault e de Jean-Jacques 

Courtine para o estudo de uma Semiologia Histórica da imagem. Vale salientar que a noção de 

corpo com a qual trabalhamos diz respeito à noção de corpo discursivizado, “superfície de 

inscrição de acontecimentos”. De acordo com Milanez (2009), “o que inicialmente identificamos 

como corpo, podemos compreendê-lo, não somente como uma simples prática corporal e 

objetivante, mas como prática discursiva”. Nosso corpus será composto uma série de quatro capas 

da revista Época. Como resultado provável, podemos observar as identidades produzidas para a 

velhice, pensadas a partir da reincidência da cor azul como objeto simbólico, em que a produção 

identitária para os idosos pela mídia transforma em cenário de interpelação dos corpos dos idosos 

por um ideal de beleza e felicidade. 
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Este texto objetiva analisar dizeres que discursivizam a obesidade infantil, com o intento de 

investigar o funcionamento de estratégias biopolíticas, as quais concebem a obesidade entre as 

crianças como um mal a ser combatido. Assim, pensamos os discursos em torno de tal 

problemática enquanto componentes da intrincada rede de saber-poder que constitui as estratégias 

biopolíticas da sociedade atual. Esses discursos recobrem um interesse consistente sobre o 

cuidado com a saúde das crianças em situação de sobrepeso, sobre o modus operandi por meio do 

qual os pais e os responsáveis devem intervir e governar essa parcela da população. Para tanto, o 

corpus é composto por quatro materialidades discursivas que enunciam acerca dessa questão 

(uma campanha audiovisual, uma charge, uma reportagem e uma postagem de uma rede social). 

Do ponto de vista metodológico, o presente estudo situa-se no âmbito de uma pesquisa descritivo-

interpretativa, de abordagem qualitativa. Ancoramo-nos na Análise do Discurso, notadamente na 

perspectiva arquegenealógica de Michel Foucault, através das reflexões desenvolvidas por esse 

autor em torno do discurso, do enunciado, do saber, do poder, e, de modo mais verticalizado, do 

biopoder e das biopolíticas. Ao se autoproclamar como um diagnosticador do presente, o filósofo 

francês oportuniza um arsenal teórico-metodológico para pensarmos as práticas discursivas 

cotidianas e a constituição do sujeito por meio de técnicas de saber-poder específicas do momento 

atual. As análises denotam que as estratégias biopolíticas corporificam-se em discursos cuja 

diversidade de posicionamentos fazem funcionar, em maior ou menor grau, mecanismos de 

controle dos corpos infantis. O objetivo de tais estratégias consiste em otimizar a vida das 

crianças, no intuito de fazer funcionar a maquinaria biopolítica que escande, esquadrinha e 

recompõe o corpo populacional, de modo a administrá-lo. Tendo em vista que as crianças 

parecem mimetizar toda uma simbologia de um futuro em construção, uma das regularidades dos 

discursos em torno da obesidade infantil reside exatamente no aspecto da prevenção através da 

adoção de medidas profiláticas que visam a estancar o crescimento da obesidade hoje e na 

posteridade. 
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O conceito de pós-verdade tornou-se campo de discussões desde que o Dicionário Oxford elegeu-

o como o termo mais relevante no ano de 2016, motivado pelo o alto índice de (des)informação 

durante a campanha presidencial nos Estados Unidos e da campanha do Brexit na Inglaterra. A 

informação passou a ser centro de conflitos, ora tida como verdade, ora tida como falsa, 

resultando no fenômeno que convencionou-se chamar de fake news. Nessa esteira da pós-verdade 

e fake news, outra problemática da era digital veio à tona: os filtros bolhas. A combinação de cada 

um desse mecanismo alterou o modo como o comportamento passou a ser produzido nas redes 

sociais, segundo observa Santanella (2018), ao constatar as crenças políticas, sociais e religiosas 

dos sujeitos que interagem em plataformas digitais. Ainda segundo a autora, a fabricação de 

notícia falsa em meio a pós-verdade e sob o espectro do filtro bolha têm provocado insistentes 

debates a ponto de abalar até mesmo os especialistas foucaultianos e a complexa noção de 

verdade pensada por Michel Foucault. Sendo assim, este trabalho visa substanciar o debate sobre 

o conceito pós-verdade e fake news a partir das considerações de jogos de verdade de Foucault. 

Para isso, utilizaremos o método arquegenealógico a fim de compreender como as notícias falsas 

apareceram em determinado momento da História, as condições de existência e o motivo da 

utilização da falsa informação como arma de saber/poder. Robert Darnton (2012) revela em O 

diabo na água benta como as artimanhas da manipulação da verdade contribuíram para a 

Revolução Francesa; em outra ponta, Hannah Arendt (2013), em Origens do Totalitarismo, 

mostra em sua obra como a propaganda nazista (re)formulou o pensamento da população através 

das mentiras. Nesse sentido, a verdade é vista como zona de conflito, reivindicação de interesse, 

forma de controle, não muito distante da contemporaneidade, em que a informação é criada no 

intuito de alcançar propósitos diversos. Em oposição a isso, surge o mecanismo fact-checking, 

ferramenta de intersecção entre a realidade e a ficção, com o objetivo de determinar o que é 

verdadeiro ou falso. O site E-farsas é uma das propostas que podemos encontrar no mundo digital 

e com o qual pretendemos trabalhar neste trabalho, trazendo um corpus específico para análise 

discursiva. Contribuirão para o diálogo teórico além de Foucault (1971; 1979; 2004), Lévy 

(1996; 1999), Gregolin (2015), 

Dunker (2017), Safatle (2017), Ferrari (2018), entre outros. 
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Pesquisas recentes têm revelado que o principal problema das mulheres do século XXI é a 

violência, quer seja física, psicológica e, principalmente, sexual. Apesar dos números divulgados 

já representarem um índice bastante elevado, muitas mulheres não têm a coragem de denunciar os 

abusadores, por este motivo muitos casos não entram para as estatísticas. No entanto, a sociedade 

atual tem se mostrado mais sensibilizada com a causa buscando desculpabilizar a vítima e 

promovendo ações para que os agressores sejam punidos. Nesse sentido, a mídia tem se tornado 

um espaço para que as vítimas relatem a violência que sofreram e também para a constituição de 

grupos que se unem para que os casos sejam propagados. Diante disso, este trabalho objetiva 

analisar o dizer parressiático de mulheres violentadas sexualmente, observar como os sujeitos se 

constituem e constituem o outro ao dizer a verdade e identificar as condições de possibilidade que 

fazem emergir os discursos mulheres vítimas de estupro através da mídia. Para tanto, 

selecionamos para análise os depoimentos das mulheres vítimas de estupro, publicados nas 

páginas do Facebook “Movimento Girassol” e “Dissipe e se Liberte - Projeto de Apoio às vítimas 

de violência sexual”. A partir dos depoimentos nas respectivas páginas, as mulheres relatam, 

através da confissão, os casos de estupro, buscando uma maior visibilidade para a violência 

sofrida e para os motivos que fizeram não denunciar no momento em que o fato ocorreu. Nesse 

contexto, nossa pesquisa de cunho descritivo e interpretativista, se insere no âmbito dos estudos 

da Análise do discurso de linha francesa, a partir dos postulados foucaultianos, com ênfase nas 

concepções de parresia, modos de subjetivação e a técnica da confissão. A análise dos dados nos 

permite dizer que ter a coragem da verdade representa um ato de resistência, de luta contra o 

poder que é exercido pelo homem e instaura modificações na constituição de si e do outro. 
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Na contemporaneidade a ordem do discurso é cuidar do corpo. Dentro dessa ordem, presenciamos 

o fortalecimento do processo de supervalorização da estética perfeita. O discurso midiático tem o 

poder de criar representações e práticas sociais acerca da beleza, produzindo uma identificação 

associada a imagens estereotipadas, legitimando padrões e paradigmas arraigados pela e na 

sociedade, constituindo-se como um discurso dominante na construção de representações 

identitárias, colocando à margem os sujeitos sociais que porventura não consigam se inserir no 

padrão corporal imposto. Nesse contexto, lançamos um olhar sobre o corpo gordo, refletindo 

sobre o discurso que se apresenta em evidência, trazendo à presença o que é interditado. Neste 

trabalho, objetivamos investigar o discurso de resistência do corpo gordo feminino veiculado na 

mídia. Para isso, constituímos um corpus de cinco capas de revistas de circulação nacional, no 

qual analisamos o uso da imagem do corpo gordo feminino enquanto resistência às práticas e 

padrões estéticos construídos historicamente. A estética condena os corpos gordos, olhados como 

transgressores de um parâmetro de beleza, normalidade ou reciprocidade. Vislumbrando o outro 

lado da moeda, Foucault defende que sempre que há poder, há uma resistência sendo gestada. 

Para o filósofo francês, a resistência é imanente ao poder, e as relações de poder só existem 

porque existe uma multiplicidade de pontos de resistências. Por isso, assim como o poder, as 

resistências são também pontos móveis, nômades, inventivos, muitas vezes improváveis e 

espontâneos, provocadores de clivagens, reagrupamentos e singularizações. As resistências 

percorrem os próprios sujeitos e também constituem seus corpos; produzem rupturas, 

constituindo o novo. Nossa reflexão está alicerçada nos estudos sobre discurso, poder e saber 

(Foucault, 2008, 2012) e sobre a compreensão do corpo como uma construção histórica e cultural, 

na qual se articulam diferentes discursos e saberes (Fischler, 2005; Courtine, 2005; Ortega, 2008; 

Vigarello, 2012; Pereira, 2013). Constatamos que, apesar de a mídia insistir na propagação de um 

discurso já cristalizado acerca do corpo magro aceito socialmente, as capas de revista analisadas 

enunciam um corpo gordo que resiste à hegemonia desse discurso e ocupa um lugar social, 

legitimando tamanhos e formas como naturais. 
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Para filósofos e sociólogos, o ato de tirar a própria vida, embora seja aparentemente 

individual, é cercado por circunstâncias sociais, visto que o suicídio está enraizado em uma 

população; nela se recria, dela se nutre e através dela, vive. Apesar disso, a discussão sobre 

o tema sofre interdições constantes das instituições que mediam informações e constroem o 

verdadeiro da época, como a mídia, a escola, a família e a Igreja. Esse silenciamento se 

repete mundo afora, mas nos centraremos na sociedade brasileira nesta pesquisa de 

Mestrado. Com a disseminação do acesso e dos efeitos das mídias digitais, enunciados-

acontecimentos sobre suicídio têm emergido e se acumulado no ambiente virtual. 

Considerando tais condições de possibilidade e pensando com Michel Foucault, 

pretendemos analisar discursos sobre o suicídio como um produto resultante de fatores 

sociais, como uma resistência autoinfligida contra as técnicas de objetivação que incidem 

sobre o corpo homossexual. Segmentamos a análise a uma arquegenealogia do poder 

heteronormativo, ao considerarmos a quantidade superior de casos de suicídio entre 

homossexuais em comparação aos casos entre heterossexuais, a cultura homofóbica, que se 

materializa através de micropoderes – como no bullying –, e a vida de Michel Foucault, 

cujas obras produzidas sobre o dispositivo da sexualidade refletem seus próprios conflitos 

em torno da sua homossexualidade e das suas tentativas de suicídio. A metodologia 

utilizada é a abordagem qualitativa, de cunho descritivo-interpretativo. Além dos 

postulados da Análise de Discurso Foucaultiana, recorreremos a Zygmunt Bauman e Stuart 

Hall para discutir noções das identidades contemporâneas, e a André Lemos e Pierre Lévy 

para desenhar o cenário das tecnologias digitais. Nosso corpus basilar consiste em vídeos – 

publicados no YoutTube – de depoimentos de sujeitos assumidamente homossexuais ou 

transexuais que cometeram ou tentaram cometer suicídio. A fim de analisar os depoimentos 

que circulam nos vídeos, utilizaremos as noções de enunciado, acontecimento, dispositivo, 

corpo discursivo, parresia, dentre outros. Buscaremos regularidades enunciativas nos 

depoimentos dos sujeitos em pauta e analisaremos as singularidades através das curvas de 

visibilidade e enunciabilidade do nosso corpus para discutir a relação entre saberes e 

poderes que instituem as práticas de objetivação / subjetivação na malha digital. 

Verificaremos, também, até que ponto a resistência provoca incisões através de sacrifícios 

letais que ganham ressonância nas redes sociais. Isso hipervisibiliza confissões íntimas que, 

no entanto, já se acumulam no corpo social e seguem silenciadas ou ofuscadas pela 

heteronormatividade há séculos. 
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O objetivo geral desta tese é analisar a governamentalidade no discurso sobre controle e 

vigilância em condomínios de luxo no Brasil. Os objetivos específicos são: (i) Traçar uma 

genealogia da segurança público-privada; (ii) Discutir a relação entre o dispositivo de segurança e 

a governamentalidade; (iii) Analisar como funcionam as práticas de governamentalidade na 

sociedade de controle; (iv) Investigar as condições de emergência do modelo sinóptico de 

vigilância. Utilizam-se, para isso, os pressupostos teórico-metodológicos da Análise do  Discurso 

(AD), sobretudo, das contribuições dos trabalhos de Michel Foucault. O corpus é bastante 

heterogêneo, composto por discursos (propagandas, cartazes, reportagens, outdoors, leis, 

programas de governo, plantas de condomínios) e práticas que tratam sobre o controle e a 

vigilância nesses espaços, em um recorte temporal que vai desde a década de 1970 até o ano de 

2018. Para sua análise, utiliza-se do método arqueogenealógico de Michel Foucault. Dentre os 

resultados da pesquisa, constatou-se que o olhar vigilante do governo continua a controlar e punir 

os corpos, porém, diferentemente do período do controle-repressão da sociedade disciplinar, no 

qual o governante detinha o direito de fazer morrer e deixar viver, o objetivo central do governo é 

deslocado para o controle-estimulação, utilizando-se da positividade, com sua forma sutil e 

silenciosa, o governo agora detém o direito de fazer viver e deixar morrer, visando à manutenção 

e o desenvolvimento do corpo social. Dessa maneira, como o objetivo principal de um sistema 

político baseado no biopoder é a preservação da vida e a maximização de suas potencialidades, os 

perigos devem ser identificados e eliminados. Nessa perspectiva, a população começa a ser 

bombardeada por discursos sobre o que deve, ou não, fazer para ter saúde, segurança, felicidade 

etc., e convencida de que precisa ser constantemente observada, vigiada, monitorada e, por 

consequência, controlada. Com isso, foi possível perceber uma sutil mudança nos discursos 

promocionais de condomínios de luxo brasileiros: nota-se que houve um enfoque no discurso 

sobre a segurança do imóvel, destacando, além de um texto verbal sobre seu moderno sistema de 

segurança, imagens de grandes painéis de monitoramento de câmeras de segurança. Assim, vive-

se hoje em uma sociedade sinóptica, na qual tudo e todos são vigiados e controlados 

diuturnamente. Houve uma verdadeira generalização da vigilância. Porém, não sob a forma 

arquitetural que Bentham propunha, mas, sobretudo, como uma forma de governo, como uma 

forma de se exercer o poder sobre a sociedade. 
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Esta pesquisa parte do intento de investigar o fenômeno político de integração regional sul- 

americana. O fenômeno da integração ganha fôlego na agenda da política externa dos países sul- 

americanos, devido ao movimento de ascensão de governos de esquerda e centro-esquerda 

(LIMA; HIRST 2006) na América do Sul no começo do século XXI, em virtude de uma 

“solidariedade regional” e uma noção de desenvolvimento atrelada ao compartilhamento de 

custos e projetos, na qual foram executadas e formuladas uma série de políticas públicas e 

instituições como a UNASUL, MERCOSUL e UNILA. Nosso foco, na grande gama de 

possibilidades de approaches ao tema, é o de estudar a política de integração político- econômica-

cultural sul-americana no tocante a sua discursividade. Delimitamos, como corpus a ser analisado 

neste trabalho, os discursos proferidos pela delegação brasileira nas plenárias anuais da Comissão 

Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), com o objetivo de investigar a atuação do 

Brasil durante o período de 2000 a 2018. À luz da materialidade discursiva e compreendendo o 

Estado brasileiro como ator protagonista, observa-se o movimento político de união entre países 

vizinhos como uma ação de resistência quanto ao alinhamento ao eixo da politica externa norte-

americana (LIMA, 2005). Parte-se da compreensão do processo de integração sul-americana, 

enquanto um complexo dispositivo composto por leis, instituições, políticas públicas, discursos, 

práticas, ditos e não ditos (FOUCAULT, 1979). Cabe, a partir daí, em uma perspectiva da análise 

do discurso de linha francesa, descrever/interpretar simultaneamente os campos de memória 

suscitados pelos enunciados que retomam os temas supracitados – constituintes do dispositivo 

integração –, acompanhando o processo discursivo da mobilização e elaboração dos elementos 

enunciativos em sua historicidade. Damos ao corpus o tratamento de arquivo, ao incidir sobre ele 

o método arqueológico (FOUCAULT, 1969), que visa articular os aspectos históricos, sociais, 

linguísticos e estruturais intrínsecos a esses enunciados. Desenvolvido no interior do Programa de 

Pós- Graduação em Ciência Política, alicerçamos também nossas análises no campo da 

Linguística por entendê-la enquanto uma chave cognitiva possibilitadora de grande compreensão 

dos fatos sociais. 

 

Palavras-chave: Dispositivo de integração sul-americana; regularidades discursivas; política 

externa. 
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O DISPOSITIVO DA SEXUALIDADE INFANTIL NO AMBIENTE ESCOLAR: LINHAS 
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Nossa pesquisa de doutorado, ainda em fase de desenvolvimento, abarca um tema ainda 

considerado ”tabu” em nossa sociedade, especialmente em âmbito escolar, que é nosso foco de 

análise: a sexualidade infantil. Embora com a implantação dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

de Temas Transversais, a partir da década de 90, a sexualidade tenha se tornado obrigatória para a 

educação nacional, esta temática continua sofrendo interdições, silenciamentos e provocando 

polêmica discursiva. Em 2014, durante a tramitação no Congresso Nacional do PNE (Plano 

Nacional de Educação), que dita as diretrizes e metas da educação para os próximos dez anos, a 

questão de gênero e sexualidade foram retiradas do texto. O texto interditado trazia como meta “a 

superação de desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da igualdade racial, regional, 

de gênero e de orientação sexual". O PNE aprovado não faz nenhuma menção às duas últimas 

questões. Estes acontecimentos nos levam a afirmar que a sexualidade é, sem dúvidas, um tema 

inquietante, objeto de disputa política no interior da sociedade brasileira. Trata-se de uma questão 

que oscila, há alguns anos, entre propostas explícitas de abordagem na escola, como sugere o 

PCN- Orientação sexual, e seu silenciamento e negação, como é o caso da retirada dos temas no 

texto do PNE. Nesse sentido, a sexualidade, como descreve Michel Foucault (2012), é uma das 

regiões “onde a grade é mais cerrada, onde os buracos negros se multiplicam”, lugar, enfim, que 

revela sua ligação com o desejo e o poder. Nesse sentido, objetivamos analisar, partindo das 

capas da Revista Nova Escola, e suas respectivas reportagens cujo tema principal é sexualidade, 

as curvas de visibilidade e de enunciabilidade, as linhas de força e os jogos de subjetividades 

como elementos constituintes do dispositivo da sexualidade infantil, que surgiu para atender às 

urgências sociais e políticas de um certo momento da educação brasileira. Visamos, assim, 

investigar os mecanismos de poder/saber que controlam a forma de circulação do discurso da 

sexualidade no âmbito de nosso objeto de análise. Em termos metodológicos, centrados na 

perspectiva a que Gregolin denomina “arquegenealógica”, o conceito foucaultiano de dispositivo 

será nosso aliado, nesta pesquisa, por conseguir abarcar a dimensão heterogênea das práticas 

discursivas e não discursivas que produzem subjetividades. O dispositivo envolve, portanto, o 

“dito” bem como o “não dito” em uma espécie de “rede” que conecta e permite a relação entre 

distintos elementos. 

 

Palavras-chave: Discurso; Dispositivo; Sexualidade infantil. 
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DISCURSO, SUJEITO E PODER: SABERES E PRÁTICAS DISCURSIVAS NA 

CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO CONTEMPORÂNEO 

 

Regina BARACUHY (UFPB – PROLING- CIDADI) 

mrbaracuhy@hotmail.com 

 

 

Este projeto, intitulado “Discurso, sujeito e poder: saberes e práticas discursivas na constituição 

do sujeito contemporâneo”, está sendo desenvolvido em parceria com alunos e professores- 

pesquisadores, em nível de Mestrado e Doutorado, na Universidade Federal da Paraíba. Propomo-

nos a discutir, interpretar e analisar os saberes e as práticas discursivas que envolvem a 

constituição do sujeito contemporâneo no universo midiático e no espaço urbano brasileiros. Para 

atingirmos este fim, traçamos alguns objetivos: i) discutir práticas discursivas de 

inclusão/exclusão social que envolvem relações de saber-poder; ii) estudar práticas de 

governamentalidade, biopolítica e biopoder do sujeito contemporâneo; iii) analisar, como se 

manifestam, na materialidade linguística, procedimentos e estratégias de controle que regem as 

práticas discursivas cotidianas do sujeito supracitado. iv) discutir a produção dos sentidos nas 

materialidades verbal e imagética dos textos; v) interpretar a relação entre o sujeito, o discurso e a 

memória discursiva na materialidade sincrética (verbal e imagética) dos textos. Nossas pesquisas 

se pautam em uma metodologia de cunho descritivo e interpretativista e são subsidiadas pelos 

pressupostos teóricos da Análise do Discurso e suas ressonâncias no Brasil. Para pensarmos as 

relações entre o discurso, o sujeito e o poder, utilizamos o método arquegenealógico de Michel 

Foucault e as contribuições de Jean-Jacques Courtine, com o aporte da Semiologia Histórica, vez 

que nossos objetos de estudo apresentam uma natureza sincrética (verbal e não-verbal). 

Entendendo que vivemos em uma sociedade de controle (DELEUZE, 1992) e que a conduta do 

corpo populacional é pautada por uma gestão biopolítica engendrada por mecanismos sutis de 

controle e vigilância, escolhemos discutir, neste trabalho, alguns dispositivos que regem práticas 

de governamentalidade institucionais e não–institucionais,  como também investigar alguns 

movimentos de resistência ao poder, a fim de traçar uma breve cartografia discursiva do espaço 

paraibano. Vale ressaltar que, na abordagem discursiva, as cidades definem-se como espaços 

político-simbólicos de produção de sentidos, “sítios de significação” por onde circulam os 

discursos sociais. 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Sujeito; Poder. 
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A mais grave manifestação de violência contra a mulher se dá nos casos de feminicídio. Esta 

modalidade delituosa, ainda tão presente na nossa sociedade, se constitui no homicídio de 

mulheres por questões de gênero. Nesta pesquisa, propomo-nos a analisar, à luz da Análise do 

Discurso de linha francesa foucaultiana, como o discurso midiático, através da constituição do 

sujeito-acusado e do sujeito-vítima, naturaliza ou criminaliza a prática do feminicídio, 

justificando ou condenando práticas intolerantes em relação às mulheres. Para tanto, analisaremos 

a constituição do sujeito-mulher, do sujeito-homem e do acontecimento discursivo “feminicídio” 

no discurso midiático; as “vontades de verdade” presentes nas referidas reportagens e quais os 

discursos, na memória discursivo-social, que subsidiam essas reportagens, inocentando o réu e 

justificando o homicídio de mulheres. Tendo em vista que a análise é um processo que se inicia 

pelo próprio estabelecimento do corpus, organizando-se face à natureza do material e a pergunta 

que o organiza, este será constituído por reportagens que circularam na mídia sobre os 

feminicídios das vítimas “Margot Proença” (1970), “Ângela Diniz” (1976), “Eliane de 

Grammont” (1981), “Patrícia Aggio” (1998), “Sandra Gomide” (2000), “Eloá Cristina” (2008), 

“Mércia Nakashima” (2010) e “Amanda Bueno” (2015), publicadas na Revista “Veja”, Revista 

“Isto é”, Jornal “O Estadão”, Jornal “Folha de São Paulo” e Jornal “O Globo”, considerando o 

fato de constituírem-se em discurso, a medida em que foram produzidos por um sujeito em um 

lugar institucional, determinado por regras sócio- históricas que definem e possibilitam que estes 

sejam enunciados e que se constituíram em acontecimentos discursivos pela grande repercussão 

midiática que geraram. A coleta de dados será realizada a partir da busca pelos nomes das vítimas 

e dos réus dos crimes elencados acima no acervo digital dos veículos de comunicação 

mencionados. A abordagem é interpretativo- discursiva, na medida em que extrai de textos 

(reportagens) uma maneira de interpretação, atravessada por discursos do sujeito-pesquisador e 

do sujeito-investigado. Utilizaremos o método arquegenealógico, apresentado por Michel 

Foucault (2009) em sua obra "A Arqueologia do Saber", através do qual se tenta compreender a 

irrupção dos acontecimentos discursivos, investigando as condições histórico-culturais que 

desencadearam o seu aparecimento e ainda transformando os documentos analisados em 

monumentos nos quais se inscrevem as múltiplas possibilidades de leitura. 
 

Palavras-chave: Reportagens; Feminicídio; Vontades de verdade. 
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No fim de 2017, o Grupo de Pesquisa Comunica – Inscrições linguísticas na comunicação iniciou 

novo ciclo: dois projetos de pesquisa, em certa medida continuidade dos anteriores, definem-se 

agora com foco no estudo das materialidades inscricionais, tanto porque as pesquisas 

desenvolvidas por seus membros levaram à leitura de filósofos, sociólogos, historiadores e 

geógrafos que abordam a relação espaço-tempo característica do atual período, fundamentalmente 

ligada aos objetos técnicos que o definem, quanto porque em junho desse ano foi fundado o 

Labeppe – Laboratório de Escritas Profissionais e Processos de Edição. Herdeiro do grupo de 

pesquisa homônimo, sediado no CEFET-MG de Belo Horizonte, reúne pesquisadores de quatro 

instituições (CEFET-MG, UECE-Fortaleza, Unesp-Araraquara e UFSCar-São Carlos, onde abriga 

dois grupos de pesquisa: o Comunica e o Grupo de Pesquisa Literatura e Tempo Presente). Esse 

caráter interdisciplinar do Labeppe, que vive hoje um intenso diálogo com o Labieb, sediado no 

Instituto de Estudos Brasileiros da USP-SP, estabeleceu um novo norte para as atividades do 

Comunica, que, pautadas pelo quadro da análise do discurso de tradição francesa, adotaram uma 

abordagem mediológica no estudo das mediações entre sujeitos e objetos técnicos (Debray, 2000). 

Trata-se de pôr no centro das investigações a noção de mídium, considerando que os tipos de 

suporte e os modos de circulação se amalgamam e participam da produção dos sentidos: não há 

enunciados anteriores  à inscrição material na qual se enunciam. Mais precisamente, trata-se de 

trabalhar com uma perspectiva que considera o valor sígnico das materialidades inscricionais, o 

que demanda que se analisem os enunciados na sua condição “encarnada” ou, noutros termos, que 

se considerem os textos na sua condição de vetores de sensibilidade que dão sustentação a 

matrizes de sociabilidade. Dedicada aos regimes discursivos ditos constituintes (Maingueneau, 

2006), essa abordagem tem consequências importantes para o entendimento da transitividade das 

autorias, vistas, então, como paratópicas. Assim, os dois projetos de pesquisa previstos para o 

biênio 2018-2020 retêm suas especificidades, mas são convergentes. Intitulam-se: i) Estudos de 

mídium: os objetos editoriais como vetores de sensibilidade; ii) Materialidades do literário: objetos 

editoriais e circuitos de partilha. Pesquisadores de dois programas de pós-graduação – PPGL e 

PPGLit, ambos da UFSCar – distribuem-se nesses projetos conforme os temas de que se ocupam, 

mas trabalham em permanente troca, sistematizada nos seminários quinzenais de leitura coletiva. 

 

Palavras-chave: Mídium; Discursos constituintes; Paratopia criadora. 
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Quem produz materiais instrucionais sabe que, nesse processo, impõem-se as dificuldades 

características da didatização de conteúdos. Fazer caber língua e cultura, portanto “a espessura da 

humanidade” (DEBRAY, 1995, p.132), num instrumento de ensino implica construir um 

dispositivo que estabelece imaginários sobre a língua e o país que se busca semiotizar. Assim, um 

livro que se propõe como curso de “português” e de “cultura brasileira” será sempre o resultado de 

um esforço coletivo na produção de consensos, derivados do posicionamento de seus autores, de 

quem lhes encomenda, daqueles que o editam, legitimando imaginários produzidos em redes 

interdiscursivas tecidas por relações de poder. Considerando-os como mídiuns (DEBRAY, 2000; 

MAINGUENEAU, 2006), esta pesquisa de doutorado analisa a produção desses imaginários na 

relação estabelecida entre o material linguístico e seus modos de inscrição, ligados a práticas 

discursivas que influenciam diretamente seus fluxos de circulação e leituras decorrentes. 

Inicialmente, definiu-se como córpus o conjunto de livros didáticos Brasil Intercultural: língua e 

cultura brasileira para estrangeiros (MOREIRA; BARBOSA; CASTRO, 2013), produzido pela 

Casa do Brasil (instituição particular sediada em Buenos Aires) e coordenado pela Profa. Dra. 

Edleise Mendes, por ser a coleção mais recente das indicadas em lista elaborada pela Sociedade 

Internacional de Português Língua Estrangeira (SIPLE), e as unidades didáticas de português 

brasileiro do Portal de Ensino do Professor de Português Língua Estrangeira (PPPLE), lançado em 

outubro de 2013 na II Conferência sobre o Futuro da Língua Portuguesa no Sistema Mundial, em 

Lisboa. Postos em relação, a hipótese era de que esses materiais poderiam se revelar interessantes 

porque constituídos por modos distintos de textualização (SALGADO, 2011), aspecto pouco 

estudado em materiais instrucionais. Após um estágio realizado no ano passado em Buenos Aires, 

o córpus foi ampliado para incluir produções bastante recentes de português brasileiro em 

circulação, portanto em relação intertextual com Brasil Intercultural. Definiu-se como recorte o 

ano de 2017 e os materiais produzidos pelas quatro instituições mais expressivas da cidade: o 

Centro Cultural Brasil- Argentina, cujo material ainda não está publicado (cedido pela diretora em 

formato pdf); o Centro Universitário de Idiomas (CUI), produtor da coleção Brasil Novos 

Caminhos (2017); o Laboratório de Idiomas da Universidad de Buenos Aires, produtor da coleção 

Chega Mais (2015); e a Casa do Brasil, produtora de Brasil Intercultural. A amplitude do córpus 

exigiu uma reestruturação do método de análise e o levantamento de categorias interessantes para 

um recorte transversal, trabalhos em andamento neste momento da pesquisa.  
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Esta tese se propõe a analisar os modos de circulação do sintagma “complexo de vira-latas” entre o 

período das “Manifestações de junho” (2013) até os eventos dos jogos olímpicos (em 2016) no 

Brasil, com a finalidade de compreender as discursividades em torno de projetos de nação/Estado 

instalados, no período supracitado, por diversas entidades políticas bem como pela opinião 

pública. Nesse sentido, na condição de materialidade literária e inscricional do sintagma, a 

pesquisa propõe uma abordagem do corpus a partir de duas hipóteses. A primeira delas é 

considerar o “complexo de vira-latas”, de autoria de Nelson Rodrigues (1958), partícipe de um 

discurso constituinte (MAINGUENEAU, 2006). Nessa proposta, serão considerados aspectos 

semânticos constitutivos do projeto estético-político da figura de Nelson Rodrigues, ancorados 

num certo posicionamento do dramaturgo no interior do discurso literário. Esses aspectos 

importam na medida em que servem para descrever os modos de regulação e figuração da imagem 

de autor de Nelson Rodrigues. A segunda hipótese, com princípio metodológico, trata de analisar o 

sintagma na condição de fórmula discursiva (KRIEG-PLANQUE, 2010). Nessa perspectiva, a 

pesquisa pretende verificar: os aspectos que sistematizam o sintagma como referente social; se ele 

pode ser inscrito em uma dimensão discursiva; se constitui um caráter cristalizado e se comporta 

um aspecto polêmico. A análise do sintagma no bojo do discurso constituinte, bem como inscrito 

na condição de fórmula discursiva serve para compreender tanto a sua consagração, a partir de um 

processo de gestão editorial nos anos 1990, quanto à sua circulação em diferentes comunidades 

discursivas. Desse modo, é possível descrever o funcionamento do sintagma em diferentes mídiuns 

(descritos como os sites, blogs e redes sociais), e como estes circunscrevem o sintagma na 

condição de um vetor de sensibilidade (DEBRAY, 2000b). Em termos discursivos, são 

dispositivos inscricionais com valor genérico, isto é, o sintagma participa de uma lógica de uso 

que resulta ou impõe outras lógicas de uso. Com isso, pretende-se avaliar o modo como a 

circulação de “complexo de vira-latas” se constitui em indício de gênese de discursos acerca de um 

projeto político-identitário de nação/Estado, compreendido no âmbito do período técnico-

científico-informacional (SANTOS, 1994). Espera-se, portanto, que a pesquisa contribua, de 

forma mais ampla, para a compreensão de determinados enunciados em funcionamento sob 

regimes que implicam certo posicionamento discursivo das matrizes de sociabilidade (instituições 

fiadoras de discursos) em relação a projetos de nação/Estado.  

 

Palavras-chave: Complexo de vira-latas; Fórmula discursiva; Discurso constituinte. 
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Na pesquisa de doutorado que apresentarei, estudo o problema da constituição da autoria na 

comunicação científica. Esse problema se pôs mais pontualmente na pesquisa de campo, quando 

enfrentei uma dificuldade frequente dos estudos de tratamento editorial de textos, que é o acesso 

aos textos destinados à publicação em processo de edição. Por conta disso, minha hipótese é que, 

no caso dos periódicos científicos, existe um imaginário de autoria que suscita um apagamento dos 

processos editoriais que acontecem nas publicações científicas, uma vez que esses processos não 

são comumente explicitados ou ainda compreendidos, mesmo entre os profissionais da editoração 

científica. Trata-se, então, de materiais de circulação restrita em que é mais comum que apareça 

seu produto final (artigos e/ou periódicos científicos), e não seus processos, que dão indícios de 

uma espécie de “autoria coletiva” constitutiva do que estudo como gestão da autoria. Para esse 

estudo, delimitei como córpus quatro periódicos de importância nacional – a Geousp: espaço e 

tempo, do Programa de Pós-Graduação em Geografia da USP, a Rieb, Revista do Instituto de 

Estudos Brasileiros da USP, a Cerâmica Industrial, da Associação Brasileira de Cerâmica, e a 

Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, do Departamento de Terapia Ocupacional da 

UFSCar. O interesse por esses periódicos se deve, por um lado, à possiblidade de acesso – uma 

questão metodológica importante para esse tipo de pesquisa –, já que dois deles (Geousp e Rieb) 

foram estudados no mestrado e os outros dois (Cerâmica e Cadernos), contatados numa situação 

de trabalho editorial, e, por outro, à diversidade de processos editoriais para análise, pois cada 

periódico pertence a uma área diferente (Geografia; Interdisciplinar/Humanidades; Engenharia de 

Materiais; Ciências da Saúde). À luz do quadro teórico da análise do discurso de tradição francesa, 

meu objetivo é examinar as condicionantes da autoria na produção de artigos científicos nessas 

diferentes áreas de saber, mobilizando, nesse sentido, a relação entre o autor e o coenunciador 

editorial nos ritos genéticos editoriais, com apoio no método de Salgado (2011) e na proposta 

metodológica de análise do lugar de autor definida por Maingueneau (2006) como paratopia 

criadora.  
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Em 9 de maio de 2018, após o reajuste de 120% do valor pago pelos alunos na refeição no 

Restaurante Universitário da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), de R$1,80 a R$4 para 

os alunos de graduação e pós-graduação, os estudantes dos campi de São Carlos e Sorocaba 

optaram por manifestar seu descontentamento tomando posse do principal prédio administrativo 

de seus respectivos campi, resultando em uma ação de reintegração com participação da polícia 

militar no campus de São Carlos e a criminalização de sete estudantes. Esses acontecimentos 

ocasionaram grandes discussões na comunidade interna e externa à Universidade, tendo 

repercutido até em jornais internacionais. Em vista disso, este trabalho buscou analisar os 

discursos, à luz da vertente francesa, que compuseram as discussões, tendo como corpus os posts e 

comentários feitos no grupo da UFSCar na rede social Facebook. A análise permitiu reconhecer 

três principais discursos, sendo dois deles mais recorrentes e que marcavam explicitamente a 

posição favorável (tendo o sema /ocupação/ como designante) ou contrária (tendo o sema /invasão/ 

como designante) ao movimento estudantil, e um menos recorrente, que produzia um efeito de 

neutralidade em relação à situação (designando o acontecimento como /tomada de posse/). Com 

base nisso, foi possível verificar o caráter de opacidade da língua (PÊCHEUX, 1995) intensificado 

por uma comunicação rápida e espontânea, típica desse mídium (DEBRAY, 2000), em diferentes 

usos de semas, como, por exemplo, /democracia/, /legalidade/ e /fascismo/, sendo todos utilizados 

pelos três discursos, mas com significados distintos e muitas vezes até contrários. Outro 

fundamento que se explicita na análise é o primado do interdiscurso (MAINGUENEAU, 2005), 

uma vez que, em diversos momentos, locutores que se posicionavam a favor do movimento 

estudantil utilizavam semas de um posicionamento contrário e vice-versa. Este trabalho foi 

desenvolvido em uma disciplina de graduação, porém, a intenção de apresentá-lo em um congresso 

vem da necessidade de documentar uma complicada, muito rica para análise, situação vivida pela 

comunidade da UFSCar.  

 

Palavras-chave: Interdiscurso; Opacidade da língua; Análise discursiva.  
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FORMAÇÃO DO REVISOR DE TEXTOS E RITOS GENÉTICOS EDITORIAIS 

 

Luciana RUGONI (PPGL-UFSCar)  

lucianarugoni@gmail.com  

 

 

As atividades desenvolvidas pelo profissional revisor de textos ainda são pouco compreendidas no 

mercado editorial. É comum considerarem as atividades desenvolvidas por tais profissionais da 

linguagem como trabalhos exclusivamente técnicos, pois não são associados à complexidade que 

envolve os processos de revisão e sugestões ao texto de um outro, que tem dimensão normativa e, 

portanto, implicações ideológicas. Considerando tais aspectos e com base nas noções de 

interlíngua, regimes de genericidade e ethos discursivo, buscamos refletir o lugar ocupado pelo 

revisor de textos. Para tanto, proponho a criação de um curso de formação por meio da perspectiva 

discursiva, a fim de coletar dados que nos façam analisar e compreender os ritos genéticos 

editoriais como ferramenta/metodologia para aplicabilidade de um curso de formação de revisores 

de textos. Esse curso de caráter experimental busca, por meio de um modelo prático/teórico, 

refletir sobre a cadeia criativa do texto, procuramos colocar os alunos em situação de revisão 

efetiva, a fim de que possam, por meio da prática de revisão, compreender os inúmeros embates 

envolvidos no processo editorial - que vão além dos aspectos linguísticos e compreendem aspectos 

históricos, ideológicos e sociais. Os ritos genéticos editoriais nos fazem, assim, refletir sobre a 

complexidade que incide o trabalho do revisor de textos e nos faz crer que este é um caminho 

viável para pensar em modos de formação desse profissional. A discussão toma como referência 

teórica os estudos de Dominique Maingueneau sobre ethos discursivo (MAINGUENEAU, 2008; 

2010). Investiga-se, desse modo, por meio da noção de ritos genéticos editoriais (SALGADO, 

2011), o processo de revisão (ao compreender a revisão de textos como parte constitutiva da 

cadeia criativa do livro) a fim de analisar nuanças dessa prática com o propósito de responder a 

seguinte questão de pesquisa: como formar, por meio dos ritos genéticos editorais, futuros 

revisores de textos?  

 

Palavras-chave: Mediação editorial; Revisão de textos; Ritos genéticos editoriais. 
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UM ESTUDO SOBRE "CIÊNCIA BRASILEIRA": A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DA 

REVISTA PESQUISA FAPESP 

 

Marina DELEGE (UFSCAR)  

marinadelege@gmail.com  

 

 

A pesquisa de mestrado pretende analisar a revista Pesquisa FAPESP sob a perspectiva da análise 

do discurso de linha francesa, buscando compreender o modo como o discurso constituinte 

(MAINGUENEAU, 2008) acerca da noção de /ciência brasileira/ se configura neste objeto 

técnico, o qual consideramos um vetor de sensibilidade, uma vez que, ao ser publicado, lança mão 

de forças simbólicas que dão sustentação a uma matriz de sociabilidade (DEBRAY, 2000) – a 

instituição que o produz. Neste caso, a revista é produzida por uma das mais importantes agências 

de fomento de pesquisa do país, a FAPESP, por se tratar de uma instituição que mobiliza 1% da 

receita tributária do Estado de São Paulo, financia pesquisas de iniciação científica, mestrado, 

doutorado e pós-doutorado apenas dentro do Estado de São Paulo, e por destinar boa parte de seus 

recursos à pesquisas de inovação realizadas em empresas, como é o caso do Programa de Pesquisa 

Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE), criado em 1997, que “apoia a execução de pesquisa 

científica e/ou tecnológica em pequenas empresas no Estado de São Paulo” com investimentos de 

15 milhões na Fase 3 de análise dos projetos selecionados. Nos interessou investigar, portanto, o 

imaginário de /ciência brasileira/ construído neste objeto, uma vez que a revista declara, na página 

Quem Somos do site Pesquisa FAPESP, que sua divulgação “tem por foco primordial a produção 

científica nacional” e faz uso de seu próprio espaço publicitário para publicar propagandas de si 

mesma com o slogan “o que a ciência brasileira produz você encontra aqui”. Diante da 

importância do material com que estamos trabalhando, levantamos um arquivo composto por todas 

as 267 edições publicadas, desde agosto de 1995, quando ainda era apenas um informativo, até 

maio de 2018, buscando definir uma quantidade representativa de edições para compor nosso 

córpus de análise. Para tanto, traçamos um método de descrição de todas as 267 edições publicadas 

visando selecionar notícias, notas, editoriais e reportagens publicadas que sejam emblemáticas do 

quadro cênico (MAINGUENEAU, 2008) construído na divulgação científica da revista sobre 

/ciência brasileira/ visando compreender, principalmente, o seu modo de funcionamento, assim 

como da instituição que a produz.  

 

Palavras-chave: Ciência Brasileira; Imaginário; Pesquisa FAPESP.  
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UM ESTUDO SOBRE O OBJETO EDITORIAL “S.”: QUESTÕES DE INTERLÍNGUA 

NA INSCRIÇÃO GRÁFICA DA TRADUÇÃO BRASILEIRA 

 

Vitoria Ferreira DORETTO (UFSCar)  

vickydoretto@gmail.com  

 

 

Com vistas a investigar agora, com maior acuidade, o trabalho linguístico constitutivo da obra 

“S.”, de J.J. Abrams e Dog Dorst, focalizamos um aspecto material específico: como se constrói a 

inscrição material do objeto editorial “S.” em português, traduzido do original em inglês. Como 

Abrams assinala, “S.” é sua carta de amor para o mundo da escrita, por isso nos parece impossível 

não notar como a língua, a interlíngua (nos termos de Maingueneau [2006]), pela qual uma obra se 

inscreve no espaço das práticas linguageiras, está no centro do jogo com o “literário” que é 

estabelecido nesta obra e que faz com que assim seja reconhecida. No estudo das materialidades 

inscricionais, pautado aqui pelo quadro da análise do discurso de tradição francesa, com uma 

abordagem mediológica, isto é, que põe foco nas mediações entre sujeitos e objetos técnicos 

(DEBRAY, 1995), esta pesquisa se propõe a estudar, a partir da noção de mídium (um vetor de 

sensibilidade que encarna uma matriz de sociabilidade) e da noção de código linguageiro, como se 

dá a materialidade, a inscrição gráfica em um objeto traduzido tão peculiar como “S.”. Não 

podemos deixar de mencionar que o “problema” da tradução nesta obra ajudará a pensar em como 

a língua e sua inscrição material são afetadas na passagem de uma versão para outra. Para isso, 

analisaremos não só o exemplar brasileiro da obra, mas seu exemplar original, americano, e 

procuraremos comparar como as massas textuais foram organizadas nas margens, como e se foram 

feitas apropriações ou supressões de palavras durante a tradução do inglês para o português. 

Considerando que são cruciais as relações entre o código linguageiro e o mídium, supomos que a 

comparação entre versões de “S” permitirá verificar diferenças de tom e de condução narrativa 

importantes, dada a configuração editorial da obra: para além das questões que toda tradução 

literária sempre enfrenta, neste caso, parece haver transformações estruturais devidas à ocupação 

do espaço gráfico na marginália, que produz um texto-segundo, sem o qual o texto-primeiro não se 

firma.  

 

Palavras-chave: Código Linguageiro; Materialidade do Literário; Mídium. 
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ESCRITA E CURADORIA: OS PROCESSOS NA COMPOSIÇÃO DO DISCURSO DA 

EXPOSIÇÃO “SÃO CARLOS E SEUS OFÍCIOS” 

 

Bárbara Pauletto FRAGALLE (UFSCar)  

barbarafragalle@yahoo.com.br  

 

 

Um museu pode ser concebido como um órgão cultural composto por uma ou mais exposições 

elaboradas a partir de diferentes processos para transmitir um certo conhecimento e 

posicionamento discursivo a respeito de determinadas partes da história de algo ou alguém, tendo 

como referência o conceito de Midiologia, que estuda “funções sociais superiores em suas relações 

com as estruturas técnicas de transmissão” (DEBRAY, 1995, p.21). Considerando a exposição 

como um meio que interpreta um determinado fato histórico que o museu busca transmitir para a 

sociedade, procura-se, nesta pesquisa, analisar os processos de elaboração do texto curatorial da 

exposição “São Carlos e seus ofícios”, idealizada pelo Museu de São Carlos. O olhar sobre a 

divulgação de seus textos e seus objetos à comunidade sustenta informações sobre a forma como 

certo recorte da história é desenvolvido e abordado na exibição do museu. Pensando na exposição 

e na transmissão de conhecimentos, “São Carlos e seus ofícios” produz sua mostra a partir de 

diversos recortes da história do trabalho no Brasil e, especificamente, na cidade de São Carlos, a 

partir de pesquisas, textos, busca de acervo e materiais que possam, em conjunto, transformar-se 

em um meio consistente de comunicação com os visitantes, ou seja, seus interlocutores. Será 

abordada, portanto, uma perspectiva que perpassa as noções de curadoria, percorrendo os 

caminhos da construção histórica e identitária do Museu de São Carlos, analisando, a partir de seus 

processos de produção textual, o posicionamento discursivo da exposição “São Carlos e seus 

ofícios”. Dessa forma, pensando nos textos curatoriais não como técnicos, mas como depositários 

de um valor semântico, a partir da concepção de ethos discursivo (MAINGUENAU, 2008), esta 

pesquisa pretende observar a construção do sentido presente no discurso e as fórmulas discursivas 

e estereótipos que permeiam os textos da exposição “São Carlos e seus ofícios” e do próprio 

posicionamento do Museu.  

 

Palavras-chave: ethos discursivo; Museu São Carlos ; posicionamento. 
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A CONSTRUÇÃO DE UM ORÁCULO PÓS-MODERNO: GOOGLE, TRANSMISSÃO E 

ETHOS DISCURSIVO 

 

Ana Elisa S C S FERREIRA (UFSCar)  

anaelisaferreira@ifsp.edu.br  

 

 

Debray, em 1997, afirmava que "A internet é uma rede sem cabeça, um rizoma descentralizado, 

horizontal e ilimitado." (DEBRAY, 1997, p.30). Apenas um ano depois, a ferramenta de pesquisa 

Google surgiu para organizar esse ambiente aparentemente caótico e em duas décadas de 

existência tornou-se um verbo (equivalente a procurar na rede) e sinônimo da própria internet. A 

aproximação metafórica (ORLANDI, 2009, p.79), que permite que o Google seja equivalente a 

toda rede, foi sendo construída ao longo da história do ciberespaço não só por meio do dizer mas 

também pelo ser e fazer na internet, o que nos remete à ideia de Ethos de Mainguenau (2008). Essa 

corporalidade da técnica faz com que os discursos que circulam sobre o Google sejam associados a 

discursos constituintes como a Ciência ou a Matemática, legitimando a ferramenta de procura 

como Fonte (MAINGUENAU, 2008, p.54). Isso não se dá sem profundos desdobramentos na 

manutenção dos sentidos do que é Verdade, já que a ferramenta, ao organizar as informações 

disponíveis, também seleciona e hierarquiza de acordo com uma programação algorítmica. Tal 

programação, entendida como linguagem, herda do discurso sua característica mais pungente: a 

impossibilidade da neutralidade. Portanto, se transmitir é organizar (DEBRAY, 1995, p. 64) 

também é omitir e silenciar. O objetivo deste estudo é discutir o processo de naturalização da 

ferramenta de busca do Google, por meio do discurso Científico, e os deslizes que permitem 

associar tal ferramenta à Verdade. O corpus, constituído de sequências discursivas que apontam à 

construção de um Ethos ora científico, ora religioso, permite refletir sobre um espaço fértil para 

criação de um Oráculo futurístico capaz de responder todas indagações humanas. Essa discussão 

acontece em um momento histórico em que conceitos como Fake News e Pós Verdade tem 

implicações diretas em questões políticas e sociais. Ao servir como um Profeta Pós-Moderno, 

legitimado pela Ciência, a ferramenta de pesquisa naturalizada como imparcial influencia de 

maneira significativa o acesso de seus usuários à informação. É nesse aspecto que a Midiologia 

proposta por Debray (1995) permite pensar os impactos desses discursos na midiasfera, refletindo 

sobre ideologia "como o jogo das idéias no silêncio das técnicas" (DEBRAY, 1995, p. 45).  

 

Palavras-chave: Ethos; Metáfora; Midiologia. 
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IMAGINÁRIOS EDITORIAIS NA CENOGRAFIA DO LIVRO: ESTUDO DE UMA 

EDIÇÃO DA ANTOLOGIA DA LITERATURA FANTÁSTICA 

 

Gustavo PRIMO (UFSCar)  

gustavo.primo@bol.com.br  

 

 

A pesquisa de mestrado intitulada Formalização Material do Discurso Literário: estudo de uma 

edição da Antologia da Literatura Fantástica, de Bioy Casares, Borges e Ocampo (FAPESP: 

2017/02030-5) tem como objetivo principal identificar e refletir sobre os sentidos produzidos por 

uma nova edição da Antologia da Literatura Fantástica, primeiramente organizada, nos anos 1940, 

pelos argentinos Adolfo Bioy Casares, Jorge Luís Borges e Silvina Ocampo, e ora publicada no 

Brasil pela editora Cosac Naify, em 2013. A motivação para a pesquisa surge justamente do fato 

de, somente após 73 anos do lançamento original, a antologia ser publicada em nosso país num 

objeto editorial muito sofisticado e distinto daquele primeiro argentino. Pressupõe-se que, ao se 

elaborar uma nova edição da Antologia, com nova organização textual, adendos paratextuais e 

tratamento gráfico do livro, materializa-se, num novo objeto editorial, um imaginário sobre o que é 

o texto literário e também sobre o papel do livro impresso em sua circulação. Esse imaginário é 

perceptível pela análise da cenografia do livro (MAINGUENEAU, 2006). Nessa chave de análise, 

é possível dizer que o livro impresso – ou, de fato, qualquer objeto editorial – sempre se 

apresentará, simultaneamente, como força (a manifestação de seu conteúdo, o motivo próprio de 

sua existência, nesse caso, a veiculação e perpetuação do conteúdo da Antologia) e como vestígio 

(dos processos editoriais que tornaram possível sua produção e formalização material). Defende-

se, portanto, a existência de um paradoxo constante nesse par: a força que emana do livro, 

detectável pela análise de sua cenografia discursiva, enuncia sentidos que tendem a “suspender” a 

obra de um tempo-espaço, levando-o ao lugar paratópico do cânone literário. Ao mesmo tempo, 

fatalmente, pelo vestígio de sua materialidade, o livro está sempre preso a um contexto histórico, 

denunciado pelas técnicas editoriais que proporcionaram sua produção e circulação. Esse paradoxo 

aparenta ser um aspecto constitutivo do discurso literário, em suas necessárias formalizações 

materiais.  

 

Palavras-chave: Mediação Editorial; Materialidades da Literatura; Cenografia Discursiva. 
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POSSIBILIDADES DE SUBJETIVAÇÃO A PARTIR DE NORMATIZAÇÕES DE 

PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS: O SUJEITO AUTOR CIENTÍFICO 

 

Luciana Aleva CRESSONI (UFSCar) 

lucressoni@hotmail.com 

 

 

Nossa pesquisa procura compreender aspectos da constituição do que estamos, a partir de análises 

iniciais e de processos de dessuperficialização de nosso corpus, nomeando de “sujeito autor 

científico”. Indagamo-nos sobre processos de edição e de autoria no discurso científico, pois 

entendemos que uma ordem estabelecida, no que Santos (2014) denomina “período técnico 

científico informacional”, dá à prática científica uma memória discursiva que ancora a escrita 

profissional científica na opacidade de um sentido de “objetividade” e tentativa de “clareza” do 

dizer. Com um corpus inicial composto por formulações retiradas da sessão “For Authors”, do site 

da publicação científica Nature – International Weekly Journal of Science, pretendemos investigar 

se as condições de produção apresentadas pelo guia de autoria da publicação fazem com que os 

pesquisadores que se submetem a elas realizem um exercício de autoria na produção do 

conhecimento científico ou na divulgação do mesmo (ZAMBONI, 2001). Acreditamos que esse 

sentido de objetividade circula tentando apagar o que é para a AD a própria possibilidade de um 

acontecimento discursivo: restos e falhas que produzem sentidos outros e que estão contidos na 

própria possibilidade de utilização da língua. Nossa hipótese inicial é a de que os “sujeitos autores 

científicos” constituam sua subjetividade na relação com a autoria em objetividades discursivas 

historicamente constituídas. E então, questionamos se as análises das formulações contidas nas 

orientações para autores da Nature Research Editing Service e o modelo de escrita proposto pelos 

editores apresentam os artigos da revista como artigos que possibilitam a subjetivação de autores 

que escrevem um discurso científico de “disseminação científica (compreendida como direcionada 

a especialistas ou ao discurso de divulgação científica (compreendida como destinada ao grande 

público leigo” (Zoppi-Fontana, 2012). Quando o Author’s guide apresenta que “Articles and 

Letters published in Nature have an exceptionally wide impact, both among scientists and, 

frequently, among the general public.” questionamos os efeitos de sentido produzidos pelas 

formulações wide impact e general public na produção das escritas dos artigos. Quantas forças, ou 

formações ideológicas estão em jogo (disputa) nessas formulações que nos são apresentadas como 

“simples” normas de publicação? E é a partir dessas indagações que pretendemos pensar com 

Pêcheux (2008) sobre a ciência em relação ao que denominou “coisas-a-saber”. Diante da 

representação de um “real impossível” de ser encontrado na língua, quem é o homem que faz 

ciência e que ciência é essa divulgada pelos “sujeitos autores científicos” a partir dos guias de 

normalização? 

 

Palavras chaves: discurso científico, autoria, análise do discurso  
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GRUPO 33: GPS – GRUPO DE PESQUISA EM SEMIÓTICA DA UNESP (Universidade 

Estadual Paulista/Araraquara) 

 

Alexandre CAMPOS (UNESP-FCLAr) 

campos.profalexandre@gmail.com  

 

 

O Grupo de Pesquisa em Semiótica da Unesp (GPS-Unesp) – espelho de cadastro no CNPq: 

dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2858188925053400 – é o estágio atual de uma tradição de pesquisa 

em semiótica que tem mais de quarenta anos na Unesp de Araraquara e que contou com grupos 

como o Centro de Estudos Semióticos A. J. Greimas (1974), o Grupo CASA (2000) e o Grupo de 

Estudos sobre Leitura (2003). Desde os anos 1970, a pesquisa em semiótica em Araraquara, que 

teve como pioneiros Alceu Dias Lima, Edward Lopes e Ignácio Assis Silva, não cessou de se 

renovar, contribuindo para a consolidação dos estudos semióticos no Estado de São Paulo e no 

Brasil e estabelecendo cooperação científica com centros de semiótica da França e da Bélgica. O 

GPS-Unesp, implantado no Programa de Pós-Graduação em Linguística e Língua Portuguesa e no 

Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da Unesp de Araraquara, é responsável pelos 

CASA: Cadernos de Semiótica Aplicada, pelo Seminário de Semiótica da Unesp (SSU), pelo 

grupo de leitura Leituras Semióticas (LeSem) e pelas Jornadas do GPS-Unesp. E, atualmente, 

liderado pelos professores doutores Arnaldo Cortina e Jean Cristtus Portela. Para o “V Colóquio 

Internacional de Análise do Discurso” o grupo pretende apresentar trabalhos nos níveis de 

graduação, mestrado e doutorado com temáticas variadas dentro do campo teórico da semiótica. A 

aluna de graduação Luma Silva tomará a expressão do grafite, texto-enunciado de tipo visual ou 

verbovisual, como objeto de produção de sentido sob conceitos semióticos. O aluno de graduação 

Hiago Naldi trabalhará as construções simbólicas da identidade homossexual nos poemas de 

Federico García Lorca. O aluno de graduação Igor Nardo estudará o percurso histórico das teorias 

que deram origem à noção de “estruturas elementares” dentro da semiótica de linha francesa. A 

aluna de mestrado Thaís Ribeiro discutirá como o gênero “hino” tem sido explorado por 

publicidades esportivas como estratégia para obter a adesão e a identificação do público. O aluno 

de mestrado Vinícius Godoi apresentará um recorte do conceito de textualização nas teorias do 

discurso através de uma abordagem historiográfica. A aluna Patrícia Moreira apresentará o 

conceito de “sensível” na semiótica greimasiana e pós-greimasiana, pelo viés da historiografia 

linguística, contextualizando seu surgimento e permanência nos estudos semióticos 

contemporâneos. E por fim, o Prof. Dr. Alexandre Silveira Campos, coordenador do grupo neste 

evento, trará um recorte sobre o estágio atual do seu projeto de pesquisa que versa sobre aspectos 

das obras de Miguel de Unamuno e Federico García Lorca sob o ponto de vista da semiótica 

tensiva.  

 

Palavras-chave: Semiótica; UNESP; Grupo de Pesquisa. 
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MITO E LITERATURA SOB UMA PESPECTIVA TENSIVA 

 

Alexandre CAMPOS (UNESP-FCLAr)  
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Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise com base na chamada semiótica tensiva de 

Claude Zilberberg das relações entre mito e linguagem literária. Para isso, tomaremos como objeto 

de exemplificação a lenda do “fogueteiro” que aparece dentro de um dos mais importantes 

romances do escritor e filósofo espanhol Miguel de Unamuno, Niebla (1914). Entendemos que 

esse seja um caso exemplar, pois a lenda ou mito contato por um dos personagens dentro do 

enredo atua no romance de várias maneiras: propondo uma chave de leitura para uma das 

problemáticas centrais do romance – a saber: a relação de dominação e resistência entre as esferas 

do masculino e do femenino –, dialetizando metalinguisticamente a relação entre a estrutura do 

mito e a estrutura do texto literário e interpondo outras camadas de sentido pela forma de um 

distanciamento que possa ser entendido, em um primeiro momento como a função pedagógica do 

mito. Para tanto, se utilizará para a leitura e melhor compreensão entre essas duas linguagens o 

trabalho do filósofo e mitólogo Ernest Cassirer, Linguagem e Mito (1925), que trata desses dois 

modos de expressão como esferas conceituais que estão na base da constituição do pensamento e 

da consciência humana e que estão submetidas às mesmas leis espirituais de desenvolvimento. 

Além disso, para o mesmo propósito dessa análise serão utilizadas as ideias de Roland Barthes, em 

Mitologias (1950), onde o semiologista estabelece a linguagem mitológica como base dos 

preceitos de sua teoria, relacionando o mito como um segundo grau da linguagem, em outras 

palavras, na constituição do signo mítico a linguagem faria o papel de significante, assim como a 

imagem acústica faz esse mesmo papel no processo de construção do signo linguístico. Portanto, o 

que pretendemos acrescentar a esse debate é como a teoria da semiótica tensiva pode contribuir na 

relação entre mito e literatura na medida em que trata das categorias tensivas primordiais, ou seja, 

aquelas que definem as relações do campo de presença, expressas nas dimensões de "intenso" e 

"extenso" as quais estão relacionados aos binômios: forte/fraco (intensividade) e 

concentrado/difuso (extensividade), sendo que o intensivo tende aos valores de "exclusivo" e se 

aproxima do discurso "concessivo" e, por outro lado, o extensivo tende aos valores de "universal" 

e se aproxima do discurso "implicativo". Assim, levantam-se as questões: em um contexto em que 

o mito reforce o paradigma doxal a literatura faria o papel do discurso concessivo? Haveria um 

contexto em que tais papéis fossem inversos?  
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Na contemporaneidade, é necessária a desconstrução de estigmas atribuídos a figuras que se 

inserem fora dos padrões heteronormativos vigentes em todas as esferas de nossa sociedade. Se, na 

atualidade, representações dignas dessas figuras transgressoras são encontradas com grande 

dificuldade, no começo do século passado isto era praticamente impossível, por isso as rupturas 

que a poesia de Federico García Lorca fez com este padrão são de suma importância: elas 

propiciam a representatividade do homossexual na literatura e seu empoderamento por meio dela. 

Sendo considerado um dos grandes nomes da literatura espanhola, Lorca traz harmoniosamente em 

sua obra elementos tanto da cultura popular de Andaluzia, sua terra natal, quanto da Espanha como 

um todo, além de deixar transparecer sua homossexualidade no decorrer de seus versos. 

Enriquecidos por formas artísticas modernas, alguns de seus poemas são regidos pelo conflito 

entre o erotismo exacerbado e o amor imaculado. Compreendendo a extensão de sua obra, este 

trabalho limita-se a analisar apenas um de seus livros de poemas, Diván del Tamarit (1936), no 

qual o amor e a morte são tratados numa perspectiva plausivelmente homoerótica. Logo, para tal, 

pretende-se realizar uma ligação entre Semiótica e Teoria Queer, de modo que seja possível 

identificar a forma como esses símbolos são construídos ao longo dos poemas e apreender como o 

processo de recorrência da representação simbólica influencia na construção de uma identidade 

homossexual. Visa-se explorar a significação trazida por esses símbolos baseando-se na teoria do 

Semissímbolo proposta por Jean-Marie Floch para apontar e categorizar os símbolos e, após isso, 

fazer uso da teoria Queer, que trata de gêneros e as diversas expressões da sexualidade humana, 

embasada pelos estudos de Foucault. Mesmo que muito já tenha sido dito sobre os escritos de 

Lorca, é conveniente e de importância inquestionável que continuemos discutindo os assuntos 

tocados por estes, para além de refletir sobre suas consequências e suas pertinências, chegar a 

reconhecer a afirmação de uma voz que nos mostra uma realidade e uma condição que merece 

destaque em diversas esferas da sociedade.  
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Este trabalho, realizado através do Programa de Iniciação Científica da UNESP (PIBIC 

2017/2018) com a orientação do Prof. Dr. Jean Cristtus Portela, estuda o percurso histórico das 

teorias que deram origem à noção de “estruturas elementares”, uma rede semântica relacional que 

se ordena hierarquicamente e opera com a oposição dos termos nela presentes, como concebida 

pela Semiótica Francesa. Com as indicações presentes no próprio texto de Algirdas Julien 

Greimas, encontramos o início desse percurso de desenvolvimento e transformações de ideias em 

Aristóteles, com o seu estudo das formas pelas quais se dá a oposição, presente em seus escritos 

sobre as categorias. Verificou-se, em Nikolai Trubetzkoy, uma refinada investigação acerca dos 

modos de oposições dos traços distintivos em seus estudos de fonologia, que receberam 

posteriormente uma reformulação para o binarismo oposicional, por Roman Jakobson. Partindo 

novamente de Aristóteles, encontra-se no romano Apuleio não uma nova forma de pensar essas 

oposições, mas um modo de representá-las, através do quadrado lógico, que durante a escolástica 

foi alvo de algumas poucas transformações. Foi finalmente em Robert Blanché que a teoria 

oposicional clássica teve uma reformulação plena pela generalização, que ampliou sua aplicação 

de proposições para conceitos e o quadrado lógico recebeu uma ampliação contando então com 

dois termos complexos além dos quatro termos simples e alcançando, assim, a forma do hexágono 

lógico. Esse percurso encontrou em Greimas a possibilidade de desenvolvimento das estruturas 

elementares, servindo-se de um modelo constituinte que opera com semas, unidades abstratas e 

mínimas de significação, e que partir da tensão gerada pela oposição desses termos organiza as 

formas narrativas e discursivas. Nossa pesquisa, fundamentada em princípios da historiografia 

linguística, busca em autores como Pierre Swiggers e Cristina Altman referências de modelo de 

análise dos dados históricos, com o objetivo de nos distanciarmos da confecção de uma crônica 

que apenas elenque os acontecimentos numa linha temporal.  
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O grafite, texto-enunciado de tipo visual ou verbovisual, muito disseminado pelo Brasil e no 

exterior por meio da cultura urbana, fortemente ligada à cultura marginal, tem grande importância 

na sociedade contemporânea, especialmente na expressão de grupos sociais minoritários, no 

ativismo político e na produção artística. O grafite como nosso objeto de estudo engloba diferentes 

tipos de expressão, como a tag, o throw-up, a arte urbana, a inscrição urbana, a pichação e o 

grapicho, que são ligados pela profunda integração do uso do espaço, do suporte e da obra, e têm 

seu significado de acordo com a época e o lugar em que são produzidos e expostos, a identidade de 

seus produtores, seu reconhecimento como obra, a grande visibilidade, a frequência de suas 

aparições, a resistência ou aceitabilidade por parte do público e das autoridades e, contemplando 

ainda, a forma como manipulam a mídia para divulgação, buscando o engajamento da população, 

muitas vezes, de maneira poética ou como forma de protesto. Esse complexo objeto de estudo não 

foi amplamente estudado nas áreas de linguística e de semiótica. Este trabalho pretende recensear e 

analisar textos oriundos de duas diferentes abordagens do grafite verbovisual: a abordagem 

linguística, que trata o grafite como código linguístico dentro de uma linguagem pictórica, em que 

a palavra cede lugar à imagem; e a semiótica, que compreende o grafite como uma linguagem 

sincrética, de predominância semissimbólica, inscrita na forma de texto-enunciado em um objeto-

suporte e decorrendo de diversas práticas. O trabalho visa ainda ao esboço, a partir de critérios 

linguísticos e semióticos, de uma história do grafite, que contemple a origem do objeto e da 

prática, o valor da sua repetição, concepção do objeto como obra de intervenção efêmera, assim 

como seu desenvolvimento, suas mudanças de técnicas e materiais, bem como suas derivações e 

categorias ao longo do tempo.  
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Este trabalho tem como objetivo principal compreender o conceito de “sensível” na semiótica 

greimasiana e pós-greimasiana, pelo viés da historiografia linguística, contextualizando seu 

surgimento e permanência nos estudos semióticos contemporâneos. Recuperaremos a espessura 

teórica desses conceitos pelo viés dos princípios historiográficos, dentre os quais destacamos, 

nesta apresentação, a formação de grupos de especialidades de Murray (1994, 1998), traçando 

como percurso inicial de análise a Semântica Estrutural (1966), de A. J. Greimas, e passando pelas 

obras de J. Fontanille, E. Landowski, C. Zilberberg, J.C. Coquet e do Grupo µ, que correspondem 

ao período que aqui chamamos de pós-greimasiano. Baseando-se nos trabalhos de Mullins (1973), 

Murray propôs uma classificação em 4 estágios, sendo eles: o estágio normal, cluster, grupo de 

especialidade e estágio acadêmico para que se estabeleça a formação dos grupos de pesquisa 

científicos. Dessa forma, levando em consideração as proposições de Murray (1994, 1998), 

demonstraremos como se deu o desenvolvimento do Grupo de Especialidades de Semiótica 

Greimasiana, no século XX, na França, mais especificamente, em Paris. Segundo Landowski 

(2015), é nos anos 70, que surgirá ao redor de Greimas, um grupo de colaboradores, de diferentes 

vocações disciplinares, mas com um objetivo comum: uma longa empreitada científica, cuja 

exigência de rigor, também seria outro ponto comum entre eles. Portanto, nos interessa saber como 

se deu a formação do grupo dos ditos greimasianos e pós-greimasianos, averiguar sua dispersão 

não apenas temporal e geográfica, mas em especial epistemológica, que originou os diferentes 

ramos que conhecemos hoje na semiótica, e, que ainda carregam a bandeira de Greimas. Mesmo 

que não tenha existido uma dispersão total, houve, com certeza, rupturas e fragmentações de 

participantes, e, sobretudo teórica. Por isso, destacamos esse princípio de formação de grupo, 

objetivando estabelecer em que medida o sensível na semiótica aparece na retórica e/ou na 

imanência das obras dos semioticistas escolhidos, sobretudo suas reais convergências e 

divergências.  
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O objetivo desta comunicação é discutir como o gênero “hino” tem sido explorado por 

publicidades como estratégia para obter a adesão e a identificação do público. Sabe-se que a mídia 

exerce grande influência na construção de identidades. Essa característica intensifica-se durante a 

cobertura de jogos olímpicos ou de campeonatos esportivos de grande proporção em que circulam 

discursos que tematizam a união dos brasileiros entre si, ou deles com outros povos, buscando, de 

todo modo, a integração. Apresentaremos, portanto, a análise do gênero hino associado ao discurso 

publicitário, mostrando como ele tem sido utilizado pela mídia para reforçar identidades. Para 

tanto, selecionamos duas campanhas publicitárias: uma da cerveja Brahma intitulada "Hino 

paulista" (de caráter nacional) e outra do smartphone da Samsung, com título "The Anthem" (de 

abrangência internacional). A primeira publicidade, veiculada durante o campeonato brasileiro de 

futebol, associa a marca da cerveja ao propósito de “unir” torcidas organizadas, convocando-as a 

cantar um hino comum, composto por trechos dos hinos oficiais de cada clube. Esse “novo hino” 

promove a agregação das torcidas. A segunda publicidade faz parte de uma campanha lançada 

durante os Jogos Olímpicos “Rio 2016”, combinando os hinos nacionais de vários países para criar 

um hino “global”, cantado e ouvido através de um smartphone. As duas campanhas utilizam-se do 

gênero hino com o intuito de ressaltar a (re)união entre certos grupos sociais, integrando seus 

produtos nesse ideal. Trata-se de propagandas audiovisuais veiculadas durante eventos esportivos 

de larga abrangência, momentos em que a intensidade das abordagens identitárias é elevada ao 

grau máximo e o discurso da “unidade” ganha campo nas mídias. Os resultados da pesquisa 

apontam que o hino parece ser um gênero textual apropriado para essas estratégias de discurso, 

devido a sua capacidade de promover a enunciação coletiva, incitando afetos e paixões.  
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Fontanille (2015) afirma que “o projeto da semiótica do discurso está assim delimitado: a 

enunciação carrega em si uma semiose em ato e é dessa semiose que deve a semiótica do discurso 

tratar”. Sabendo que a semiose “é a operação que, ao instaurar uma relação de pressuposição 

recíproca entre a forma da expressão e a do conteúdo (...) ou entre o significante e o significado 

(...), produz signos” (GREIMAS; COURTÉS, 2016), podemos concluir que o estudo da 

textualização, junção entre os planos da expressão e do conteúdo, é de extrema importância para o 

projeto da teoria. Partindo dessas discussões na semiótica sobre textualização e visando a 

contribuir para a teoria, o presente trabalho tem como objetivo um estudo histórico e 

epistemológico desse conceito nas teorias do discurso. Elegemos como corpus teses, dissertações e 

artigos acadêmicos produzidos no Brasil e que possuam o termo textualização ou um de seus 

correlatos no título, resumo ou palavras-chave. Baseamo-nos na metodologia da historiografia 

linguística desenvolvida por Cristina Altman, Konrad Koerner e Pierre Swiggers. Ademais, 

alinhamo-nos às proposições de Valdir Flores e Marlene Teixeira de que existem projetos em 

comum entre as diversas teorias da enunciação formando um único campo de estudo científico ao 

qual se dá o nome de “linguística da enunciação” ou, como preferimos aqui, teorias do discurso; e 

de Benveniste (apud Flores; Teixeira, 2011) que prevê que “a enunciação instala o universo do 

discurso”. Concordamos ainda com Flores e Teixeira quando afirmam que as várias teorias da 

enunciação, e consequentemente do discurso, possuem um projeto em comum e pontos de 

concordância o suficiente para que as tomemos como um “campo científico de estudos”. 

Assumimos então como teorias do discurso, a semiótica do discurso, a análise do discurso 

francesa, a análise dialógica do discurso e a análise do discurso crítica. Tomaremos como base os 

resultados encontrados para ampliar ou reduzir essa lista a partir dos referenciais teóricos 

implícitos e explícitos mobilizados por cada um dos textos do corpus e os seus respectivos graus 

de adesão.  
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Este grupo de pesquisa reúne estudos que compartilham do interesse em discutir e compreender 

efeitos de sentido possíveis decorrentes do olhar para a díade discurso-poder em distintos objetos 

de análise. Em sua maioria, são os discursos midiáticos aqueles colocados em pauta nas 

intervenções aqui apresentadas, visto que a eles se atrelam, em nossos dias, dispositivos de 

produção de (pós)verdades. Assim, discurso político e discurso (de divulgação do) científico, 

discursos organizacional e jornalístico, discursos de ódio ou de resistência podem ser analisados 

enquanto “procedimentos retóricos, maneiras de vencer, de produzir acontecimentos, de produzir 

decisões, de produzir batalhas, de produzir vitórias”, segundo Foucault (2003). Os trabalhos são 

atravessados constitutivamente pela Análise de Discurso, a partir das perspectivas do referido 

filósofo e de Michel Pêcheux, assim como de autores contemporâneos no cenário brasileiro. Como 

corpora, destacam-se os dizeres veiculados tanto nas mídias tradicionais quanto nas 

alternativas/ativistas, tanto nas redes sociais digitais quanto nas relações presenciais cotidianas. De 

uma forma ou de outra, as materialidades discursivas aqui em questão constroem efeitos de real, na 

medida em que novos espaços de (in)visibilidade tomam forma para o funcionamento do político, 

enquanto disputa de sentidos: na campanha presidencial, conforme a pesquisa de Alisson Gampert; 

na problemática das migrações, como aborda o estudo de Jocenilson Ribeiro; nas notícias de 

feminicídios, conforme o trabalho de Isadora Flores; na marginalização dos corpos negros, como 

discutido por Kawê Veronezi; na luta pelos direitos da população LGBT+, como salienta o estudo 

de Paulo Eduardo Dóro; na medicalização (do) social, segundo a proposta de Antônio Inácio de 

Paula e na produção artístico-cinematográfica durante o período ditatorial brasileiro, na pesquisa 

de Thiago Pereira. Os resultados parciais, portanto, apontam para os modos de articulação entre 

visibilidade e enunciabilidade em diferentes esferas, produzindo verdade, construindo história, mas 

também possibilitando a reflexão crítica sobre a (in)certeza dos fatos mostrados e sobre seus 

desdobramentos no porvir. 
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O discurso político eleitoral implica na (re)produção de efeitos de verdade; funcionamento que 

pressupõe crenças que sustentam o dizer e o fazer políticos (PIOVEZANI, 2017), ao visar à 

legitimação política, e do político, por meio de estratégias de marketing e das novas 

discursividades emergentes das Tecnologias de Informação e Comunicação. Enquanto produção de 

efeitos de sentido entre interlocutores (PÊCHEUX, 1997) em determinados tempo e espaço sócio-

históricos, é possível inferir que o discurso político eleitoral contemporâneo midiático disputa o 

estabelecimento de efeitos de evidência dos sentidos na relação entre posições-sujeito e em 

situações políticas. Este trabalho visa a observar a produção de efeitos de verdade do discurso 

político na geração e manutenção de conflitos, embates ideológicos, no confrontamento de ideias 

em oposição ou divergentes; enfim, no funcionamento do político que, na sua espetacularização 

tende a arrefecer-se, descaracterizar-se, pois a retórica e a oratória perdem espaço para slogans, 

frases curtas de efeito, que não visam mais a persuasão, mas a conquista, sedução dos (e)leitores. 

Objetiva-se, ao analisar a primeira aparição dos presidenciáveis no Horário Gratuito de 

Propaganda Eleitoral (HGPE) em 2018, discutir a produção de efeitos de evidência dos sentidos no 

discurso político contemporâneo, a fim de observar uma possível despolitização do dizer político. 

Conforme os pressupostos da Análise de Discurso de linha francesa (AD), a partir dos trabalhos de 

Foucault (1998, 2002), Pêcheux (1997), Courtine (2009), Orlandi (2009; 2012), Gregolin (2003; 

2007) e Sargentini (2017), o discurso político pode ser designado enquanto prática histórica de 

políticos profissionais na disputa pelo estabelecimento e legitimação do exercício do poder na 

sociedade e em termos de segmentação, docilização e estetização, características que trabalham a 

regularização (ACHARD, 2015) dos efeitos de verdade. Desse modo, busca-se verificar como o 

sujeito instaura regimes de verdade em situações de conflito, a partir da segmentação, da 

docilização e da estetização; apreender os efeitos de sentido em embate no político, nos conflitos 

das relações de poder; e, então, discutir as derivas produzidas no confronto ideológico do político. 

O corpus é recortado do HGPE, visando às materialidades do discurso político eleitoral 

contemporâneo na espetacularização da televisão. Após empreender os movimentos de análise e 

escrutinar como o funcionamento do discurso político contemporâneo dos sujeitos presidenciáveis 

produz efeitos de evidência dos sentidos, acredita-se ser possível perceber que a regularização de 

efeitos de verdade contribui para a despolitização do discurso político, pelo apagamento do 

(embate) político no silenciamento de sentidos outros.  
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Próximo ao discurso científico, o discurso de divulgação científica circula com sentido de verdade. 

Esse efeito-verdade quando, por exemplo, produzido pelo saber-médico implica naquilo que 

Foucault (1977) chama de medicalização social. Na discussão sobre medicina social realizada no 

Brasil, em 1974, o filósofo francês chama a atenção para o dizer-médico como influenciador em 

diversos aspectos da vida humana além da prevenção, análise, tratamento e cura de enfermidades. 

Para o autor, “la medicalización, es decir, el hecho de que la existencia, la conducta, el 

comportamiento, el cuerpo humano, se incorporaran a partir del siglo XVIII en una red de 

medicalización cada vez más densa y amplia” (FOUCAULT, 1977, p. 4). Ancorada nos estudos da 

AD, esta análise discute os possíveis efeitos de sentido a partir de recortes das reportagens e capas 

das Revistas Galileu, de agosto de 2017, e Época, de abril de 2018, no caso da pílula Profilaxia 

Pré-Exposição (PrEP), ambas produções da Editora Globo. Semelhante a Foucault (1977), Burkett 

(1990, p. 155) explica que “em lugar nenhum há tendências de empreendimentos científicos mais 

mesclados por valores econômicos, políticos, de personalidade e sociais do que na medicina e 

ciências de saúde ou suas relações”. Assim, levanta-se a hipótese de que o discurso de divulgação 

científica contribui para entender as derivas do funcionamento da medicina social, que age como 

dispositivo de constituição de modos de subjetivação e interação humana. Para a análise, são 

buscadas possíveis marcas de conflitos entre verdades e não-verdades, seus apagamentos e suas 

reescritas na memória discursiva, contradições do saber médico emergentes dos efeitos de sentido 

produzidos nos enunciados. Considera-se que isso ocorra quando o jornalista interpreta e transfere 

o conhecimento científico para uma outra formação discursiva, no caso, a de divulgação científica 

pelo “processo metafórico” (ORLANDI, 2001). Dito isso, propõe-se pensar a divulgação 

científica, por conseguinte, o jornalismo científico como capaz de demostrar mudanças de 

comportamentos humanos e relações sociais, inerentes às questões de saúde. Busca-se, ainda, 

refletir sobre a constituição das posições-sujeito inscritas de modos diferentes, e em formações 

discursivas, que tratam do saber-verdade pertencente à comunidade médica. Por fim, enfatiza-se a 

discussão sobre “as leis de libelo e invasão de privacidade” (BURKETT, 1990, p. 177), ou seja, a 

difamação de imprensa, por vezes, infringidas pelos divulgadores de ciência, em desfavor do 

sujeito-paciente.  
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Sob a ótica das Relações Públicas, compreendemos que as organizações são atravessadas por 

processos comunicacionais que propiciam o desenvolvimento de atividades da comunicação 

organizacional, prática que pode, por meio de instrumentos, materializar discursos nas e pelas 

instituições. Segundo Foucault (2014), a produção da verdade, assim como sua propagação, é feita 

pelos aparelhos políticos ou econômicos dominantes da sociedade, que possuem formas de 

controle no contexto social e a necessidade de transmitir a verdade para a produção econômica e 

para o poder político. As organizações, detentoras dos modos de produção no sistema capitalista, 

se inserem na produção do conjunto de enunciados que distanciam o verdadeiro do falso, 

atribuindo ao que se considera verdadeiro os efeitos de poder. Nesse sentido, constitui-se o 

Discurso Organizacional, entendido por Iasbeck (2009), a partir de estudos da área da 

comunicação, como um discurso que pretende proporcionar o mínimo de distorções possíveis a 

fim de evitar “mal-entendidos” que possam causar conflitos nessa conjuntura. Sob outra 

perspectiva teórica, relacionamos a fala do autor com as pesquisas de Oger e Ollivier-Yaniv 

(2006), que problematizam a existência de uma homogeneidade nesses dizeres organizacionais, o 

que os regulariza, possibilitando uma estrutura a ser seguida quando se fala nesse contexto. Essa 

estrutura, por sua vez, será oficializada e poderá causar efeitos de verdade quando as instituições 

produzirem esses dizeres, em determinadas condições de produção, visto que ocupam espaços na 

sociedade que são legitimados, sobretudo por seus públicos, e, ao falarem sobre determinados 

temas, tomam posições perante a sociedade. Dessa maneira, a fim de compreender os efeitos de 

verdade no Discurso Organizacional das signatárias do Fórum de Empresas e Direitos LGBT+ 

sobre a população LGBT no dia Internacional contra a LGBTfobia de 2018, analisamos o discurso 

materializado em textos audiovisuais, disponíveis nas mídias sociais digitais dessas organizações. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, partimos da Análise do Discurso de orientação francesa 

(ORLANDI, 2007; FERNANDES, 2008; PÊCHEUX, 1990; FOUCAULT, 2014), que possibilita 

compreender que os textos em análise inscrevem-se em uma mesma formação discursiva, 

assemelhando-se por tratarem da defesa dos direitos LGBT, porém, distinguindo-se pelo modo 

como se posicionam. Dessa forma, identificamos que os efeitos de verdade que podem ser 

produzidos na materialização desse discurso tratam da justificativa de aceitação das pessoas 

LGBT, sobretudo das pessoas travestis, transexuais e transgêneros, a partir dos estudos biológicos 

sobre sexualidade e identidade de gênero, das informações sobre violência contra esses grupos e da 

construção social sobre o amor.  
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O jornalismo tem como função social gerar e formar possíveis opiniões. Diante disso, o modo 

como o discurso jornalístico apresenta as notícias sobre os assassinatos de mulheres pode produzir 

diversos efeitos de sentido sobre o modo de defesa do agressor. Este trabalho possui como corpus 

de pesquisa notícias que abordam o feminicídio, nas quais há recorrência de uma visão 

romantizada, que atua na justificação do crime. À vista dessa romantização dos crimes 

apresentados, diante do discurso jornalístico, problematiza-se a construção do feminicídio como 

um crime justificável, principalmente, pelo ciúme, socialmente visto e aceito como prova de amor. 

Sendo assim, as mortes de mulheres seriam caracterizadas como crime passional, além de estas 

serem “vítimas de circunstâncias” (SARTI, 2014), ou seja, mortas pelo acaso. Nesse sentido, as 

relações de poder-gênero também recaem no modo como acontece essa violência, pois o “gênero é 

uma maneira primordial de significar relações de poder” (SCOTT, 1988). Assim, o jornalismo 

reforça certos estereótipos, notando-se de que maneira irá gerar novas significações. Pelo fato de o 

discurso jornalístico nunca ser neutro, mas atravessado por vários outros discursos, para 

argumentação e legitimação das notícias, recorre-se frequentemente ao discurso jurídico e às 

fontes de autoridade. Desse modo, para compreender os efeitos de verdade sobre a justificação do 

crime feminicídio no discurso jornalístico, as notícias analisadas seguem uma regularidade nas 

sequências discursivas, em que os ex-cônjuges alegam o ciúme como justificativa. As notícias são 

do ano de 2015, ano em que a Lei de Feminicídio foi sancionada no país. Para o desenvolvimento 

da pesquisa, partimos da Análise do Discurso de orientação francesa (ORLANDI, 2009; 

FOUCAULT, 1988) e da noção de (in)visibilidade (VOIROL, 2005), que nos possibilitam 

compreender os textos em análise. Perante isso, os efeitos de verdade na materialização do 

discurso jornalístico tratam da justificativa para entender como ocorre essa alegação de um crime, 

considerado hediondo pela Lei, entretanto podendo, no jornalismo, ser justificável pelo ciúme.  
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O objetivo deste trabalho é apresentar alguns parciais resultados de estudos desenvolvidos em Foz 

do Iguaçu-PR, em contexto de ensino interdisciplinar e plurilinguístico na UNILA, desde 2016, a 

partir do tema xenofobia e línguas em região de fronteiras. Os espaços fronteiriços delimitados 

política e simbolicamente por múltiplas culturas comportam o imaginário da diferença estabelecida 

por normas, instituições e discursos que constituem identidades. Leis, polícia, obeliscos, religiões, 

línguas, uma linha imaginária, um rio etc. correspondem a demarcações geográficas e simbólicas 

do lugar do EU e do OUTRO, e relações de poder entre sujeitos políticos e históricos. Assim, 

quando há mais de uma língua-cultura coabitando-se no espaço de enunciação (GUIMARÃES, 

2002, 2006; STURZA, 2006), tornam-se mais evidentes conflitos e violências atravessados por 

questões de ordem étnica, religiosa, socioeconômica, política e linguística. Daí a xenofobia e o 

racismo emergem na fórmula de discurso de violências, materializando-se na linguagem e como 

práticas discursivas (FOUCAULT, 2008). Assim, percebemos que as práticas xenofóbicas entre 

sujeitos geralmente vêm associadas a dois mecanismos de funcionamento, ainda que haja outras 

práticas “veladas” ou “silenciadas” que podem funcionar como uma atitude contra as vítimas em 

situação de minoria: o mecanismo de hostilidade e o reconhecimento do outro como “estrangeiro” 

vindo de outro lugar para apropriar-se do espaço geográfico e simbólico do não estrangeiro como 

defende Albuquerque Jr. (2016). Refletiremos sobre o modo como circulam alguns enunciados que 

aparecem vinculados direta ou indiretamente a uma concepção de trabalho e emprego como 

disputa e divisão, mudança de vida e ameaças. Este é um trabalho que venho desenvolvendo no 

interior do imaGine - Grupo de Estudos do Discurso: imagem, ensino e representações 

interculturais (CNPq). Numa primeira fase da pesquisa, procurou-se entender como as 

manifestações de racismo e xenofobia se apresentavam na região da tríplice fronteira narradas por 

noticiários e pelos sujeitos migrantes/estrangeiros residentes no Brasil. Como hipótese, 

entendíamos que, embora a fronteira funcione como um espaço de conflito e intercâmbio 

intercultural e linguístico muito recorrente, tais conflitos vão para além deste espaço, tomando 

corpo direta ou indiretamente em várias cidades brasileiras onde se têm notícias sobre a xenofobia.  
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A execução de Marielle Franco, vereadora do Estado do Rio de Janeiro (PSOL), ainda segue sem 

réu. Um crime político ocorrido em março de 2018, o assassinato da líder política que rompe a 

linearidade da luta dos direitos humanos, faz refletir sobre o contexto dos negros no Brasil. Ainda 

que Anderson Silva também tenha sido vítima junto de Marielle, ela se destaca não só por 

representar grupos socialmente marginalizados, mas ser uma representante política no Legislativo. 

O presente estudo, que se sustenta na Análise do Discurso e em estudos sobre meios alternativos 

de comunicação, explora as fotografias da passeata convocada pelo slogan “Marielle e Anderson 

Vivem”. As imagens aparecem no Facebook da Mídia Ninja - uma mídia alternativa e ativista, que 

realiza o processo de articulação, protesto e resistência que transforma a subjetividade política. 

Ademais, ainda coloca na cena pública novas formas de apropriação, resistência e impugnação da 

ordem dominante (REGUILLO, 2017). Para o percurso analítico, questiona-se sobre quais são as 

posições-sujeito que se materializam no enunciado "MarielleVive", quem é Marielle Franco e por 

que ela vive?, sendo que seu corpo foi executado. Alguém vive por Marielle? Como esse discurso 

movimentou os discursos-outros? Como são construídos os sentidos de verdades sobre o 

assassinato de Marielle? Partindo desses questionamentos que fomentam o olhar lançado para 

análise, bem como a definição filosófica de Marilena Chauí (2004, p. 96) quando descreve a 

verdade como um discurso que “abrange o que é (a realidade), o que foi (os acontecimentos 

passados) e o que será (as ações e acontecimentos futuros)”, são investigadas as possíveis 

condições de produção que permitem o enunciado posto. Assim, analisa-se o enunciado “Marielle 

Vive!” como a construção de legado de resistência. E, para isso, reflete-se sobre os possíveis 

efeitos de sentido produzidos pela visibilidade dos corpos negros nos espaços urbanos. Busca-se 

tanto compreender a presença de discursos-outros como ressignificação de luta e legado através do 

enunciado “Marielle Vive” (uma reatualização dos sentidos de verdade), quanto observar o papel 

da mídia alternativa na movimentação dos slogans nas territorialidades urbanas e seu 

funcionamento na legitimação de um legado.  
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O presente trabalho é um desdobramento de um projeto de pesquisa em nível de mestrado ainda 

em curso. O tema central deste estudo abarca aspectos importantes das discussões contemporâneas 

sobre a relação entre verdade e pós-verdade, no tensionamento possível entre os aspectos de 

realidade e ficção que lhe competem. Através dele, procuramos investigar as correlações entre 

elementos da produção artístico-cinematográfica oriundos do período da ditadura civil-militar 

brasileira – que se compraz do intervalo entre os anos de 1964 e 1985 – e sua compartilhada 

condição de emergência: um presente político definido por censuras, dissimulações e violências do 

estado. Tendo por foco o deliberativo empregar de dispositivos poéticos que, no interior das peças 

consideradas, reverberam, de modo particular, a atmosfera de cerceamento e controle do discurso 

na qual se vê emergir. Portanto, diante da ciência de seu contexto histórico, interessa-nos observar 

o modo com o qual as obras Os Inconfidentes e O Padre e a Moça, do cineasta Joaquim Pedro de 

Andrade, junto a Lilian M: Relatório Confidencial e Ilha dos Prazeres Proibidos, de Carlos 

Reichenbach, instrumentalizam, em seus respectivos enredos – e em pleno período da ditadura –, a 

ação de mentir e de ludibria como estruturas implícitas de suas linguagens e os discursos aí 

implicados, analisando, por conseguinte, a formação de seus respectivos efeitos de realidade, nos 

respectivos universos de suas obras. Com esta finalidade, o presente estudo se estrutura 

teoricamente nas contribuições da tradição da Análise do Discurso, considerando em especial as 

heranças da chamada escola francesa de análise do discurso, e sua igualmente importante relação 

com o campo da semiótica, tão caras ao legado dos estudos audiovisuais. Tomamos como 

referencial teórico nesta linha interdisciplinar os autores Michel Foucault, Jacques Rancière e 

Vilém Flusser para compreender algumas noções como discurso e política da imagem, bem como 

Elvira Arnoux e Mariano Dagatti no tocante às suas análises a propósito dos discursos políticos na 

América Latina. Por ser um trabalho inicial, pretendemos apresentar o delineamento da pesquisa 

que busca compreender discursivamente um problema de ordem política a partir de um corpus 

constituído por mídia audiovisual no regime militar.  
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O Grupo de Estudos de Discurso e Dinâmicas Amazônicas (GEDDA), ancorado na Linha 2 do 

Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas Territoriais e Sociedade na Amazônia (PDTSA), tem 

como objetivo analisar, numa perspectiva arqueológica, os regimes de aparição dos objetos de 

pesquisa do grupo, sua relação com outros discursos, sua dispersão ou distanciamento de outros 

campos do conhecimento. A perspectiva de longo prazo é a produção de uma genealogia dos 

objetos legitimados academicamente nas relações de saber-poder. Para compreender a proposta, é 

fundamental levar em conta que se trata de um programa interdisciplinar, cujo foco amplo são as 

dinâmicas territoriais próprias da região, analisadas em seus aspectos políticos, socioeconômicos, 

ambientais e culturais. A linha 2 estuda, nas práticas discursivas que perpassam tais dinâmicas, as 

tensões que se instauram no jogo das relações de poder e de resistência, em tais dinâmicas. As 

leituras até agora realizadas mostram que os objetos de discurso têm se constituído na relação 

heterogênea com diferentes áreas de conhecimento, justamente porque as dinâmicas sociais a que 

o programa se propõe a estudar requerem múltiplos olhares em perspectiva interdisciplinar. Por 

isso mesmo, a institucionalização da linha de pesquisa vai se configurando como o espaço da 

emergência de uma pluralidade de objetos, que remete a certas regularidades temáticas: 

movimentos sociais (com destaque para os movimentos do campo), cultura, sujeitos e grupos 

organizados em processos de resistência, educação popular e formal, disputa de concepções são 

temas recorrentes. Tomado como arena de produção discursiva, o território é assumido como 

espaço de conflito, numa posição discursiva definida: pesquisadores e mestrandos se situam no 

lugar da resistência ao produzir uma leitura acerca da região. Os regimes de verdade que são 

materializados nos processos discursivos, portanto, silenciam ou reduzem as leituras sociológicas 

da sociedade como consenso e as concepções da língua como transparente, estabelecendo-se um 

patamar analítico comum na produção científica da linha: a língua é dada como produção no 

interior de relações de poder e as relações sociais são tidas como espaço de disputa. 
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O trabalho se dispõe a garimpar indícios da produção de um discurso fundador (Orlandi, 1993; 

Chauí, 2000) acerca das regiões Sul e Sudeste do Pará, na Amazônia Oriental brasileira. Para este 

momento inicial, tais indícios são buscados nas dissertações da linha 2 do Programa de Pós-

Graduação em Dinâmicas Territoriais e Sociedade na Amazônia, enraizado na região. A noção de 

discurso fundador implicaria numa ruptura com a definição então dominante (Fontana, 1993): um 

relato é interrompido para a produção de outro. Para o trabalho analítico, são utilizadas as 

categorias identidade (Hall, 2005), prática discursiva e poder-saber (Foucault, 1997; 2008) No 

caso do Sul e Sudeste do Pará, os discursos envolvidos na produção de um imaginário acerca da 

identidade regional se ancoram nas noções de “vazio” e “falta”, narradas como condições a serem 

superadas para a criação de tal identidade. A estética do vazio (Souza, 2014; Costa, 2015) se 

inaugura na apresentação da Amazônia como “terra sem homens” pelos governos militares 

(Hébette, 2004); a região é interpretada como território da falta nas narrativas da propaganda 

favorável à divisão regional (Lisbôa e Anjos, 2016): diz-se ali que falta desenvolvimento, falta 

progresso, falta educação, falta saúde; portanto, interpretando-se tais iniciativas como tarefas 

próprias do Estado, falta governo. Para produzir tais faltas, do ponto de vista da prática discursiva, 

os conceitos de desenvolvimento, progresso, educação, saúde ganham linearidade e 

homogeneidade. O governo é narrado como possibilidade de governo de todos. Tais discursos 

produzem ausências e silenciamentos (outros vazios): eles não cabem a ocupação da terra pelo 

campesinato nem os povos originários e suas culturas: não cabe a produção da vida nas margens 

do capitalismo. Os efeitos dos deslocamentos das populações empobrecidas em busca de melhores 

condições de vida são naturalizados e atribuídos ao “atraso” dessas populações, em comparação 

com os grupos populacionais interpretados como portadores de certo modelo de progresso (Silva, 

2014): o preenchimento desse suposto vazio de civilização implicaria na subordinação a tal 

modelo. As diferenças (envolvidas na produção de identidades regionais em confronto) tendem, 

assim, a ser ocultadas na produção identitária em andamento.  
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Orientado pela perspectiva dos estudos foucaultianos, Larrosa (1994) postula que há, pelo menos, 

duas possiblidades de análise das práticas subjetivadoras de si: 1) pela relação do sujeito consigo 

mesmo através de práticas pedagógicas reflexivas, com o intuído de modificar atitudes, normas, 

valores etc., tal como ocorre em certas práticas pedagógicas e terapêuticas; 2) pela compreensão 

das práticas de si enquanto um espaço em que o sujeito aprende a ver-se, narrar-se, julgar-se, “no 

interior de uma determinada configuração de autogoverno”, ou seja, os indivíduos são levados a se 

reconhecerem como sujeitos nos jogos de verdade, a partir de esquemas de relações de poder, no 

entanto, na própria experiência de si, há possiblidades de efeitos de resistência a estes esquemas. 

Adotando a segunda possibilidade de análise apontada por Larrosa, este trabalho se inscreve no 

domínio da formação de professores que já exercem a docência em escolas brasileiras de educação 

básica e toma como base empírica de análise relatos autobiográficos escritos por esses 

alunos/professores, em diferentes momentos do processo de formação, a partir de diferentes 

temáticas propiciadoras do processo de escritas de si. Este critério se justifica pelo interesse em 

investigar a prática escritural que os sujeitos em formação realizam como um modo de 

interpretação de si. O foco analítico recai sobre sentidos da formação enquanto experiência do 

sujeito na relação com o saber, com tipos de normatividades e formas de subjetividade. De outro 

modo, as análises apreendem, na produção escrita, tanto a inscrição dos professores em práticas 

reflexivas internalizadoras de limites inquestionáveis quanto em interpretações problematizadoras 

daquilo que o sujeito diz de si, em direção à produção de novas subjetividades, de deslocamentos e 

mudanças propiciadores de fugas de categorias fixas, tal como sugere Foucault (1995).  
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A proposta do grupo de pesquisa é dialogar transversalmente com áreas diversas do conhecimento, 

partindo do pressuposto que o saber é de natureza multidisciplinar e que o sujeito constrói a si 

mesmo e suas representações de si e do mundo, permeado por discursos diversos, que constituem 

sua memória discursiva e suas identidades, visto que tais processos são de natureza fluida, social e 

diversa. O conceito de sujeito que nos orienta parte do questionamento do sujeito centrado, dono 

de si e de seu dizer, e ainda de uma ciência objetificada, uma vez que não se tem como separar 

objeto e sujeito, que são constituídos num agenciamento de forças. Podemos pensar, assim, em 

forças que estão em posição hegemônica na sociedade, constituindo o que chamamos de dobras, as 

quais projetam um imaginário de dentro e fora, forças essas que se reforçam, se confrontam e/ou 

resistem nas redes capilares em que os poderes fluem socialmente. Dessa forma, nossa reflexão 

volta-se ao questionamento das dicotomias propostas pelo pensamento logocêntrico, cabendo-nos 

a visão desconstrutivista para discutir as oposições que aparentemente o constituem, tais como o 

real e o virtual; a verdade e a mentira; o dentro e o fora. Assim, se a verdade situa-se como uma 

produção discursiva legitimada pelas relações de poder-saber, estará sempre condicionada a uma 

ordem do discurso, que a fará ser não a verdade, mas uma verdade, ou melhor ainda, uma vontade 

de verdade. Nessa “relativização” da verdade, porém, o que se questiona é sua absolutização e não 

a ética inerente aos modos de ser e agir no mundo e às multiplicidades de relação que os 

constituem. Sobre as multiplicidades é relevante dizer que, por sua natureza rizomática, suas 

intensidades mudam de direção, se espalham e não se fixam profundamente, constituindo redes. 

Dessa forma, o sujeito como parte constitutiva dessas relações, tem seu lugar central questionado, 

pois é – entre outros - um dos componentes dos agenciamentos enunciativos e de corpos, 

relacionando-se a outras partes da “maquinação” das quais participa com outros sujeitos, objetos, 

discursos, tecnologias, máquinas, animais, coisas. É nessa complexa trama que pensamos a 

constituição dos sentidos e a produção de saberes e verdades, partindo do pressuposto de que as 

informações produzidas tecem uma rede de significações cujo controle não é possível deter ou 

estabilizar, uma vez que os sistemas simbólicos são de natureza porosa, múltipla e derivacional. 

 

Palavras-chave: Pós-verdade; Pós-humano; Identidades. 

 

Integrantes: Eliane Righi de Andrade; Denise Simeão; Eliane Fernandes Azzari; Maria de Fátima 

Silva Amarante; Janaina Coriolano.  
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A RELATIVIZAÇÃO DA VERDADE NUM MUNDO PÓS-HUMANO 

 

Eliane Righi de ANDRADE (PUC-CAMPINAS)  

eliane.righi@puc-campinas.edu.br  

 

 

A proposta deste trabalho é discutir como as narrativas sobre o pós-humano remetem a discursos 

que relativizam as verdades constituídas no e pelo pensamento logocêntrico e (des)constroem 

identidades. Questionamos, nessa visada do pós-humano, até onde o sujeito se faz sujeito entre os 

de sua mesma espécie e até onde a informação e a tecnologia permitem-nos enredar homem e 

máquina e fazer cair por terra as antinomias próprias à modernidade, compartilhando, assim, o 

pensamento de Latour (1994) de que a melhor metáfora para o homem contemporâneo não seja a 

de sistema ou de complexidade, mas a de rede. Partindo de recortes de semioses variadas, tais 

como da literatura e do cinema, fazemos um estudo das representações do Outro–o qual assume 

formas variadas nessas narrativas habitadas por clones, replicantes, monstros, entre outros seres e 

coisas – articulando a materialidade linguística ao contexto histórico-social, que caracteriza a 

língua como discurso, para empreender uma análise da produção de sentidos que são disseminados 

socialmente e constituem memória. Alguns efeitos de sentido que emergem dos dizeres 

selecionados sugerem imagens do Outro como o abjeto, o anormal ouo estranho, que o remetem 

aparentemente a um externo à subjetividade, mas que constituem o sujeito de tal forma que 

colocam em movimento a desestabilização de verdades e sentidos centrados nas oposições 

clássicas entre homem/máquina; natureza/cultura; realidade/virtualidade. Assim, a partir da 

discussão dessesefeitos de sentido que emergem dos recortes discursivos, procuraremos entender 

como o imaginário do pós-humano tem constituído a memória coletiva e individual, ou seja, a 

memória discursiva, acionando os arquivos em movimentos de ressignificação que se dão ao longo 

da História, a fim de discutir jogos de verdade que impregnam os diversos discursos, como o da 

tecnologia, das ciências, da religião e mesmo das artes, circunstanciados pela cultura, fazendo uso 

da Análise do Discurso como dispositivo analítico para estudar as representações que emergem 

dos excertos selecionados que constituem uma pequena parte do corpus de pesquisa.  

 

Palavras-chave: Narrativas; Pós-humano; Identidades. 
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O MEDO COMO ESTRATÉGIA DISCURSIVA NAS FAKE NEWS: O ASSASSINATO DE 

MARIELLE FRANCO 

 

Denise SIMEÃO (PUC-CAMPINAS)  

denisesimeao@uol.com.br  

 

 

O objetivo deste trabalho é trazer reflexões sobre a pós-verdade analisando o caso concreto da 

cobertura feita pela mídia empresarial sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, no Rio de 

Janeiro, em 14 de março deste ano, bem como as chamadas fake news propagadas sobre a 

parlamentar nas redes sociais digitais após sua morte. A análise busca relacionar uso dos 

sentimentos de medo e de insegurança como elemento de legitimação e deslegitimação de ações 

políticas. Neste caso, como estratégia discursiva favorável à intervenção militar no Estado do Rio 

de Janeiro, portanto articulado ao poder estatal; e como consolidação de um lugar de 

pertencimento atribuído na sociedade ao sujeito orientado por gênero, raça, ideologia e classe 

social que o constituem, buscando diluir a resistência aos poderes estabelecidos. A partir da noção 

de que a flexibilização das relações em todos os níveis e a perda de credibilidade no papel do 

Estado como promotor de proteção de seus cidadãos são características do capitalismo pós-

industrial, evidencia-se uma constante transitoriedade moral, que favorece uma noção de verdade 

associada aos afetos que o enunciado mobiliza, e não necessariamente por uma racionalidade 

argumentativa. Para abordar o tema do medo e da insegurança na sociedade contemporânea a 

apresentação leva em consideração as reflexões apresentadas por Bauman (2007), Beck (2010) e 

Sennett (2004). Relativamente ao aspecto da pós-verdade o trabalho se baseia em Safatle (2017) e 

Dunker (2017), fazendo relação com a construção de subjetividades na pós-modernidade 

desenvolvido por Amarante e Andrade (2015). Utiliza-se também dados obtidos por levantamento 

próprio com base em pesquisa no acervo digital online do Jornal O GLOBO, dados divulgados no 

Atlas da Violência 2018, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e pelo 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), e dados da Nota Técnica do Monitor do Debate 

Político no Meio Digital.  

 

Palavras-chave: Fake News; Medo; Marielle Franco. 
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(ENTRE)MEIOS DO DIALOGISMO ONLINE E OFFLINE E(M) MANIFESTAÇÕES 

SOCIOCULTURAIS NOS DIAS CORRENTES 

 

Eliane Fernandes AZZARI (PUC-CAMPINAS)  

elianeazzari@gmail.com  

 

 

Apoiadas na urgência e rapidez de tecnologias centradas no ciberespaço, recentes manifestações 

socioculturais têm evidenciado um crescimento exponencial na mobilidade entre os universos 

online e off-line, apresentada pelo sujeito contemporâneo. Delimitados por barreiras tênues e 

voláteis, os tempo-espaços atuais são marcados pelo dialogismo que caracteriza processos de 

constituição identitária que se estabelecem quando o sujeito lança mão de realidades físico-urbanas 

e seus encargos factuais em combinação a recursos midiáticos digitais. Um exemplo desse 

movimento dialógico, que caracteriza quão intrinsecamente hibridizados se encontram os 

acontecimentos analógicos e os digitais, marcou recentemente a sociedade brasileira. A paralisação 

de certos campos de produção, serviços e mesmo a mobilidade urbana, em função da greve de 

motoristas de caminhão, evidenciou a urgência de um olhar atento às paisagens 

linguístico/semióticas que, ancoradas na internet, com seus recursos e propiciações, redesenham, 

indiscutivelmente, as formas, por exemplo, de organização de classes trabalhistas e as maneiras 

pelas quais direitos são reivindicados pelos participantes em uma sociedade democrática. De outra 

parte, os mesmos meios digitais foram acionados para a produção e a propagação de narrativas 

falsamente (ou ficticiamente) elaboradas a partir dos acontecimentos “de fato”, dando vazão a 

discursos de teor distópico que, (re)apropriados e circulados em redes sociais diversas, levaram 

centenas de cidadãos a esvaziar prateleiras de supermercados no afã de abastecer suas despensas. 

Nessa direção, proponho lançar um olhar analítico para os (entre)meios do dialogismo entre o 

físico-urbano (off-line) e o digital (online), tomando por dados os acontecimentos sociais 

brasileiros supracitados, fundamentando-me teoricamente, para esta discussão nos conceitos de 

“cronotopo” (que diz respeito à interface tempo-espaço) e de “dialogismo” como propostos nas 

discussões bakhtinianas. Encontro, também, apoio na investigação centrada no estudo de paisagens 

digitais, focalizando questões referentes à agência nesse contexto, buscando embasamento em 

estudos advindos do campo da sociolinguística e da pesquisa web-etnográfica, desenvolvidos nos 

dias correntes. A proposta visa fomentar o diálogo acerca da (quase) indissociável articulação 

entre os mundos analógico-digital e o que esse dialogismo representa para as investigações no 

campo discursivo/sociocultural.  

 

Palavras-chave: Dialogismo; Identidade; Paisagem digital.  
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PRÁTICAS ESTETIZANTES E A PÓS-VERDADE NUA E CRUA 

 

Maria de Fátima Silva AMARANTE (PUC-CAMPINAS)  

fatimaamarante@uol.com.br  

 

 

Postagens publicadas sobre gênero em redes sociais têm sido objeto de nossa atenção, com o 

objetivo de refletir sobre os processos identitários que emergem dos processos de objetivação e de 

subjetivação constituídos por e constituintes de relações de poder/saber que se estabelecem no/pelo 

discurso midiático-digital. Pensar o imbricamento entre identidade e memória na constituição 

identitária, de nosso ponto de vista, pode contribuir para o entendimento das implicações das 

práticas identitárias para as relações interpessoais tanto digitais quanto face-a-face. Assim, 

tomando uma perspectiva discursivo-desconstrutivista para a Análise do Discurso, examinamos 

postagens publicadas na rede social Facebook entre 2010 e 2015. A fundamentação teórico-

metodológica se pauta nos estudos foucaultianos acerca de poder e subjetividade e na proposta de 

Ferreira (2008), no sentido de considerar a estrutura rizomática de Deleuze e Guattari como um 

método para analisar o discurso das redes. Emprestamos, ainda, de Derrida, reflexões acerca de 

memória e de Lipovetsky e Serroy, considerações sobre os processos de estetização que 

constituem a contemporaneidade. Portanto, inseridos na perspectiva foucaultiana de que a 

linguagem é prática social, é ação sobre outros (FOUCAULT, 1980), partimos da expectativa de 

que as postagens sobre gênero no Facebook participam de dispositivos disciplinares bem ao gosto 

da sociedade de consumo contemporânea em que imperam processos antropofágicos e autofágicos. 

Em decorrência, preocupamo-nos com os “profundos” regimes de discurso/prática, ou saber/poder, 

que permitem que afirmações tais como “não existe identidade de gênero” ou “o caminho para 

resolver as questões de gênero é desenvolver uma cultura de solidariedade” sejam legitimadas 

como verdades. Tal legitimação, com certeza, leva-nos a pensar que nas pseudo-

desterritorializações de grupos formais ou de grupos de amigos e, assim, encontramos 

representações estabilizadas dos sujeitos e, consequentemente, relações de poder-saber simétricas 

(no sentido foucaultiano), que, contraditoriamente, conciliam hiperindividualidade e solidariedade, 

por meio de sua reconceituação. O que se sobressai da análise é a constituição de um sujeito 

hedonista que se nos apresenta em processos antropofágicos e autofágicos que se materializam, 

por exemplo, na recorrência à auto-referenciação e referenciação em ilustrações imagéticas e 

digitais e no exacerbado recurso à narrativa de si com efeito de sentido de atendimento a uma 

demanda hipertrofiada estetizante de um Narciso que, estrategicamente, constrói-se como um 

irresistível Don Juan.  

 

Palavras-chave: Gênero; Pós-verdade; Estetização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

283  

O (NÃO) POLÍTICO TRUMP E A (DES)CONSTRUÇÃO DE UM PRESIDENTE PELA 

MÍDIA 

 

Janaina CORIOLANO (PUC-CAMPINAS)  

janaina.coriolano@gmail.com  

 

 

O trabalho busca promover um estudo sobre o processo de construção identitária do atual 

presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por meio de representações que circularam na 

mídia ao longo de sua campanha. A pesquisa da qual faz parte as reflexões que aqui trazemos teve 

como objetivo analisar como diferentes mídias foram construindo, através de discursos diversos, 

representações do candidato republicano Donald Trump até sua eleição como presidente. Nessa 

perspectiva, reunimos um corpus a partir de recortes retirados de mídias corporativas e mídias 

sociais ao longo de um ano e, a partir de uma análise das regularidades encontradas, chegamos a 

três eixos temáticos finais. Trabalhando com a materialidade linguística e imagética dos recortes 

encontrados em meios digitais, a partir de vídeos de programas jornalísticos e de variedades, 

analisamos a construção do discurso sobre o candidato e suas repercussões na campanha, até o 

acontecimento de sua eleição, fato que parecia não previsto pela maioria das mídias e pela maior 

parte da população. Questionamo-nos, então, até que ponto a mídia se coloca como discurso 

hegemônico na formação política dos cidadãos e em suas escolhas, entendendo que os processos 

identitários são fluidos na contemporaneidade e estão sujeitos a fatores da ordem do acaso no 

campo discursivo, produzindo efeitos outros de sentido, os quais se caracterizam, antes do que 

uma sucessão de causas e consequências, pela descontinuidade e dispersão, o que os remete ao 

imprevisto, às “cesuras” que rompem as “certezas” num determinado contexto histórico-social. A 

partir do questionamento e considerando o campo do (im)previsível, discutimos até que ponto a 

eleição de Donald Trump pode ser considerada um acontecimento discursivo e, também, um 

acontecimento performativo na perspectiva derridiana. Além do dispositivo metodológico da 

análise do discurso, também utilizamos o conceito da “convergência de mídias” na análise dos 

recortes, de modo a identificar o diálogo entre as diferentes plataformas midiáticas. Teoricamente 

trabalhamos com diversos conceitos, tais como memória discursiva, identidade e interdiscurso; o 

“não dito”; os “ethé” – que formam o discurso político –, de modo a discutir determinadas 

representações e efeitos de sentido. O conceito da “vontade de verdade” é trazido para dialogar 

com a “pós-verdade”, já que emoções e crenças pessoais se assumem como fatores mais influentes 

na formação da opinião pública do que fatos objetivos. Desse modo, relacionamos as 

representações que emergem do discurso de Trump a esses conceitos, bem como ao fenômeno de 

fake news.  

 

Palavras-chave: Discurso da mídia e político; Identidade; Vontade de verdade.  
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GRUPO 37: ILICULI – PROCESSOS IDENTITÁRIOS DE SUJEITOS ENTRE-LÍNGUAS 

E CULTURAS (UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) 

 

Celina Aparecida Garcia de Souza NASCIMENTO (UFMS) 

celina_ufms@hotmail.com  

 

Claudete Cameschi de SOUZA (UFMS) 

claudetecameschi@gmail.com 

 

 

Este grupo congrega pesquisas que discutem traços da constituição identitária numa perspectiva 

discursivo-desconstrutivista, buscando abordar as noções de terra, língua-cultura, exclusão, poder 

e resistência, em interface com conceitos oriundos da Análise do Discurso, estudos culturalistas, 

psicanálise, relevantes para discutir o simbólico e o imaginário na construção da memória e da 

identidade dos sujeitos pesquisados. Assim, a pesquisa de Claudete Souza e Celina Nascimento 

problematizam o processo de silenciamento sofrido pelos kinikinau, e por eles assumido, durante a 

trajetória desse povo em suas “movenças” em busca de território e reconhecimento de sua 

existência enquanto povo originário. A doutoranda Sheila Bispo propõe refletir sobre documentos 

abordados pelos órgãos indigenistas oficiais brasileiros da 1ª Conferência Nacional de Política 

Indigenista e as relações que esses documentos estabelecem com a legislação internacional que 

trata de direitos dos povos indígenas. Por sua vez, Aline Silva, mestranda, objetiva problematizar 

os jogos de corrigibilidade e incorrigibilidade manifestados nos dizeres da mulher dependente 

química, uma vez que consideramos a corrigibilidade como uma correção permanente 

experienciada pelo sujeito a corrigir. Já, a pesquisa da doutoranda Andréa Eduardo propõe analisar 

o discurso de Zamenhof (1900) sobre a representação de língua internacional, problematizando os 

efeitos de sentido que denotam a legitimação do discurso, em busca da verdade que o coloque na 

ordem do discurso. Elida Castilho, doutoranda, visa problematizar, a partir da obra de contos “O 

sol na cabeça”, de Giovani Martins, os loci das suas produções e o lócus de onde o intelectual 

erige seu discurso crítico. Assim, o esforço empreendido será no sentido de problematizar os 

engendramentos discursivos, acerca da favela e as representações, que podem ser mobilizadas nos 

seus dizeres na obra e nos de alunos. Por fim, o mestrando Flávio Faccioni volta-se ao discurso 

veiculado nas/pelas músicas interpretadas e compostas pelo cantor sul-mato-grossense Almir 

Sater, em que se pretende problematizar as representações de índio que esses discursos 

apresentam. Tais produções musicais são resultados dos atravessamentos e heterogeneidades de 

discursos, povos, lugares e fronteiras, enveredando-as por caminhos híbridos e (des)locados. Em 

suma, propõe-se a discutir como se dá a relação de sentidos, os processos de identificação e de 

exclusão com relação à terra, à memória, à língua-cultura e à subjetividade em diferentes práticas 

de linguagem. 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Identidade; Língua-Cultura. 

 

Integrantes: Celina Aparecida Garcia de Souza Nascimento; Claudete Cameschi de Souza; Sheila 

da Costa Mota Bispo; Aline Rodrigues da Silva; Andréa Marques Rosa Eduardo; Élida Cristina de 

Carvalho Castilho; Flávio Faccioni. 
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POVO KINIKINAU: SILENCIAMENTOS E A BUSCA PELA “VERDADE” EM UM 

GRITO DE SOCORRO À SOCIEDADE ENVOLVENTE E AO ESTADO BRASILEIRO 

 

Claudete Cameschi de SOUZA (CPTL/UFMS)  

claudetecameschi@gmail.com  

 

Celina Aparecida Garcia de Souza NASCIMENTO (CPTL/UFMS)  

celina_ufms@hotmail.com  

 

 

Este trabalho é resultante de subprojeto de pesquisa vinculado ao projeto maior Koenukunoe: 

língua e cultura, desenvolvido junto ao povo Kinikinau, residente na Aldeia São João, município 

de Porto Murtinho/MS e no interior do grupo de pesquisa Povos do Pantanal: aspectos linguísticos, 

discursivos, fronteiriços, culturais e identitários (UFMS/CNPq). Objetivamos problematizar o 

processo de silenciamento sofrido pelos kinikinau, e por eles assumido, durante a trajetória desse 

povo em suas “movenças” em busca de território e reconhecimento de sua existência enquanto 

povo originário. Para tanto, propomos a análise de três recortes retirados dos documentos finais de 

três assembleias por eles organizadas e desenvolvidas: IpuxowokuHouKoinkunoe (Conselho do 

Povo Kinikinau): “Carta do Povo Kinikinau" (2014; “Carta do povo kinikinau ao Estado 

Brasileiro” (2015); e “ Pela terra e contra o marco temporal: somos kinikinau” (2016) que 

representam tanto o silenciamento, quanto a busca pela “verdade” por meio de um grito de 

socorro, “grito de resistência” do povo Kinikinau em busca do “bem viver”, compreendidos como 

reconhecimento étnico, linguístico e cultural em território próprio demarcado pelos órgãos 

governamentais responsáveis. Analisamos como são construídas as representações sociais de terra, 

território, exclusão e “verdade” que constituem o discurso dos documentos indígenas, recorrendo 

ao método arqueogenealógico de Foucault (1988), para refletir sobre as relações de força e poder e 

a “vontade de verdade”. O arcabouço teórico funda-se nos estudos da Análise do Discurso de linha 

francesa, nos estudos culturalistas e no processo de referenciação. Enquanto resultado, os 

Kinikinau buscam no passado, a história do povo, excluído socialmente entre os brancos, entre 

outras etnias e por órgãos governamentais, para reivindicar a terra originária, vislumbrando um 

“bem viver” como a resolução da situação conflituosa vivenciada na Terra Indígena kadiwéu, onde 

se encontram até o momento atual.  

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Povo Kinikinau; Processo Identitário. 
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UMA ANÁLISE DISCURSIVO-DESCONSTRUTIVA DO DISCURSO INDIGENISTA 

OFICIAL BRASILEIRO  

 

Sheila da Costa Mota BISPO (UFMS)  

sheilabispo2014@gmail.com  

 

Partimos do pressuposto de que a produção social dos discursos não é casual, mas controlada, 

organizada e selecionada por meio de procedimentos de controle, com vistas a permitir a formação 

de identidades e as relações de poder, propomo-nos a refletir sobre os documentos elaborados 

pelos órgãos indigenistas oficiais brasileiros por ocasião da realização, em 2015, da 1ª Conferência 

Nacional de Política Indigenista e as relações que esses documentos estabelecem com a legislação 

internacional que trata de direitos dos povos indígenas, a saber, a Convenção nº 169 da 

Organização Internacional do Trabalho - OIT – Decreto n.º 5.051, de 19.04.2004 e a Declaração 

das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas – ONU - 13.09.2007. Nossa hipótese é 

que a criação discursiva da representação do sujeito indígena pelo discurso indigenista oficial 

brasileiro traz marcas de colonialidade e contribui para a normalização da exclusão a que os povos 

indígenas estão submetidos desde o início da colonização. Temos como objetivo problematizar o 

discurso indigenista oficial brasileiro e refletir sobre sua constituição ideológica a fim de 

identificar possíveis marcas discursivas de discriminação, de exclusão e da tentativa de 

manutenção da subalternidade indígena na sua relação com o branco; identificar as formações 

discursivas que atravessam o discurso e o seu papel na construção dos efeitos de sentido; analisar 

as representações criadas por esse discurso para o sujeito indígena e os efeitos de sentido que elas 

geram. Esta pesquisa ancora-se no referencial teórico da Análise do Discurso de origem francesa 

(PÊCHEUX, 1988), sob a perspectiva desconstrutiva (CORACINI, 2007; GUERRA, 2010, 2015). 

Também se vale do caráter transdisciplinar desse campo de pesquisa para mobilizar os estudos 

pós-colonialistas, a partir da epistemologia do sul (QUIJANO, 1992; MIGNOLO, 2008; 

NOLASCO, 2013), com vistas a identificar e problematizar as marcas de colonialidade que 

emergem da materialidade discursiva e seus efeitos sobre as vozes subalternas presentes nos 

espaços periféricos e manifestadas por sujeitos fronteiriços, entendendo a fronteira não apenas 

como espaço físico, mas, principalmente, como condição social. O método utilizado nesta pesquisa 

é arqueogenealógico focaultiano (FOUCAULT, 1987, 2007), por meio do qual propomo-nos a 

identificar e analisar as condições de produção do discurso indigenista oficial brasileiro, com a 

finalidade de buscar compreender o processo de construção discursiva da representação do sujeito 

indígena nos textos oficiais.  

 

Palavras-chave: Discurso oficial; Discurso indigenista; Exclusão. 
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A partir de leituras foucaultianas, concebemos a normalidade enquanto padrão de existência, sendo 

que, a partir dela, estabelece-se a anormalidade, para que se possam instituir práticas de 

normalização (FOUCAULT, 2010), nas quais o sujeito que se encontra em situação de 

corrigibilidade é atingido por políticas públicas, para que sua condição de anormalidade seja 

modificada (LASTA, HILLESHEIM, 2014). Estigmatiza-se o sujeito a corrigir como desviante do 

padrão, sendo que a norma pode ser aplicada para disciplinar o corpo ou para regulamentar uma 

população (FOUCAULT, 2000). Na esteira dessas noções, esta pesquisa tem como objetivo 

problematizar os jogos de corrigibilidade e incorrigibilidade manifestados nos dizeres da mulher 

dependente química, uma vez que consideramos a corrigibilidade como uma correção permanente, 

experienciada pelo sujeito a corrigir. Para tanto, esta pesquisa se situa na Análise do Discurso de 

orientação francesa, com base nos pressupostos de Coracini (2007), sobre os conceitos de discurso 

e sujeito, em uma interface com as contribuições teórico-metodológicas da arqueologia e 

genealogia, discutidas pelo filósofo Foucault (1979; 2014), que também trata das noções de 

normalidade, anormalidade, corrigibilidade e incorrigibilidade. O corpus é constituído por um 

recorte enunciativo extraído de um texto escrito por uma mulher dependente química que 

frequenta o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPES ad) de Três Lagoas, Mato 

Grosso do Sul. Nota-se que, nos dizeres dessa mulher, perpassa o discurso da moralização, em 

torno da perversidade e do problema social, enquanto efeito de sentido do enunciado: “tem muita 

gente que não gosta e vira a cara por conta disso, porque acha que quem usa droga rouba”, o que a 

torna marcada enquanto sujeito considerado perigoso, que é objeto de uma tecnologia de correção. 

Dessa forma, ela é vista como um “indivíduo a ser corrigido”, que, paradoxalmente, é incorrigível 

e é atingida por técnicas de normalização e controle específicos que resultam em um jogo de 

(in)corrigibilidade.  

 

Palavras-chave: Discurso; Mulher; Técnicas de normalização e controle. 
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Muitos estudiosos, linguistas ou não, vêm se dedicando, há anos, a encontrar uma solução para as 

dificuldades de comunicação entre os povos. A principal solução proposta por essas pessoas é a 

adoção de uma língua internacional, como o fez o médico polonês Lázaro Luiz Zamenhof, ao criar 

o Esperanto e publicá-lo em 1887. Após a criação do Esperanto, Zamenhof dedicou-se à 

divulgação da língua, com o objetivo de que ela se tornasse a língua de comunicação internacional. 

Nesse sentido, o autor publicou o discurso “Essência e futuro da ideia de uma língua 

internacional”, em 1900, no qual expõe e defende argumentos em prol da existência de uma língua 

internacional regular, neutra, fácil etc. Esse fato localiza-se no século XIX, em que a história dos 

estudos linguísticos começa a tomar novos rumos. A tradição puramente gramatical, baseada em 

Port Royal, começa a dividir espaço com os estudos comparativos e uma nova ideia sobre a 

linguística começa a se formar, negando discursivamente as tradições linguísticas anteriores. Nesse 

contexto, Zamenhof escreveu seu discurso em busca da legitimação da língua internacional, ora 

negando as teorias de seus contemporâneos, ora tentando se colocar nessa mesma ordem do 

discurso, motivado pela vontade de verdade. Dessa forma, temos por objetivo analisar o discurso 

de Zamenhof (1900) sobre a representação de língua internacional, problematizando os efeitos de 

sentido que denotam a legitimação do discurso, em busca da verdade que o coloque na ordem do 

discurso. Para alcançar o objetivo proposto, realizamos a análise do discurso de Zamenhof, 

pautando-nos no método arqueogenealógico foucaultiano. Esta pesquisa está ancorada na Análise 

de Discurso de linha francesa, à luz teórica de Foucault (2007, 2014, 2017), Pêcheux e Gadet 

(2010), Orlandi (2007) e Aroux (1998, 2008). Os resultados apontam que, no século XIX, em 

relação aos estudos linguísticos, há uma vontade de saber, que institucionaliza e legitima discursos 

em busca de uma verdade da ciência linguística, e é, nesta ordem do discurso, que Zamenhof tenta 

se colocar, com o objetivo de legitimar o discurso em prol da língua universal, mas se localiza no 

polo da resistência, discursivamente marcado pela exclusão.  

 

Palavras-chave: Língua internacional; Discurso; Vontade de verdade. 
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Este texto é parte do nosso projeto inicial de doutoramento, que visa problematizar, a partir da 

obra de contos “O sol na cabeça”, de Giovani Martins, os loci das suas produções e o lócus de 

onde o intelectual erige seu discurso crítico. Assim, o esforço empreendido será no sentido de 

problematizar os engendramentos discursivos, acerca da favela e as representações, que podem ser 

mobilizadas nos seus dizeres na obra e nos dizeres escritos de um grupo de alunos do Ensino 

Médio e de graduação em Letras do IFSP, campus Avaré. Morador da favela do Vidigal, no Rio de 

Janeiro, e nova promessa (e realidade) editorial brasileira, seu lócus de enunciação é condição 

decisiva em sua criação/produção (FREIRE, 2017). Escrever literatura a partir desse lugar e sobre 

esse lugar traz em sua obra aspectos transculturais literários, de contato local e universal, que se 

justapondo, criam, uma nova realidade e um novo olhar às temáticas e linguagens sobre seus 

referentes principais – a pobreza, a vida em comunidade, a criminalidade no Rio de Janeiro, as 

intervenções militares e governamentais. Também, as reflexões aqui apresentadas, rastrearão, nos 

dizeres dos alunos, as imagens discursivas de como ele (o autor) se representa e representa/vê o 

outro (os personagens) que ele traz. Nessa direção, buscamos analisar, na enunciabilidade dos 

discursos dos discentes, quais as formações discursivas mais recorrentes e os possíveis e 

interpretáveis apagamentos efetivados para que tais formações e arquivos pudessem emergir. À luz 

das teorias discursivo-desconstrutivas, pretendemos, pelo olhar de Foucault (1999) e Derrida 

(2005), analisar como o discurso literário, que é reconhecido como um discurso legitimado 

socialmente, subjetivou e (ainda) subjetiva as representações identitárias, funcionando como um 

pharmacon (DERRIDA, 2005), produzindo efeitos de sentido ora de veneno, ora de remédio, uma 

vez que, ao mesmo tempo, como discurso legitimado que se encerra, diminui e amplia as 

alteridades identitárias, com representações desses referentes ora para o bem, ora para o mal.  

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Representações; Exclusão. 
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Este texto é parte integrante de dissertação de mestrado em Letras, em desenvolvimento, do 

Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus 

de Três Lagoas, intitulada: “Representações de índio nas músicas compostas e interpretadas pelo 

cantor sul-mato-grossense Almir Sater”, sob orientação da Profª Drª Claudete Cameschi de Souza. 

Com foco no discurso veiculado nas/pelas músicas interpretadas e compostas pelo cantor sul-

mato-grossense Almir Sater, e por meio dos processos históricos e ideológicos, pretende-se, com 

este trabalho, problematizar as representações de índio que estes discursos apresentam. Justifica-se 

este trabalho na possibilidade de investigar as músicas e (des) construir os sentidos presentes 

nestes discursos musicais. Partindo dos pressupostos dos estudiosos da Análise do Discurso, em 

especifico, de linha francesa, quer-se estudar e observar as condições de produção, as formações 

discursivas e interdiscursivas que permeiam os discursos presentes nos chamamés (gênero musical 

de Mato Grosso do Sul, que se miscigena com a música fronteiriça, estrangeira e a música 

sertaneja sul-mato-grossense) produzidos e reproduzidos por Almir Sater. Tais produções musicais 

são resultados dos atravessamentos e heterogeneidades de discursos, povos, lugares e fronteiras, 

enveredando-as por caminhos híbridos e (des) locados. Para alcançar o objetivo supracitado, 

elegeu-se como suporte teórico os aportes da Análise do Discurso de linha francesa, sobretudo os 

textos de Foucault (1984); Pêcheax (2015); Orlandi (2009); Coracini (2010); Brandão (2002); 

Mazière (2007); em relação à música sul-mato-grossense, Teixeira (2014), Rosa e Duncan (2009), 

Fonseca e Simões (1981); para os aspectos históricos Taunay (1931); Metraux (1996); os estudos 

culturalistas com Bhabha (2010); questões fronteiriças com Nolasco (2015) e, os aspectos 

metodológicos, vinculam-se à arqueogenealogia proposta por Foucault (2005). Como resultados 

parciais, constatou-se que as formações discursivas presentes nas músicas nos remetem à história e 

à formação do(s) povo(s) sul-mato-grossense(s). Por fim, espera-se com o desenvolvimento deste 

projeto analisar as músicas e possibilitar outros olhares para os povos indígenas de Mato Grosso 

do Sul, sobretudo nas identidades, nas culturas e nas etnias.  

 

Palavras-chave: Representações; Povos Indígenas; Discurso; Músicas.  
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Este grupo de pesquisa tem o intuito de divulgar os trabalhos desenvolvidos na perspectiva da 

Análise do Discurso – apoiados em noções extraídas da visão discursiva foucaultiana, sobretudo 

no que diz respeito às noções de discurso, formações discursivas e relações de poder/saber –, em 

seu desdobramento discursivo-desconstrutivista, priorizando os estudos derrideanos, permitindo-

nos problematizar o que parece óbvio estabelecido pelo pensamento logocêntrico e dicotômico, 

ainda que a partir de diferentes objetos de análise. Nesse campo profícuo, um dos trabalhos tem 

como objetivo problematizar a representação do sujeito indígena construída pela esfera jurídico-

administrativa, cujo eco discursivo repercute na esfera educacional brasileira. Também, dentro do 

contexto educacional, outra pesquisa tem como objetivo problematizar a maneira como uma 

coletânea de material didático de língua inglesa se apropria do discurso sobre as “novas” 

tecnologias, de modo a entrever o imbricamento entre as representações sobre aluno, professor, 

tecnologias e processo de ensino e aprendizagem. Essa pesquisa se une a outra não só por se tratar 

do ambiente escolar, mas também por trazer questões relacionadas às tecnologias digitais, numa 

interface com as práticas discursivas do professor do ensino médio de escolas públicas e 

documentos oficiais que priorizam o uso das TICs, no processo de inclusão do estudante com 

surdez. Nesse encadeamento discursivo sobre a temática de sujeitos surdos, a próxima pesquisa, ao 

lançar um olhar sobre o discurso dos sujeitos surdos, tem por objetivo problematizar o processo de 

criação/escritura do documento “Carta do Terena surdo”, por meio da análise das discussões 

abordadas no I e II Encontro dos Surdos Terena, na aldeia Cachoeirinha em Miranda-MS, trazendo 

reflexões acerca dos modos de subjetivação e de resistência. Resistência essa e também exclusão 

reverberam, na última pesquisa, ao problematizar tais representações construídas pela população 

em situação de rua. Vale ressaltar que a análise, nesses trabalhos aqui relacionados, de natureza 

discursiva e interpretativa, recai sobre a materialidade linguística. Portanto, interpretação é vista 

como um ato de violência em relação ao texto (FOUCAULT, 1997), uma vez que o simples gesto 

do analista, ao fazer o recorte para a constituição do corpus, já é interpretação, já é o texto corroído 

e transformado, visto que quanto mais um texto se dá à interpretação, mais passível ele é à 

disseminação de sentidos. Nesse aspecto, a subjetividade do analista se faz presente e deixa suas 

marcas. Assim, alguns resultados das pesquisas serão (ex)postos para discussão. 

 

Palavras-chave: Análise de discurso; Problematização; Representações. 

 

Integrantes: Silvelena Cosmo Dias; Elizabeth Fávero; Celina Aparecida Garcia de Souza 
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Esta pesquisa tem como objetivo problematizar a maneira como uma coletânea de material 

didático de língua inglesa (LI) – integrante do Programa Nacional do Livro Didático 2012 (PNLD 

2012) – se apropria do discurso sobre as novas tecnologias, de modo que foi possível entrever o 

imbricamento entre as representações sobre aluno, professor, novas tecnologias e sobre o processo 

de ensino e aprendizagem de LI. O aporte teórico de sustentação para o desenvolvimento do qual 

nos propomos, situa-se numa perspectiva denominada discursivo-desconstrutivista (CORACINI, 

2010), balizada pelas teorias do discurso, com base em Foucault, pela desconstrução derrideana, 

que nos permite problematizar o que parece evidente e natural, e pela psicanálise lacaniana, no que 

diz respeito ao sujeito descentrado, cindido, sujeito do inconsciente, da falta e do desejo, 

constituído pela linguagem porosa, obscura e equívoca. Nessa junção teórico-metodológica, os 

resultados de análise decorrem da análise de um corpus constituído de sete coleções de LD de LI – 

exemplares do professor – para o ensino médio, acompanhadas dos CDs em áudio. Procuramos 

buscar na análise o entendimento das relações entre a materialidade linguística e o processo sócio-

histórico na contemporaneidade, as quais circundam os processos de construção de sentidos, ou 

seja, os processos de funcionamento discursivo. Os resultados de análise, pautados pelas 

regularidades linguístico-discursivas, foram organizados em três eixos: o mesmo, o velho e o 

repetível no dessemelhante, no novo e no diferível; corpo materializado/virtualizado; 

desterritorialização: uma questão de simulacro. Constatamos que o mito do novo, o mito da 

internet e o mito da globalização se presentificam nas escolhas dos textos do LD de LI que 

circulam no âmbito digital, nas imagens ilustrativas, nas atividades didáticas, nas temáticas de 

textos e de unidades temáticas. O querer parecer tela on-line do LD de LI aponta para a 

desterritorialização do próprio material didático; para o exercício da função de dispositivo de 

controle, que revestido de uma “nova” roupagem, tenta seduzir o aluno, capturá-lo, como uma 

forma de motivação ao aprendizado da LI, à inserção no mundo do trabalho e, consequentemente, 

à ascensão social. Na relação intrínseca entre poder-saber (FOUCAULT, 1999), o LD de LI exala 

efeitos de sentido de poder que possa de alguma maneira, contribuir para a inclusão não só do 

aluno, mas também do professor no mundo digital, transforma(ta)ndo as atividades didático-

pedagógicas em simulacro.  

 

Palavras-chave: Representações; Dispositivo de controle; Inclusão digital. 
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O objetivo desta pesquisa é problematizar as representações de exclusão e resistência construídas 

pela população em situação de rua no seio das instituições família e trabalho, com o intuito de 

rastrear as convergências e divergências presentes das formações discursivas e de identificar as 

subjetividades desses sujeitos que reconhecem nesse espaço-rua, um lugar comum. Pretendemos 

ainda, interpretar os processos de identificação (des)estabelecidos pelos sujeitos em situação de rua 

de Três Lagoas, supondo que esses revelem traços de sua identidade e dos respectivos percursos 

históricos e ideológicos. Inscrito no paradigma discursivo da Análise do Discurso francesa, com 

base no método arqueogenealógico foucaultiano, o trabalho constituiu-se na gravação, transcrição 

e análise dos relatos da população em situação de rua. Fundamentamo-nos, especialmente, nos 

pressupostos teóricos de Foucault (1979/1988/2006) e Coracini (2007/2010). Esses relatos 

reverberam a memória discursiva de cada sujeito por meio da linguagem, pela qual nos 

inscrevemos e somos inscritos. A partir da mobilização do conceito foucaultiano de “poder”, 

entendemos que relações familiares, trabalhistas, econômicas e sociais se consistem em relações 

de poder e, nesse contexto, a população em situação de rua resiste, construindo novas formas de 

sobrevivência, elegendo novos estilos de vida e estabelecendo discursos de valor em meio às 

adversidades enfrentadas individual e coletivamente no interior do espaço-rua. É, no entanto, ao 

mesmo tempo em que eles resistem que se assujeitam a uma exclusão social, o que assinala o 

paradoxo desse estar entre-lugares. Os discursos confrontam-se constantemente e desvelam 

identidades cindidas entre a resistência e a vontade de integração. Acreditamos que os resultados 

dessa pesquisa possam contribuir para compreensão dos sujeitos em situação de rua, um grupo 

populacional cada vez mais crescente na era da globalização, talvez frutos da mesma. Sujeitos 

marcados pela multiplicidade e fluidez, o que torna inviável enquadrá-los em estereótipos 

marcados e em verdades absolutas, corroborando, assim, que as verdades são construídas 

provisória e subjetivamente.  

 

Palavras-chave: População em situação de rua; Representação; Resistência. 
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Este estudo tem por objetivo geral problematizar a representação do sujeito indígena construída 

pela esfera jurídico-administrativa, cujo eco discursivo repercute na esfera educacional brasileira. 

Nosso corpus constitui-se de recortes discursivos segmentados do documento final da “Convenção 

sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais”, ratificado pelo Decreto 

Legislativo 485/06, da lei 11.645/08 (responsável obrigatoriedade do ensino de Histórias e 

Culturas indígenas no cenário educativo nacional) e de três obras didáticas específicas para se 

trabalhar a temática indígena na escola, organizadas por processos editoriais diferentes (nível 

fundamental I, II e médio). Temos por hipótese que a materialidade discursiva do documento final 

oriundo da convenção, entrelaçado e entretecido ao texto legal da lei 11.645, bem como as que 

concernem aos aparatos didáticos, já em circulação de forma impressa e/ou virtual, possibilitam a 

(re)construção e/ou a (re)significação do processo de colonização, do desejo de controle por parte 

daqueles que possuem o poder de cristalizar uma representação dos povos indígenas, e de seus 

patrimônios culturais, ainda como sujeitos marginalizados e subalternos. De forma específica, 

interessa-nos sondar as formações discursivas que atravessam estes discursos e os possíveis efeitos 

de in-exclusão e discriminação erigidos do processo de colonialidade do poder sobre os indígenas 

e suas culturas perante a sociedade. Para tanto, pautamo-nos teórico-metodologicamente, de modo 

transdisciplinar, na Análise do Discurso de origem francesa (PÊCHEUX, 1988); em seu 

desdobramento discursivo-desconstrutivo (CORACINI, 2007-2015; GUERRA, 2016-2017); na 

Arqueogenealogia foucaultiana (1988, 1997), na visada Pós-colonialista (MIGNOLO, 2003; 

SOUSA SANTOS, 2007; GROSFOGUEL 2005-2008) e nos apontamentos filosóficos de Giorgio 

Agamben (2010), com a finalidade de promovermos um gesto interpretativo sobre o delineamento 

desses processos de subjetivação mobilizados por caminhos inclusivos, no desejo de dar 

visibilidade aos sujeitos indígenas, suas etnias, culturas e histórias, na sociedade hegemônica. 

Resultados preliminares apontam possíveis efeitos de sentidos de um processo de construção de 

uma trama discursiva arregimentadora de vidas/culturas nuas amparada na ideia lucro/capital e 

calcada em relações (inter)nacionais, na qual se entrelaçam o eixo socioeconômico e o cultural. 

Ambos umbilicalmente atrelados ao processo civilizacional do (re)forço da exclusão e da 

colonialidade do poder.  

 

Palavras-chave: Discursos; Subjetividade; Povos indígenas. 
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Ao lançar um olhar sobre o discurso dos sujeitos surdos de etnia Terena, tem-se uma diversidade 

de representações, construções, deslocamentos e traços identitários atravessados por relações de 

saber-poder que os assujeitam ao o(O)utro, os inscrevem, sobretudo, à língua, numa constante 

(in)completude frente à pluralidade linguística em que estão imersos e/ou são alocados. Tal 

condição de (des)(re)territorialidade nos permitiu observar, ainda, que os surdos terena são 

alocados à margem da sociedade hegemônica numa dupla exclusão, uma vez que não se encontra 

uma discursividade que os legitime, que os inscreva como índio surdo. Para tanto, sentimo-nos 

instigados a iniciar uma pesquisa sob a hipótese de que o processo de inscrição da “Carta do Surdo 

Terena”, redigida com a finalidade de ser entregue a instâncias hierárquicas superiores que versam 

sobre a educação escolar, vai além de um enfrentamento à estereotipação e ao processo de 

colonização existente para com esses sujeitos, mas é, também, um processo de construção de 

(novas) vontades verdades e instauração de poder-saber que tende a garantir a legitimidade de ser 

um cidadão surdo indígena Terena. Assim, esta pesquisa tem por objetivo problematizar o 

processo de criação/escritura do documento “Carta do Terena surdo” iniciado em 2015, por meio 

da análise das discussões abordadas no I e II Encontro dos Surdos Terena, na aldeia Cachoeirinha 

em Miranda-MS. Para tanto, valemo-nos do arcabouço teórico da análise do discurso de vertente 

francesa, com destaque aos autores que problematizam os conceitos de sujeito, discurso, formação 

discursiva, interdiscurso, memória discursiva, heterogeneidade a partir de Foucault (1987, 1990, 

1995, 1996, 1997, 1999, 2005, 2007), Pêcheux (1990, 1997, 2006), Coracini (2003, 2007, 2010, 

2011a, 2011b), Althier-Revuz (1990, 1998), corroborado, transdisciplinarmente, as contribuições 

advindas dos estudos culturalistas com os conceitos sobre representações e processos identitários 

conforme Hall (1996, 2003), Bhabha (2001), Bauman (2005), Canclini (2001), junto ao método 

arqueogenealógico de Foucault de modo a subsidiar as reflexões acerca dos modos de subjetivação 

e resistência do surdo terena.  

 

Palavras-chave: (Des)Colonização; Surdo Terena; Representação.  
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TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: O PROFESSOR E SUAS 

PRÁTICAS DISCURSIVAS NA INCLUSÃO DE ESTUDANTES COM SURDEZ 

 

Romilda Meira de Souza BARBOSA (UFMS)  

ro1000dameira@gmail.com  

 

Celina Aparecida Garcia de Souza NASCIMENTO (UFMS)  

celina_ufms@hotmail.com  

 

 

Partimos da hipótese de que a constituição identitária de professores na escola pública estadual se 

faz na tensão de sentidos do que seja incluir pelo viés do consumo, seja de discursos da/sobre/para 

inclusão, seja de recursos de tecnologias da informação e comunicação (doravante TICs) na escola. 

Objetivamos problematizar as práticas discursivas deste professor, em interface com discursos 

oficiais do uso de TICs no processo de inclusão do estudante com surdez. Enquanto objetivos 

específicos, pretendemos: i) analisar as formações discursivas nas escolhas teóricas de professores 

e nos documentos tecnológicos oficiais, e ii) problematizar “discursos em formação” (CORACINI, 

2007), para interpretar como são (re)usadas, acumuladas, abandonadas ou (des)prestigiadas certas 

práticas pelo sujeito professor, em seu processo de subjetivação. Trata-se de uma pesquisa que se 

assenta na perspectiva teórico-metodológica foucaultiana, segundo a qual, a produção de 

“verdades”, para certo momento histórico se faz via discurso, no imbricamento de práticas 

discursivas e não discursivas, na materialização e na circulação de enunciados constitutivos das 

relações poder/saber, que entram para a ordem do discurso (FOUCAULT, 2008). Aliada à postura 

da arqueogenealogia (FOUCAULT, 1979, 1987, 2002), analisamos dispositivos constituído de 

materialidades diversas, a saber: a (LBI) Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015), o (PIIEC) 

Programa de Inclusão da Inovação Educação Conectada (BRASIL, 2017) e as entrevistas, 

gravadas e transcritas, concedidas por professores da escola estadual, em Mato Grosso do Sul, que 

lecionam em turmas do ensino médio, onde há surdos matriculados. O corpus se constitui de 

recortes discursivos voltados à questão norteadora sobre quais são as práticas discursivas do 

professor na inclusão de aluno com surdez, considerando-se acontecimentos, como a LBI e o 

PIIEC. Por fim, algumas (in)conclusões, em andamento, observamos que as práticas de 

assimilação e resistência do professor constituem os sentidos do que seja in(ex)clusão nas 

representações que o professor faz deste estudante, bem como, no apagamento deste sujeito no 

discurso de uso de TICs na escola.  

 

Palavras-chave: Discursos; Subjetivação; Poder/Saber. 
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GRUPO 39: LABOR – LABORATÓRIO DE ESTUDOS DO DISCURSO (UFSCar – 

Universidade Federal de São Carlos) 

 

Vanice SARGENTINI (UFSCar) 

sargentini@uol.com.br  

 

Carlos PIOVEZANI (UFSCar) 

cpiovezani@uol.com.br  

 

 

O Laboratório de Estudos do Discurso (LABOR/UFSCar) congrega professores, pesquisadores e 

estudantes da UFSCar e de outras instituições do Brasil e do exterior, com o objetivo de discutir 

postulados teóricos e procedimentos metodológicos da Análise do Discurso, particularmente 

derivada dos trabalhos de Michel Foucault, de Michel Pêcheux e de Jean-Jacques Courtine. Nessa 

direção, os componentes do LABOR interessam-se por fundamentos de sua teoria, por seus 

processos de constituição dos corpora e por seus mecanismos de análise, considerando a condição 

histórica dos enunciados, as propriedades da formulação do discurso em diversas materialidades 

significantes e sua circulação em diferentes campos institucionais e mediante distintos suportes 

materiais. As investigações do LABOR organizam-se basicamente em dois eixos de reflexão e 

análise: i) a associação intrínseca entre a produção histórica dos discursos e os processos de 

constituição dos sentidos e dos sujeitos da sociedade; e ii) o papel desempenhado por distintas 

materialidades, tais como, a imagem, o corpo e a voz, em conjunto com a linguagem verbal, na 

formulação do discurso e na produção de sentidos, identidades e subjetividades. A partir da 

conjunção desses dois eixos, as pesquisas dos membros do LABOR apresentam certa variedade de 

temas, objetos e problemáticas, que incidem predominantemente sobre dois domínios discursivos, 

quais sejam, a política e a mídia, no interior dos quais buscam descrever e interpretar os usos e 

efeitos da língua, da imagem, do corpo e da voz na constituição, na formulação e na circulação do 

discurso. Em que pese à diversidade de seus estudos, as pesquisas do LABOR são marcadas pela 

seguinte constância: neles, a ordem do discurso compreende as condições históricas para a 

emergência dos enunciados, os arquivos que determinam o que pode ser enunciado e a 

conservação das coisas ditas e as relações de poder, em que se produzem práticas de objetivação e 

de subjetivação dos sujeitos de uma sociedade. Considerando essas e outras características do 

grupo, a exposição do LABOR no V CIAD será organizada da seguinte maneira: inicialmente, 

haverá uma exposição das linhas gerais que atravessam as problemáticas atualmente desenvolvidas 

em seu interior; e, em seguida, ocorrerão as apresentações das principais reflexões e dos mais 

representativos resultados derivados dos trabalhos que se dedicaram principalmente i) à mídia, ii) 

ao discurso político e à fala pública e iii) a práticas diversas de identidade e de subjetividade no 

discurso. 

 

Palavras-chave: Mídia; Discurso político; Subjetividade. 
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DISCURSOS SOBRE A ELOQUÊNCIA POPULAR 

 

Carlos PIOVEZANI (UFSCar/CNPq)  

cpiovezani@uol.com.br  

 

 

Nossa intervenção corresponderá à exposição de nosso atual projeto de pesquisa (Processo CNPq 

308559/2017-7), cujo objeto consiste em discursos sobre a fala pública popular e sobre a escuta 

popular da fala pública materializados em textos dos campos da retórica e da oratória, publicados 

no Brasil entre os séculos XIX e XX. Considerando essas condições de produção do dizer, 

marcadas por particulares recrudescimentos e refluxos de ideologias igualitárias, buscaremos 

identificar o que se diz sobre as práticas populares de fala e de escuta públicas e como são 

formulados os enunciados a seu respeito. Para tanto, o estudo se fundamentará nos postulados 

teóricos e nos procedimentos metodológicos da Análise do Discurso, derivada de Michel Pêcheux 

e seu grupo, e ainda em contribuições de Michel Foucault. Mais precisamente, nosso propósito é o 

de responder a questões como as seguintes: o que e como compêndios de retórica e manuais de 

oratória modernos e contemporâneos falam dos desempenhos de oradores identificados com as 

camadas populares da sociedade brasileira, dos modos pelos quais se deveria lhes dirigir os 

pronunciamentos públicos e dos vícios e virtudes de sua escuta? Quais são os enunciados 

conservados, retomados, reformulados ou apagados, quando a retórica e a oratória tratam das 

propriedades e das transformações das falas públicas destinadas às massas populares, daquelas 

produzidas por seus próprios membros ou ainda por seus diferentes porta-vozes? Ocorrem ou não 

descrições e classificações específicas dos recursos e empregos da língua, do corpo e da voz nessas 

avaliações das performances oratórias populares? Quais são as relações estabelecidas entre os 

estigmas atribuídos às falas públicas do povo e para o povo e os preconceitos sobre a escuta 

popular da fala pública? Há ou não a presença de discursos que depreciam as práticas públicas de 

fala e de escuta das camadas populares entre os enunciadores que se inscrevem em posições 

progressistas? No intuito de formularmos respostas a essas questões, analisaremos uma série de 

enunciados a serem extraídos, entre outras, das seguintes obras: Lições elementares de eloquência 

nacional (1834), de Francisco Freire de Carvalho; Compêndio de Rhetorica e Poética (1879), de 

Manoel da Costa Honorato; O orador popular (1889), de José Alves de Castilho; A arte de falar em 

público (1933), de Silveira Bueno; O orador popular (1958), de Reinaldo Rigo; Os segredos da 

arte de falar em público (1976), de Roberto Bastos; e Vença o medo de falar em público (1995), de 

Reinaldo Polito.  

 

Palavras-chave: Discurso; Oratória; Classes populares.  
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A VOZ DA DOMÉSTICA: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DE PRÁTICAS DE FALA 

PÚBLICA NO SINDICATO DAS DOMÉSTICAS DE FRANCA 
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Carlos Félix PIOVEZANI FILHO (UFSCar)  

cpiovezani@uol.com.br  

 

 

O início do trabalho doméstico no Brasil se deu no período escravista com a vinda dos negros 

africanos, em virtude de que alguns deles assumiram como atividades os afazeres domésticos. 

Com a abolição da escravidão, muitos escravos libertos permaneceram nas fazendas como 

trabalhadores domésticos em troca de alimentação e moradia. Cumpre lembrar que, nessa época, 

tais atividades já eram majoritariamente femininas e sabe-se da dificuldade até os dias atuais da 

mulher em ter sua voz respeitada. Este trabalho busca desenvolver uma análise discursiva das 

práticas da fala pública feminina no Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Franca. Mais 

precisamente, compreender como são os desempenhos discursivos através de usos do verbo, do 

corpo e da voz nos desempenhos oratórios das sindicalistas e das sindicalizadas. Tal análise poderá 

ser realizada por meio de gravações em vídeo e áudio de assembleias no Sindicato das 

Trabalhadoras Domésticas de Franca, no período de julho até novembro de 2018. Por meio da 

Análise do Discurso de linha francesa, concebida por Michel Pêcheux, e com as contribuições de 

Michel Foucault, entre outros estudiosos, será possível apreender o que é dito, ou seja, discursos 

que se aderem, que são referidos e que são refutados acerca de um trabalho historicamente 

desigual em direitos. O objetivo central desta pesquisa consiste em responder às questões: o que e 

do que falam as trabalhadoras domésticas em seus pronunciamentos públicos? As maneiras de 

dizer variam ou não, quando suas falas públicas ocorrem em assembleias do próprio sindicato e 

nas circunstâncias em que se dirigem a públicos mais heterogêneos? Líderes sindicais e 

sindicalizadas falam predominantemente de modo semelhante ou distinto? Quais são os recursos 

da língua, do corpo e da voz mais frequentemente utilizados por elas em suas intervenções 

públicas? Com a efetivação do trabalho, busca-se compreender, por meio dos discursos 

materializados nos enunciados das trabalhadoras domésticas, as representações e as práticas da voz 

feminina em um trabalho composto majoritariamente por mulheres e desigual em direitos.  
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VOZ E ESCUTA NA RETÓRICA: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DOS DIZERES SOBRE 

A VOZ EM COMPÊNDIOS E MANUAIS DE ELOQUÊNCIA BRASILEIROS (SÉCS. XIX 

E XXI) 

 

Ana Paula SALGADO (UFSCar)  

ap.zanesco@yahoo.com.br  

 

 

Nossa proposta de comunicação no V Colóquio Internacional de Análise do Discurso pretende 

apresentar os resultados da pesquisa “A voz na ars bene dicendi do Brasil: uma análise dos 

discursos sobre a voz em compêndios de retórica e manuais de fala pública (séculos XIX e XXI)”, 

financiada pela FAPESP (Processo nº 2016/03770-0) e desenvolvida no Grupo de Estudos 

LABOR/UFSCar. O objetivo geral desta pesquisa consiste em descrever e interpretar o que se diz 

sobre a voz humana e como são formulados os enunciados a seu respeito no campo da oratória. 

Fundamentados na Análise do Discurso, examinamos enunciados metalinguísticos sobre a voz 

humana em compêndios de retórica do século XIX e em manuais de fala pública do século XXI, 

difundidos no Brasil. Com base na análise deste material, nos foi possível depreender certas 

identidades e diferenças em discursos sobre voz no interior do campo da oratória para os 

desempenhos da ação de falar em público, assim como identificar adesões ou dissidências em 

relação a outros discursos afins. O método empregado é, essencialmente, o estabelecimento de 

relações entre os enunciados, sob a forma de cadeias parafrásticas no interior das formações 

discursivas e nas relações que elas instauram entre si. Entre os resultados obtidos, verificamos que, 

nessas obras, as formas de convencimento, que se apoiam também na voz, são relativizadas 

conforme a composição da audiência em um movimento discursivo de simultânea diferenciação e 

homogeneização das qualidades de sua escuta. Esta categorização dos diferentes públicos - 

baseada em aspectos sociais, culturais e de gênero - inclui a disseminação de afirmativas que ditam 

a respeito da suscetibilidade que cada "tipo" de assistência apresenta diante de tentativas de 

manipulação e estabelecem para sua escuta determinadas demandas para o reconhecimento da 

verdade no dizer. Deste modo, nossa exposição visa mostrar como se dá e o que implica a 

descrição e discriminação dos tipos de audiência e de suas respectivas formas de escuta em 

compêndios de retórica e manuais de fala pública brasileiros.  

 

Palavras-chave: Voz; Retórica; Análise do Discurso. 
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OS MANUAIS DIAGNÓSTICOS E AS PRAGMÁTICAS DE SI 

 

Caio CARNIEL (UFSCar)  
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Este trabalho visa expor um recorte de minha pesquisa de Mestrado. Abordaremos algumas 

questões históricas que validaram o lugar hegemônico que a psiquiatria consolidou na construção 

das capturas subjetivas e, assim, apreender uma certa estabilidade da definição da transexualidade: 

saída de um fenômeno a uma identidade estabilizada – ou seja, saída de um lugar transitório 

[fenômeno], de um aspecto da personalidade nos crivos de um transtorno de desvio sexual à matriz 

comportamental que engloba e sujeita corpos a construções de si. No decorrer das edições do DSM 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ou Manual de Diagnóstico e Estatística das 

Perturbações Mentais ou Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais), a 

transexualidade se origina de um espectro do travestismo – um termo usado para designar a 

perversão daqueles que não obtinham prazer para fins reprodutivos e/ou estabelecidos pelas 

construções de normalidade – e sofre atualizações até atingir uma própria categoria intitulada de 

“Disforia de Gênero”, que prevê um distanciamento da condição do travestismo e compreende a 

ideia de corpos disfóricos que estão associados a outras questões diferentes da perversão – como 

no caso do travestismo. Assim, esse momento histórico vem construir uma identidade que é 

constantemente vigiada: seja pelas instâncias médicas, pois está regulamenta e normalizada em 

uma hegemonia – possuindo assim um valor nas instâncias de poder; seja pelo discurso jurídico, 

pois há um entrave do seu lugar civil, já que os nomes não coincidem com os corpos; seja no 

discurso do militante, que estabelece um lugar basal para inserir um corpo nessa categoria. Este 

trabalho objetiva mostrar esquematicamente o enodamento e os impasses em que os discursos 

encontram, cotejando enunciados do discurso médico, jurídico e militante. Para tal, pretendemos 

elaborar uma análise que permita questionar as estabilizações, a fim de construir aberturas para 

uma construção das “pragmáticas de si” não pautada em um manual, e sim na sua construção 

subjetiva/discursiva pautada na voz dos que são atravessados por essas questões. Para tal, 

mobilizaremos o conceito de parresía, da fala franca, do discurso verdadeiro que é proposto por 

Foucault (1982-83 e 83-84) e vem abarcar o lugar da voz como forma de resistência. Dessa forma, 

seria possível pensar como essa parresía aparece para o sujeito transexual como uma questão que 

visa expor sua subjetividade - uma tradução dos moldes sociais com a interpretação subjetiva da 

sexualidade - resistindo a um ethos – uma estabilização coercitiva e fomentada por uma instituição 

que possui a sua homologação no social e logo, exerce um poder de controle sobre os corpos, 

construindo pragmáticas de si. E por fim, elaborar uma análise que permita questionar as 

estabilizações, a fim de construir aberturas para uma construção das “pragmáticas de si” não 

pautadas em um manual, e sim na sua construção subjetiva/discursiva pautada na voz do que são 

atravessados por essas questões.  
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A VONTADE DE SABER NUM PUTEIRO: A PRODUÇÃO DE EFEITOS DE VERDADE 

EM O ABAJUR LILÁS 
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Neste trabalho, propomos analisar, a partir de práticas de tortura presentes em O abajur lilás 

enquanto estratégias de confissão, a busca pela vontade de saber e as condições de aceitabilidade 

para a produção de efeitos de verdade. Escrita em 1969, a obra de Plínio Marcos é mais do que 

uma peça de enredo simples e de linguagem vulgar, ela é uma bandeira de luta a favor da 

liberdade. O autor, considerado por alguns críticos da época como um dos mais proibidos e 

silenciados no Brasil, apresenta-nos uma realidade sem disfarces e/ou seleção de fatos a situação 

política brasileira vivenciada ao longo dos anos de chumbo. Nela, as personagens estão expostas a 

relações de poder que as subjetivam a partir de valores conservadores e de discursos fascistas que 

sustentam esse controle. Cabe dizer que os posicionamentos assumidos pelas personagens, bem 

como as estratégias adotadas por elas, segundo as condições de aceitabilidade do discurso, irão 

produzir efeitos de resistência aos jogos do poder-saber. Desse modo, o controle do dizer é 

exercido em consonância com uma vontade de verdade que move os discursos de um tempo. Esse 

campo diz respeito a “um princípio de controle da produção discursiva. Ela lhe fixa os limites pelo 

jogo de uma identidade que tem a forma de reatualização permanente das regras” (FOUCAULT, 

2008, p. 36). Se existem regras que delimitam o que pode e o que não pode ser dito, significa que 

há a recusa a determinados dizeres que se inscrevem em outras ordens, ou seja, a determinação de 

um dizer tido como verdadeiro se modifica e se intensifica em tempos de exceção. Isso nos leva a 

questionar acerca de alguns discursos terem sido censurados e não outros especialmente aqueles 

enunciados por Plínio Marcos. Por conseguinte, o controle que marca a ordem discursiva da 

censura converteu-se num sistema institucionalizado de regulação, cerceamento e também 

silenciamento de alguns enunciados. Nas palavras de Foucault (1996), a vontade de verdade exerce 

uma espécie de coerção e pressão, apoiando-se num suporte institucional ao ser empregada pela/na 

sociedade. Nota-se que essa repressão não se fazia apenas no aspecto discursivo, mas também no 

comportamento, que deveria seguir as condutas e os padrões determinados por camadas 

específicas da sociedade, a burguesia e a Igreja. Assim, interessa-nos analisar o modo como esses 

discursos ditos como verdadeiros foram legitimados pelas personagens, uma vez que dizer a 

verdade implica nos efeitos do real que esses dizeres acarretam.  
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DISCURSOS SOBRE O TRABALHO DOMÉSTICO NO BRASIL 
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No interior das relações de força, os discursos sobre o trabalho doméstico no Brasil materializam-

se em uma multiplicidade de enunciados, que reproduzem e transformam uma série de conflitos 

entre classes sociais. A partir de certas posições, seus enunciadores incitam buscas por direitos e 

reconhecimento social, por um lado, e manutenção da dominação, por outro. O conjunto dessas 

posições consiste em campo repleto de assimetrias e desigualdades, intensificadas e agravadas pela 

força e o alcance da mídia impressa tradicional brasileira. Os discursos que ela produz e/ou veicula 

ocupam um lugar privilegiado na construção e propagação de “verdades”. A partir dessas 

circunstâncias, sob a perspectiva teórica da Análise do Discurso francesa, somada às contribuições 

de Michel Foucault para o estudo do discurso, e também de Albert Hirschman e Marc Angenot no 

que diz respeito às suas formulações acerca da retórica reacionária, o objetivo do presente trabalho 

é identificar e analisar os discursos sobre as leis trabalhistas referentes ao trabalho doméstico no 

Brasil, considerando-se o ponto de vista da mídia. A fim de se descrever a materialidade dos 

enunciados midiáticos a respeito da temática, o corpus de análise, apresentado neste estudo, 

compreende notícias veiculadas no Jornal O Globo, tido como veículo midiático de forte expressão 

como formador de opinião brasileira. As análises consistem em descrever, interpretar e 

compreender quais são os mecanismos do funcionamento da retórica reacionária no discurso da 

mídia tradicional brasileira, que trata da legislação sobre o trabalho doméstico. Além de se 

permitir apreender que, em meio às condições desiguais de existência desde sua constituição, a 

“igualdade” jurídica não remedia todas as tensões que envolvem o trabalho doméstico e os sujeitos 

que dele subtraem os meios de subsistência, essa metodologia viabiliza, sobretudo, assimilar o 

esquema formal argumentativo que é típico da reação de que se vale, particularmente, a posição 

conservadora para formular seus enunciados.  
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Lidar com o passado, sob uma perspectiva de presente e de rememoração, envolve interesses, 

conflitos, apagamentos e exclusões. Expõe, ainda, nem sempre de maneira aparente, as relações de 

poder. Ao comemorar os 50 anos no ar, a Rede Globo, emissora de televisão brasileira pertencente 

à família Marinho, exibiu uma série de reportagens especiais, entre os dias 20 e 24 de abril de 

2015, no jornal de maior audiência da emissora, o Jornal Nacional. O projeto, desenvolvido pelo 

jornalista e âncora Willian Bonner, faz um resumo por década, das “notícias que marcaram o 

Brasil e o mundo”, na narração do próprio jornalista. A questão que permeia este trabalho, que faz 

parte da nossa tese de doutoramento, é a naturalização com que se divide a forma de rememorar 

esse passado da emissora, do País e do mundo. No Brasil, é “natural” a TV comemorar eventos a 

cada dez anos, sem que se reflita que o ato de rememorar a cada década envolve um processo de 

seleção, exclusão e interesse. Existe uma contradição própria aos processos de rememoração, que 

passam sem que haja outros caminhos, pelo esquecimento. O que, quando e para quem lembrar são 

questões importantes a serem postas em relevo, quando pensamos nos usos da memória. É no 

presente que esse passado é resinificado. Na apresentação da série, a notícia se expande e se expõe, 

textualiza-se na circulação, imbricada na imagem do Bonner, que conduz o ordenamento das 

reportagens, entregando-as “prontas” ao telespectador. A imagem desse apresentador é que 

organiza, para o público, as partes da série no contexto-telejornal, de modo a configurar a imagem 

a partir de cada década “amarrando” no produto chamado de série especial. Assim, partindo das 

elaborações de Foucault (1971) para quem a produção do discurso é controlada, selecionada, 

organizada e redistribuída, por meio de procedimentos com a função de dominar seu 

acontecimento aleatório, refletimos nesse trabalho de que forma a construção narrativa do âncora e 

de sua imagem configura-se como um ritual pelo qual a apresentação da série ocorre.  
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Este trabalho é parte da pesquisa de doutorado que estuda a materialidade dos corpos nos discursos 

de aulas de Biologia do Ensino Médio e representa parte da dispersão e regularidade dos discursos. 

A análise concentra-se nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de 1998 a 2004. 

De acordo com Foucault (2014), em Vigiar e punir, o exame seria uma técnica de vigia e de 

normatização – não apenas sanciona o aprendizado, mas sustenta-o segundo um ritual de poder, 

conecta a formação do saber com o exercício do poder. O exame funciona como uma cerimônia da 

objetivação e é justamente essa cerimônia que pretendo fazer emergir nessa discussão. Para a 

seleção das questões foram utilizados quatro critérios. A questão deveria apresentar no enunciado 

e/ou nas alternativas: 1) a palavra “corpo humano” ou imagens do corpo humano; 2) termos da 

estrutura anatômica, histológica ou fisiológica humana; 3) condições que remetem ao corpo 

humano e/ou suas estruturas, contendo linguagem de caráter biológico; e 4) condições ou 

características que remetem ao corpo humano e suas estruturas (ambos), embora não de caráter 

estritamente biológico e/ou sem linguagem biológica. Notou-se que o discurso biológico atravessa 

não apenas as questões referentes à Biologia, mas todas as áreas, sobretudo as questões das 

Ciências da Natureza (Biologia, Química e Física), mas também as questões das Ciências 

Humanas, das Linguagens e da Matemática. O discurso científico, e especialmente o biológico, 

tem o poder de objetivar os corpos pela determinação do que é “normal” e do que está fora da 

normalidade, inclusive as questões exigem que alunos e alunas saibam operar dentro dos limites da 

normatividade, cria-se assim um corpo padrão e biologicamente hegemônico em contraste aos 

corpos deslocados aos extremos da curva de Gauss (ou curva normal). Mesmo as questões que 

atribuem certa subjetividade (que aparecem mais nos critérios 1 e 4) ainda apresentam, de certa 

forma, normatividades, e operam no binarismo certo-errado, o que permite inferir sobre a 

objetivação dos corpos dos sujeitos por um processo de dessubjetivação, como defende Agamben 

(2011).  
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Este trabalho se propõe a analisar as formas, o grau, a intensidade e os modos de circulação do 

discurso político dito agressivo no período pré-eleitoral das eleições presidenciais brasileiras nos 

anos de 1989 a 2014, tendo o objetivo de responder as seguintes questões: ao longo do período 

pós-ditadura, o discurso político eleitoral tornou-se mais agressivo ou ocorreu uma mudança das 

sensibilidades e das percepções do que se considera e se compreende como agressividade? As 

formas de insultar sofreram mutações em diferentes momentos? Os dizeres agressivos e os 

comentários acerca deles ganharam maior visibilidade com o uso intensificado das mídias? 

Orientados por essas perguntas de pesquisa, pelo referencial teórico da Análise do Discurso de 

linha francesa, sob uma perspectiva foucaultiana, e recentes trabalhos sobre a agressividade no 

discurso político, propomos a análise de panfletos de campanha política, trechos de debates 

televisivos e propagandas do horário político eleitoral, assim como imagens e vídeos que 

circularam nos sites oficiais de campanha, durante o período pré-eleitoral das eleições de 1989, 

1994, 1998, 2002, 2006, 2010 e 2014, a fim de descrever, categorizar e evidenciar as possíveis 

mudanças nas formas, na percepção e/ou na circulação do discurso dito agressivo. As campanhas 

de 1989, por exemplo, foram marcadas por uma agressividade exacerbada. Tanto nos debates 

como nos horários de propaganda política eleitoral, os insultos eram ditos com poucas tentativas 

de atenuação. A agressividade também foi materializada nas temáticas e nas afirmações 

acusatórias, trazendo questões do âmbito privado para a cena política. Enquanto nos debates o 

dizer agressivo apresentava-se de forma mais direta e precisa, nas propagandas eleitorais 

televisivas, as ofensas estavam associadas ao humor, adquirindo características próprias dos 

programas de entretenimento da época. Tais aspectos nos levam ao seguinte questionamento: 

Quais seriam as condições de emergência que levaram a produção de temáticas e dizeres tão 

agressivos na campanha eleitoral de 1989? Apoiando-nos na noção de condições de emergência do 

discurso, elaborada por Foucault (2009) em A ordem do discurso, podemos dizer que tais formas e 

graus de agressividade não surgiram de modo aleatório. A polarização entre os candidatos, 

associada ao recente e sombrio período ditatorial, e o clima de pessimismo deixado pelo governo 

de Sarney produziram uma campanha marcada pelo vale tudo em nome da “mudança”. Nas outras 

campanhas, também buscaremos a compreensão das condições de emergência para diferentes 

formas e graus de agressividades, de modo a cotejar as semelhanças e diferenças entre os períodos 

analisados.  
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Em nossa pesquisa de doutorado em andamento desenvolvemos uma análise de discursos sobre a 

liberdade de expressão construídos em diferentes temporalidades históricas, buscando 

compreender os sentidos desses discursos na contemporaneidade. Interessa-nos produzir um 

diagnóstico discursivo, na esteira de Michel Foucault, das sensibilidades suscitadas em condições 

diversas de “livre expressão”, que emergiram, portanto, sob distintos nomes historicamente: 

liberdade de fala, liberdade de comunicação, liberdade de ideias e opiniões, liberdade de 

pensamento e expressão. Consideramos a seguinte hipótese: se na Grécia antiga, com o 

acontecimento da pólis, as tragédias e os filósofos produziam dizeres em torno de um “cidadão que 

podia se expressar”; se na França moderna, com o acontecimento da Revolução Francesa, a 

Declaração dos direitos dos homens e dos cidadãos, com pretensão manifestamente universal, 

legislava que o “povo podia se expressar”; a contemporaneidade, por sua vez, experimenta o 

acontecimento da criação de redes sociais em plataformas virtuais e, agora, propaga-se a ideia de 

que “qualquer um pode se expressar”. Para nós, essa trajetória atravessa e constitui sujeitos que se 

percebem como livres para se expressarem em redes de comunicação, e, justamente considerando 

isso, é que nos interessa compreender a formação e o funcionamento das práticas discursivas 

desses sujeitos que, segundo nossa hipótese, expressam-se não mais em nome da cidade, não mais 

em nome do direito dos homens, mas falam em nome próprio (eu), como se fossem plenamente 

livres para tudo dizer. No que se refere à nossa perspectiva teórica, assumimos os parâmetros de 

uma arqueogenealogia foucaultiana, por nos possibilitar uma análise das relações entre práticas 

antigas e modernas que acabam por objetivar e subjetivar os sujeitos que se expressam nas redes 

sociais da atualidade como livres, compondo, por fim, [novas] práticas e enunciados sobre a 

liberdade de expressão na contemporaneidade. Para desenvolver tal abordagem, tomamos como 

recorte analítico enunciados que circulam no Brasil nesse início do século XXI, tendo como 

corpus materialidades do Facebook, dentre elas o uso do enunciado pronto falei, seleção que se 

justifica por fazer parte de um arquivo do presente, composto por uma série de elementos 

participantes de uma democracia ocidental, sustentada por direitos e deveres, dos quais a 

“liberdade de expressão” é anunciada como um de seus pilares.  
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Guerras civis, catástrofes naturais, repressão ou perseguição política e religiosa, miséria são alguns 

dos principais fatores que têm colaborado para o aumento do fluxo migratório mundial. Esse 

cenário de inquietudes motivou a elaboração dessa pesquisa que envida analisar, na esteira do 

texto e do discurso, os diferentes termos usados para designar os personagens de deslocamentos 

territoriais, objetivando com isso chegar às imagens identitárias construídas e distribuídas a 

respeito das pessoas em deslocamento. Embasando-nos pelo entendimento de Pêcheux acerca da 

opacidade do dizer e da suscetibilidade do enunciado (PÊCHEUX, 1983/ 1990), interessa-nos 

refletir sobre a determinação histórica dos processos semânticos (PÊCHEUX, 1975/1995) e os 

deslizamentos de sentidos sofridos pelos termos (1) migrante, (2) refugiado, (3) estrangeiro e (4) 

imigrante, presentes em três grandes portais de notícia do Brasil. Debruçar-nos-emos sobre um 

corpus circunscrito de enunciados datados de 2015 a 2017 presentes nos portais de notícia Terra, 

UOL e G1, recorte que se justifica, sobretudo, pelo número recorde de pessoas deslocadas nesse 

período. Analisaremos como as derivas de sentido colaboram para afirmar ou refutar a fama de 

“homem cordial” atribuída ao brasileiro e evidenciada por alguns expoentes dessa temática. 

Direcionar-nos-emos metodologicamente pelo batimento entre descrição-interpretação 

(PÊCHEUX, 1983/1990), considerando que os discursos estudados inscrevem-se de forma 

incontornável em uma sociedade de normalização e governamentalidade (FOUCAULT, 2010). 

Nossa hipótese é de que o brasileiro não é de fato tão hospitaleiro,característica fundamental do 

homem cordial na visada de Ribeiro Couto (BEZERRA, 2005), e que sua acolhida ao estrangeiro é 

permeada por memórias que são ressignificadas e podem ser capturadas pelo uso de um termo em 

detrimento de outro. Uma primeira análise nos revelou que o termo refugiado desliza para 

terrorista, extremista e outras definições insultuosas, assim como o termo imigrante se desloca 

para insignificante. Na contramão desses deslocamentos, o vocábulo estrangeiro é prestigiado, 

comumente associado a um homem bem- sucedido, que inspira, serve de modelo, além de outras 

designações elogiosas.  
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Em sociedades regidas por constituições que proclamam que todos são iguais perante a lei, 

constatamos diariamente os percalços por que pessoas pertencentes a certos segmentos sociais têm 

que passar para alcançar o pleno exercício da cidadania. Como sabemos que não vivemos em 

sociedades igualitárias, que, sobretudo devido a fatores sócio-econômicos, todos/as não dispomos 

de plenas condições de usufruir de direitos civis e políticos vigentes, podemos considerar que 

todos/as têm acesso à livre manifestação? Este trabalho, que constitui parte de uma tese em 

andamento, tem como propósito discutir, com base nas formulações teóricas da Análise do 

Discurso filiadas aos trabalhos de Michel Pêcheux, com contribuições da Antropologia Cultural e 

das Ciências Políticas, processos discursivos que materializam lutas históricas pelo direito à 

construção de verdades históricas a respeito da formação e da organização política de povos 

secularmente fadados ao silenciamento. Para tanto, delimitamos o corpus a partir da coleta de 

pronunciamentos oficiais de Luís Inácio Lula da Silva e Evo Morales, em cerimônias de posses 

presidenciais, no Brasil e na Bolívia. Pretendemos destacar o que e como dizem esses 

representantes políticos, com observância da construção discursiva a respeito de lutas históricas 

das camadas mais empobrecidas de seus respectivos países. Levantamos, descrevemos e 

interpretamos quais são os registros linguístico-discursivos de retomadas de vivências partilhadas 

socialmente com a parcela da população que representam e de onde emergiram em seus países, 

enquanto procedimentos de legitimação de seus dizeres políticos, mas também enquanto narrativas 

representativas de segmentos sociais que forjaram uma representatividade denegada pelo padrão 

do homem-branco-rico, herdeiro político das aristocracias dominantes nesses países. Quando Lula 

da Silva e Evo Morales colocam no centro da discussão narrativas históricas negligenciadas, falam 

a respeito de questões silenciadas, evidenciam demandas antigas dos povos que compõem seus 

países, que vivem processos de exclusão social, notamos uma tomada de palavra que marca a 

ocupação do lugar de porta-voz por meio da enunciação de verdades coletivas apagadas.  
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Os acontecimentos contemporâneos envolvendo a indústria da carne e o agronegócio brasileiro 

preocuparam a população nacional, consumidora e telespectadora usual de seus diversos produtos, 

regularmente midiatizados na forma de propagandas com astros da música e do audiovisual. Os 

países importadores deste gênero alimentício também foram alarmados, e um dos principais 

campos da economia brasileira se tornou alvo de críticas e de questionamentos. No primeiro 

trimestre do ano passado, a operação da Polícia Federal batizada de “Carne Fraca” expediu 

centenas de mandatos judiciais em seis estados e no Distrito Federal. A ação resultou de uma 

longa investigação que constatou várias irregularidades na produção de grandes conglomerados 

industriais do ramo e na fiscalização de agentes governamentais. As maiores empresas 

comprometidas foram a BRF Brasil, responsável por marcas como Sadia e Perdigão, e também a 

JBS, que responde pela Friboi, Seara e outras. Entre algumas ilegalidades no processo de 

fabricação estavam a comercialização de carnes vencidas, disfarçadas com químicos e etiquetadas 

com nova data, e a inserção de papelão em frangos e outros frios. Também veio ao conhecimento 

público um grande esquema de corrupção, implicando funcionários estatais responsáveis pelo 

controle da produção, além de partidos políticos. O pagamento de propina enfraquecia as 

inspeções em proveito de interesses privados, conforme noticiaram diversos jornais. Este trabalho 

pretende analisar discursos sobre o agronegócio em duas modalidades: as propagandas produzidas 

pela indústria e a midiatização da operação federal mencionada acima. Slogans como “Friboi, 

carne confiável tem nome” e “Presunto é Sadia” discursivizam qualidade na produção e saúde e 

bem-estar ao consumidor; já reportagens como “Operação Carne Fraca: o esquema podre que 

ronda os frigoríficos no Brasil” contrastam com os primeiros produzindo outros sentidos. 

Orbitando entre tantas discursividades e seus mecanismos está situado o próprio sujeito e o seu 

corpo. Para tanto, nos inscrevemos na perspectiva da Análise do Discurso de linha francesa e na 

contribuição de alguns teóricos: Pêcheux (1995), Foucault (2002), entre outros. É proveitoso 

observar as estratégias antagônicas na construção dos efeitos do real e dos sentidos da convicção, 

tanto quanto a alimentação em sua dupla face: nutrição dos corpos, ao mesmo tempo em que é já 

um ato político.  
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Este resumo visa apresentar a tese de doutorado defendida em 2017 intitulada “Entre Pesos E 

Medidas: Discursos Sobre A Silhueta Feminina No Brasil (1901-2017)”. A pesquisa, inscrita nos 

quadros da Análise do Discurso Francesa, ergueu-se embasada na reflexão sobre como, ao longo 

da história, no discurso midiático e em seu domínio associado, ocorreu a objetivação do corpo 

feminino, considerando-se seu peso e suas medidas. Por meio dessa objetivação, que atinge não 

somente o corpo das mulheres, como também sua silhueta, produziram-se/produzem-se diferentes 

denominações para o corpo e distintas percepções que promovem sentidos e subjetividades. A 

pesquisa norteou-se pela arquegenealogia foucaultiana, na qual o conceito de dispositivo nos 

possibilitou compreender a rede em que as práticas discursivas e não discursivas sobre o corpo 

feminino, seu peso e suas medidas se constituíram/constituem, além de encontrar na perspectiva da 

Semiologia Histórica traçada por Jean-Jacques Courtine, os caminhos para nossas análises. Na 

constituição de nosso arquivo sobre o corpo feminino, observamos o discurso midiático, desde as 

primeiras publicações impressas no início dos anos 1900 às on-line deste século XXI. Nelas, os 

ditos sobre as mulheres, seus corpos e suas silhuetas, mostraram-se nomeando o corpo feminino, 

ora sustentando padrões, ora os construindo. No início do século XX, em periódicos como a 

Revista Feminina, A Cigarra e FonFon, as mulheres começavam a vislumbrar a possibilidade de 

galgar novas posições sociais, por outro lado, viram-se impelidas a controlar outras esferas de si 

mesmas: a barriga e, na sequência, todo o corpo. Já nos anos de 1950, com a intensificação do 

consumismo capitalista, as grandes campanhas publicitárias estabeleceram como regularidade 

enunciativa o uso da imagem de uma mulher de silhueta longilínea, ao mesmo tempo em que nas 

revistas como a Manchete, e os jornais como O Globo discutiam-se as causas da obesidade, 

disseminando na sociedade o saber médico construído para essa patologia. Ao longo da década de 

1990, os índices de obesidade aumentaram, de forma que o governo passou a lançar mão dos 

discursos pautados nas estratégias biopolíticas, as quais centralizam a responsabilidade pelo 

controle do peso nos sujeitos. Legitimou-se assim uma intensa vigilância sobre o corpo, conforme 

podemos percebê-la neste século XXI: nos enunciados que circulam nas diversas mídias impressas 

e online, a obesidade precisa ser combatida por todo corpo social. Portanto, podemos dizer que o 

dispositivo de controle do corpo feminino, ao longo do período observado por nós, ampliou sua 

configuração estratégica, passando do controle do comportamento ao controle acirrado dos pesos e 

das medidas. Ao apresentarmos nossa tese neste V CIAD, trazemos reflexões que nos permitem 

pensar nos efeitos do real e nos sentido da convicção que se estabelecem também para o corpo 

feminino e sua silhueta.  
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Com base nos pressupostos teóricos e metodológicos da Análise do Discurso, de linha francesa, 

que consiste em um campo de saber produtivo para a descrição e a interpretação dos usos da língua 

em determinadas condições históricas, entre as quais o contexto político eleitoral e as distintas 

ideologias que ele compreende, e considerando a fundamental importância da linguagem na 

política, esta pesquisa analisou os enunciados sobre educação dos candidatos Antanas Mockus e 

Juan Manuel Santos, produzidos no último debate final das eleições de 2010 na Colômbia. 

Analisamos os enunciados sobre educação de cada candidato, visando compreender o que se fala a 

esse respeito e entendendo que cada enunciado dos candidatos Santos e Mockus têm produzido 

efeitos de sentido nos seus eleitores, efeitos que são relacionados às posições ideológicas ocupadas 

pelos sujeitos políticos no processo discursivo. Para Eni Orlandi, o silêncio “ é a própria condição 

da produção de sentido”, na medida em que constrói efeitos de sentido na relação com o sujeito e 

com o simbólico. Nesse sentido abordamos as formas do silêncio propostas pela autora conforme 

seguem: a) o silêncio fundador; e b) a política do silêncio, subdividida em silêncio constitutivo e 

silêncio local. (ORLANDI, 2007, p. 75), que nos permitiu entender o apagamento do discurso da 

educação nas eleições de 2010. As análises foram iniciadas com o estudo das condições de 

produção dos discursos de cada um dos candidatos, envolvendo tópicos como a situação da 

comunicação, o contexto eleitoral e a história política e educativa da Colômbia. A análise dos 

enunciados discursivos dos candidatos Santos e Mockus respeito à educação nos permitiram 

entender e explicar como foram construídos os efeitos de sentidos nos pronunciamentos dos 

candidatos presidenciais, e como a história, a língua e a ideologia encontram-se inseridas em seus 

discursos.  
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DA NEGAÇÃO A POLÍTICA AO ESPETÁCULO MIDIÁTICO: O DISCURSO 

POLÍTICO E OS SENTIDOS PRODUZIDOS PELOS DISCURSOS DA IMPRENSA 

 

Patrícia Helena F. de C. ZAMBONI (UFSCAR)  

p.zamboni@hotmail.com  

 

 

Em 2016, o Brasil vivenciava momentos de efervescência na história da política, grandes 

investigações de corrupção, protestos, o controverso processo de impeachment da presidente 

Dilma, tudo isso, espetacularizado pela mídia, fez emergir e reforçar discursos de rejeição à classe 

política. Ano de eleições municipais, e para conduzir uma campanha eficaz diante desse cenário, o 

que se poderia fazer era apresentar “novos” discursos. E para esquivar-se da pecha de político, o 

então candidato a prefeito de São Paulo, João Dória, tendo uma trajetória como empresário na 

iniciativa privada, optou por repetir incansavelmente que não era político e sim um “gestor”. Desse 

modo, a mídia ao falar dele poderia ou não aderir a esse rótulo, e a outros criados pelo candidato 

durante a campanha, pois, quando se trata de imprensa, de jornalismo, é fundamental levar em 

consideração que há distinção entre discursos, e que, em alguma medida, os discursos dessas 

instituições marcam um posicionamento ideológico, principalmente quando se trata de propagar 

acontecimentos do campo político eleitoral. Seguindo essa hipótese, propomos aqui – com 

fundamentação da Análise do Discurso de Pêcheux – compreender como os textos jornalísticos 

abordaram essa autoafirmação de “gestor” e “não político”, nos períodos próximos as eleições e 

logo após Dória ser eleito; e também analisar o modo como a imprensa abordou outros elementos 

que compunham a imagem desse agente político, como modos de se expressar publicamente, seus 

hábitos, sua vestimenta, ou seja, a “encenação” que envolve vida pública e privada; e como atos 

individuais da vida privada, midiatizados, são constitutivos da legitimidade para governar. Assim, 

nosso objeto de estudo são os enunciados que trazem tais abordagens, visto que, os periódicos 

selecionados, que compõem o corpus – Jornal Folha de São Paulo, Jornal GGN, Revista Istoé e 

Revista Carta Capital, (versão online) – presumem inscrições em diferentes formações discursivas, 

portanto, produzem diferentes efeitos de sentido.  
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A mídia é o lugar privilegiado da sociedade para a construção e circulação dos discursos, é no 

campo midiático que a discussão sobre a mobilização indígena ganha reconhecimento. Por isso, é 

importante evidenciar na sociedade contemporânea como são construídas e desconstruídas as 

relações de força referentes as vozes indígenas. Outrossim, os eleitos para a tomada do discurso na 

mídia impressa, nas quais as vozes indígenas, por exemplo, podem ou não se resumir a um falar 

sobre estruturado (ou não) numa interdiscursividade, na qual se apresentam os ecos dos discursos 

ditos antes, em outro lugar, mais especificamente, ditos pelo colonizador, que podem ou não 

continuar significando nas enunciações dos indígenas e da sociedade em geral. Para compreender 

os efeitos de sentido provindos da circulação midiática referentes às vozes indígenas na região 

Norte e Sudeste, esta pesquisa analisa os discursos veiculados nos jornais, voltando-se, 

especificamente, para o desempenho linguístico, oratório e a representação do corpo, na impressa 

desde os anos 90 até a atualidade. Os recortes que formam o corpus empírico deste estudo são 

retirados dos jornais (impressos) da região Amazônica e do Sudeste, de forte expressão como 

formadores de opinião. Os pressupostos teórico-metodológicos que embasam esta pesquisa estão 

relacionados à Análise do Discurso de orientação francesa, “disciplina de entremeio”, que se 

propõe a analisar como a mídia nos anos 90 atuava, sua função como uma espécie de “porta-voz” 

que (re) diz os dizeres dos indígenas ou quase não os apresenta como protagonistas das ações nas 

diferentes comunidades. Como reflexo dessa problemática surgem os silenciamentos, relacionados 

às vozes indígenas e a própria construção do indígena na sociedade, formada pelos estigmas 

veiculados na mídia, que se constituem de vários equívocos. Todavia, alguns suportes midiáticos 

atuais, passaram por mudanças e, hoje, os indígenas (lideranças, mulheres e jovens) surgem 

assumindo uma posição diferente na mobilização indígena e na própria representação midiática. 

Por isso, a pesquisa se configura na descrição da materialidade dos enunciados midiáticos e as 

transformações ocorridas na produção dos discursos sobre os indígenas.  
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VOZES DO SUCESSO: UMA ANÁLISE DOS DISCURSOS SOBRE OS VÍCIOS E 

VIRTUDES DA VOZ NA MÍDIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 
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Ao considerarmos as flutuações no que se diz sobre a voz, especialmente sobre quem lhe faz uso 

midiático e, por conseguinte, ganha notoriedade, torna-se necessário "auscultar" seus efeitos de 

sentidos na participação do sucesso difundido nos meios de comunicação social. Portanto, este 

trabalho analisa discursos sobre o que se poderia chamar de as vozes do sucesso produzidos e/ou 

veiculados pela mídia brasileira contemporânea. Mais precisamente, descrevemos e interpretamos 

o processo de produção de sentidos em enunciados constituídos e formulados pelos discursos 

midiáticos brasileiros que tratam manifestamente da voz de sujeitos cujo sucesso decorre em 

princípio de seu desempenho vocal. Desse modo, ao considerarmos o postulado da Análise do 

Discurso formulado por Pêcheux (2009) de que sujeito e sentido se constituem ao mesmo tempo 

no movimento histórico, entendemos que os dizeres acerca da voz de sucesso produzem, a um só 

tempo, os sentidos e os sujeitos em seu interior. Ante esse quadro, investigamos o que se diz e 

como é enunciada a voz no discurso do sucesso na atual sociedade brasileira e as diferenças no 

tratamento dispensado à voz daqueles que figuram no mundo midiático, especialmente na grande 

mídia. Em específico, quais distinções podem existir no tocante à produção de sentidos das vozes 

de sucesso quando disseminadas por veículos especializados ou tradicionais, conservadores ou 

progressistas de média e grande circulação. Para tanto, contamos com um corpus constituído por 

textos das revistas Rolling Stone, Billboard, Carta Capital e Veja e dos jornais Folha de São Paulo 

e O Estado de São Paulo, publicados entre janeiro de 2010 e dezembro de 2015. Os procedimentos 

metodológicos adotados no desenvolvimento desta investigação têm como base a pesquisa 

qualitativa, na realização da qual buscamos identificar regularidades/irregularidades linguísticos e 

discursivas dos enunciados no interior de orientações ideológicas relativamente distintas 

concernentes aos discursos acerca da voz dos sujeitos do sucesso.  
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GRUPO 40: LED 1 – LINGUAGEM, ENUNCIAÇÃO, DISCURSO (UNICAMP – 

Universidade Estadual de Campinas) 
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O Grupo de Pesquisa Linguagem, Enunciação, Discurso (LED), cadastrado no CNPq, congrega 

pesquisadores nos domínios da Semântica da Enunciação, da História das Ideias Linguísticas e da 

Análise do Discurso, que trabalham sustentados em uma posição materialista sobre o 

funcionamento da linguagem. O objetivo é ampliar a compreensão da significação nas línguas 

humanas, produzindo análises de fatos de linguagem que digam respeito à produção, à constituição 

e à circulação dos sentidos. Atualmente, o grupo se dedica a refletir sobre a linguagem como 

materialidade simbólica de construção das certezas. No debate filosófico, a explicação da certeza é 

dividida entre as alegações da garantia objetiva oferecida pelo conhecimento da verdade ou da 

garantia segura de um julgamento subjetivo. Tomando uma posição materialista, propomos pensar 

o par objetivo/subjetivo como efeito do trabalho da Ideologia sobre o sentido e o sujeito. Tanto o 

efeito de evidência dos sentidos quanto a identificação subjetiva com formações discursivas 

(PÊCHEUX, 1975) podem nos ajudar a compreender a produção dos sentidos da certeza. Pelo 

primeiro, as certezas significam como verdades que não precisam (ou não devem) ser afirmadas; 

pelo segundo, se pode ser instado a afirmar, defender ou pelo menos implicar aquilo que significa 

como certo para o sujeito. Na contemporaneidade, práticas recorrentes no debate público podem 

ser pensadas em relação à construção das certezas: as distinções entre notícia jornalística e fake 

news e entre verdade e pós-verdade; a alegada polarização das ideias políticas; os chamados 

discursos de ódio nas redes sociais. Está em jogo o funcionamento político da linguagem 

(ORLANDI, 1996; GUIMARÃES, 2002; ELIAS DE OLIVEIRA, 2014), no qual se constituem as 

divisões e disputas do sentido. Na reflexão do grupo, propomos interrogar essas e outras práticas 

de linguagem, buscando compreender os mecanismos linguísticos e enunciativos que elas 

mobilizam na construção das certezas e os processos discursivos nos quais sustentam essa 

construção. Buscamos, ainda, questionar o modo como essas práticas são classificadas, nomeadas, 

explicadas e por essa via inscritas em consensos, constituindo-se elas mesmas em certezas sobre o 

funcionamento das relações sociais. Em sua reflexão sobre a certeza, Wittgenstein (1959) nos 

convida a desconfiar das certezas evidentes nos “jogos de linguagem”, que são excluídas da dúvida 

do “homem sensato” para que ele possa apoiar nelas novas certezas. Nos convida também a 

questionar aquilo que, entre a crença e o saber, ancora nossas certezas. Inspirados nas questões 

postas pelo autor, buscamos contribuir para a compreensão do funcionamento da linguagem como 

base material para a construção das certezas. 
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Há alguns anos, os professores vêm reivindicando, por meio de greves e tentativas de diálogo com 

o governo paranaense, um reajuste nos salários (defasados) e condições dignas de trabalho. Esse 

tem se sido um lugar de tensão entre professores e governo, e que se materializa na linguagem pela 

construção/desconstrução de verdades e evidências nos dizeres construídos sobre o professor 

pelo/no que circulam na mídia. Em 2017, o governo do estado do Paraná reduziu de sete (vigente 

desde 2013) para cinco a hora atividade dos professores da rede pública estadual de ensino. O 

entendimento do governo foi o de que o concurso do Paraná é de 20h/relógio e o professor estaria 

cumprindo 20 h/aula, decorrendo uma diferença na carga horária de trabalho do professor, o que 

ocasionou mais um amplo debate entre os professores e o governo, e resultando em uma 

propaganda governamental que aumentou ainda mais a tensão entre os contendedores. Diante 

disso, ao estabelecer uma relação entre linguagem, certeza e evidência, visamos esquadrinhar 

como se constituiu nesta propaganda do governo do estado do Paraná, em 2017, a representação 

do professor paranaense, e como os argumentos utilizados produziram um lugar de significação e 

de produção de certezas sobre as condições de trabalho desta categoria. Assim, olhando para a 

construção das certezas e as circunstâncias em que elas são evidenciadas pela linguagem 

(Wittgenstein, 1969) e considerando o “modo como o saber é aplicado em uma sociedade, como é 

valorizado, distribuído, repartido e de certo modo atribuído” (FOUCAULT, 1970), buscamos 

verificar, a partir da perspectiva enunciativa e materialista da Semântica do Acontecimento, como 

simbolicamente e institucionalmente se constrói um discurso sobre o professor, a partir de uma 

argumentação mensurada em números e certezas sobre esta categoria que se sustenta apenas no 

espaço da propaganda, mas que produz seus efeitos na sociedade. Logo, propomos pensar a certeza 

como uma questão política, simbólica e de manifestação de poder, a qual se evidencia por meio de 

mecanismos de ordem linguística, argumentativa, e institucional.  
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O PODER JUDICIÁRIO E SUA INCONGRUÊNCIA:UMA ANÁLISE DE DECISÕES 
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O Direito possui como finalidade a busca pela consagração da justiça, entendida como a tentativa 

de consolidação, pelas vias judiciais, das disposições do Estado Democrático, sobretudo o que se 

encontra consubstanciado na Constituição. Expressões abertas, porém, tornam-se, muitas vezes, 

motivo de confusão no momento da aplicação da lei e, com isso, decisões conflitantes de casos 

similares surgem, impedindo uma institucionalização do entendimento sobre o alcance legal, e 

deixando, assim, o sentido normativo ao alvedrio do julgador. Um exemplo disso é o que se pode 

entender como direito à saúde, o qual é elemento integrante da dignidade da pessoa humana e está 

consolidado positivamente no texto constitucional como direito social. A compreensão do que é 

‘saúde’ se atém, via de regra, aos discursos de outros domínios de conhecimento, especialmente o 

científico, enquanto o ‘direito’ pode vir a ser limitado por questões de ordem econômica, 

resultando contradições e dissensões na compreensão jurídica do ‘direito à saúde’. Para explicitar 

tal situação, o presente estudo busca analisar os argumentos manifestados por dois magistrados 

para decidir, distintamente, em casos extremamente semelhantes envolvendo a solicitação de 

tratamentos médicos. Em uma delas, foi dada a garantia de tratamento, já em outra o tratamento foi 

negado. A razão principal de cada uma foi a seguinte: no deferimento, o motivo determinante se 

ateve a fundamentos médicos, enquanto que no indeferimento, aos financeiros. Restou evidenciado 

que as decisões judiciais e a respectiva aplicação da lei se constroem como certezas explicitadas na 

argumentação dos magistrados que, dentro dos limites cognitivos do processo e revestidos de 

legalidade, acabam, porém, respaldando-se muito mais em critérios econômico-financeiros ou 

médico-científicos do que nos jurídicos. Busca-se com esse trabalho questionar a construção das 

certezas em um procedimento formal que é o processo jurídico, além de criticar a forma como é 

explicitada a autoridade do sistema jurídico.  
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Em 2017, a Procuradoria Geral da República acusou o presidente Michel Temer de ter cometido 

diversos crimes. Uma primeira denúncia foi enviada à Câmara dos Deputados para que estes 

votassem sobre seu envio para o Supremo Tribunal Federal. Começa então uma campanha 

chamada # 342 agora, veiculada através de um site cujo propósito era disponibilizar os contatos 

dos deputados para que a população os pressionasse a votarem a favor do prosseguimento do 

processo contra o presidente. Participam do movimento intelectuais, artistas famosos, políticos, 

etc, os quais também gravaram vídeos em que fazem críticas às ações do governo. Em um desses 

vídeos, a crítica é feita contra a intervenção militar no Rio de Janeiro para conter a criminalidade. 

Uma carta aberta circula na internet opondo-se às críticas feitas pelo movimento. É este embate 

que chamou nossa atenção, especialmente as palavras que são usadas para referir e qualificar o 

próprio discurso e o discurso outro, expondo assim as suas “verdades”, um funcionamento que tem 

sido cada vez mais comum na política brasileira em função dos escândalos de corrupção e que 

merece atenção por ser uma forma de manipular a opinião pública. Propomos então analisar, a 

partir da Semântica do Acontecimento, o léxico através do qual o autor retoma as críticas feitas 

pelo movimento # 342 tentando desconstruir as suas certezas. A heterogeneidade discursiva parece 

funcionar na carta ressignificando as proposições a partir da posição do locutor-autor. Neste jogo 

de linguagem, certezas são substituídas por outras certezas num movimento político de exposição 

da opinião do locutor, sem deixar espaço para que os alocutários tenham dúvidas ao dar 

pressupostos (Ducrot, 1977) como sabidos e aceitos. Como nos diz Wittgenstein (1969), as 

convicções formam um sistema que é a base dos argumentos e elas são ancoradas na linguagem. É 

um “sistema completo de proposições”, com base em um “quadro de referências”, que faz com que 

acreditemos no que está sendo dito. Desse modo, com base no conceito de acontecimento e de 

cena enunciativa (Guimarães, 2002) é que iremos analisar os nomes, tais como “platitudes”, 

“frases de efeito”, “abstrações” usadas para referir às proposições do movimento #342 que vão 

sendo rememoradas e particularizadas e, assim, ressignificadas no texto da carta aberta.  
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Inscrito no objetivo geral de compreender a construção de certezas na linguagem em seus 

mecanismos linguísticos, enunciativos e discursivos, este trabalho propõe analisar a relação entre 

notícia e fake news em um corpus de textos jornalísticos de diferentes gêneros. Alguns exemplos 

são o artigo de opinião “Fake news versus qualidade”, do jornalista Carlos Alberto Di Franco no 

jornal O Estado de São Paulo (on-line); a reportagem “É tudo mentira”, de Mariana Filgueiras no 

jornal O Globo (on-line); e a notícia “Prefeito de Campinas é expulso de restaurante refinado”, de 

Ana Carolina Soares, no blog “Terraço Paulistano”, da Revista Veja (on-line), todos publicados 

em 2017. As análises observarão a argumentação dos autores sobre questões como: o que é notícia 

e o que faz uma notícia ser verdadeira (ou falsa); como os autores identificam a construção das 

certezas nas fake news e como eles opõem seus mecanismos linguísticos e enunciativos ao das 

notícias. O aporte teórico-metodológico será a Semântica do Acontecimento, na relação com a 

Análise Discurso de filiação pêcheuxtiana. A argumentação é compreendida a partir de Guimarães 

(1995, 2002, 2013) como a sustentação de uma posição-sujeito na enunciação. É preciso pensá-la a 

partir das relações (políticas) estabelecidas nas cenas enunciativas, atentando-se para o 

agenciamento do falante em locutor. É o acontecimento enunciativo que constrói a 

argumentatividade do enunciado em sua integração ao texto. Com este trabalho, procuramos 

questionar, no dizer jornalístico, a construção das certezas sobre o limite entre notícias falsas e 

verdadeiras, para além da veracidade dos fatos que as notícias relatam. Como consequência, 

pretendemos questionar a construção das certezas sobre os limites entre o “bom” e o “mau” 

jornalismo. As “fake news” parecem funcionar como argumento para a identificação do jornalismo 

“de verdade”, o “bom jornalismo”, que a ausência de fake news isenta de inverdades ou maus 

procedimentos éticos.  
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Este trabalho propõe apresentar uma análise semântica da enunciação de dois chefes de Estado 

militares, Humberto de Alencar Castelo Branco e Augusto Pinochet, ao instaurarem, por meio de 

seus dizeres, ditaduras militares no Brasil e no Chile, respectivamente. Para isso, nossa análise 

tomará como corpus o pronunciamento de Castelo Branco de 15 de abril de 1964, perante o 

Congresso Nacional, ao tomar posse no cargo de presidente da República, e o pronunciamento de 

Pinochet de 11 de outubro de 1973, ao completar-se um mês da formação da Junta do Governo; 

ambos, portanto, de caráter inaugural. Nesta análise, observaremos os modos pelos quais Castelo 

Branco e Pinochet, enquanto locutores-chefe de Estado, significam a instauração do governo 

militar em seus respectivos países, a fim de observar aproximações e deslocamentos nos sentidos 

produzidos pelo dizer dos dois chefes de Estado. Nosso objetivo é compreender o funcionamento 

da construção de certezas no dizer militar, especificamente de Castelo Branco e Pinochet, 

observando para isso seus mecanismos linguísticos, enunciativos e discursivos e seus efeitos de 

sentido na enunciação. Uma primeira análise mostrou que a instauração de governos militares no 

Brasil e no Chile significa no dizer presidencial-militar como uma certeza de restauração, de 

desenvolvimento e de progresso para seus países, uma medida inevitável para a dissolução do país, 

o que se mostra no dizer por expressões como “crer firmemente”, “assegurar”, “ter a segurança de 

que”, “ser obrigação”, “não haver outro caminho”, etc. Além disso, a instauração de uma ditadura 

militar se apresenta como uma medida possível porque baseada na certeza das leis, da Constituição 

e do Direito. Este estudo está ancorado na Semântica do Acontecimento, que assume uma posição 

materialista sobre o funcionamento da linguagem, e dialoga, por essa via, com a Análise de 

Discurso de filiação francesa. Nessa perspectiva, se busca compreender os movimentos políticos 

dos gestos de afirmação no dizer e em sua inscrição em posições ideológicas presentes na 

sociedade, entendendo que a tomada da palavra se dá por uma disputa de lugares e sentidos, o que 

produz efeito sobre o real.  
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ENTRE CERTEZAS AFIRMADAS E CERTEZAS QUESTIONADAS 

 

Sheila ELIAS DE OLIVEIRA (UNICAMP)  

sheilaeliasdeoliveira@gmail.com  

 

 

Wittgenstein (1959) reflete sobre o lugar da linguagem na construção da relação entre certeza, 

verdade e crença. Um mecanismo linguístico e enunciativo fundamental de significação da certeza 

destacado pelo autor é o emprego de frases com “eu sei”. Essas frases aparentam descrever um 

estado de coisas que garantem como um fato o que é conhecido pelo sujeito, e, em sua aparente 

evidência, produzem o esquecimento de que a linguagem também permite dizer “Eu pensava que 

sabia” e de que, portanto, a partir da afirmação “eu sei” não se segue que eu de fato saiba. Ele 

chama atenção para o alto nível de especialização do emprego dessas frases, que podem significar 

de diferentes modos seja em relação à crença ou à verdade. Tomando uma posição materialista, 

podemos considerar que a reflexão de Wittgenstein dá visibilidade à incompletude do sentido na 

linguagem (PÊCHEUX, 1975), e em particular à polissemia dos mecanismos linguísticos de 

significação da certeza, uma polissemia que, como ele destaca, no caso de afirmações com “eu 

sei”, não é interrogada: todos empregam frases com “eu sei” sem se preocupar se faz sentido 

empregá-las; ou ainda, eu diria, sem questionar de que modo seu emprego produz sentido. “Eu sei” 

é apenas um dos muitos mecanismos da linguagem para a construção das certezas. Nesta 

comunicação, a proposta é analisar uma notícia publicada na Folha de S. Paulo sobre o 

pronunciamento do atual presidente da República no Dia Internacional da Mulher em 2017. Num 

primeiro gesto de análise, vamos observar marcadores de certeza com funcionamento similar a “eu 

sei” no dizer do presidente, tais como “tenho absoluta convicção” e “seguramente”. Eles serão 

tomados na relação com os argumentos mobilizados e os encadeamentos entre argumentos e 

conclusões. Num segundo gesto de análise, vamos observar os mecanismos enunciativos pelos 

quais a notícia do jornal constrói uma oposição às certezas afirmadas no dizer do presidente. O 

objetivo é compreender o funcionamento do político (ORLANDI, 1996; GUIMARÃES, 2002; 

ELIAS DE OLIVEIRA, 2014) no modo como o dizer do presidente constrói certezas e no modo 

como o dizer da notícia questiona essas certezas.  
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A CERTEZA, A CRENÇA E O SABER: A ARGUMENTAÇÃO NA EMENDA 

CONSTITUCIONAL 95 

 

Soeli Maria SCHREIBER DA SILVA (UFSCar/UEHPOSOL – LED)  
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Nos últimos tempos uma crença torna-se uma certeza. Assim, enunciados invadiram a mídia num 

embate que se transformou em certeza. Hoje, temos a legitimação social da certeza que a crença 

criou. O Governo tem a certeza de que congelando os salários de docentes e os investimentos para 

a ciência e a Universidade eliminando verbas públicas para a Educação terá sucesso na Economia 

do país. A meu ver esses enunciados podem ser descontruídos pelo saber. Assim, vai interessar 

analisar a certeza e a crença nos enunciados relacionados ao congelamento do salário, ao 

congelamento nominal dos salários, aumento da parcela de docentes temporários e substitutos, 

declínio acentuado de verbas de custeio e de investimentos. Tudo isso tem a ver com as 

Universidades e Institutos Federais na relação com a EC 95. A pesquisa vai desenvolver-se a partir 

de Wittgenstein (1969), mais especificamente nas relações com a crença, a certeza e a sustentação 

do saber a partir de Guimarães (2017) e Dias (2013). Quando falamos em sustentação do saber, 

trata-se da atual conjuntura, quem se beneficia com a EC 95. Vou analisar um folheto no qual a 

ADUFSCar – Associação dos Docentes da Universidade Federal de São Carlos, em seus 

enunciados, vai sustentar uma posição contrária à do Governo. Então, nessa pesquisa, parto dos 

conceitos de Wittgenstein, mas pretendo deslocá-los uma vez que essa Emenda Constitucional 

distancia-se da crença do governo e é preciso sustentar uma argumentação como perspectivação 

para as suas consequências. A questão é que a certeza é muitas vezes guiada pela convicção e 

Wittgeinstein (1969) vai sugerir que tenhamos dúvida, nesse caso. É nesse sentido que o folheto 

vai duvidar do desmonte de um imenso patrimônio da população brasileira. E essa dúvida virá 

acompanhada do embate com os mais ricos e poderosos e já podemos considerar a perspectivação 

posta por recursos do petróleo, por exemplo. No enunciado "A Lei no 12858/13 destinou 50% do 

Fundo Social (criado pela Lei da Partilha) e de 75% dos Royalties e Participações Especiais da 

União para a educação e saúde." (FOLHETO, 2018). A crença do governo desconhece essa 

modalidade de financiamento. Vamos analisar o embate das perspectivações dessas modalidades.  
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GRUPO 41: GEDIR – GRUPO DE ESTUDOS DE DISCURSOS E RESISTÊNCIAS (UFPB 

– Universidade Federal da Paraíba; UFU – Universidade Federal de Uberlândia; UNILA – 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana; UNICEP – Centro Universitário 

Central Paulista; USP – Universidade de São Paulo) 

 

Amanda BRAGA (UFPB) 

braga.ufpb@hotmail.com 

 

 

Segundo Foucault (2006), o discurso é o lugar em que se exercem o poder e a resistência, a partir 

do qual os sujeitos são construídos enquanto efeito e, ao mesmo tempo, enquanto instrumentos de 

uma relação perpétua e multiforme. Partindo dessa reflexão, bem como de sua contribuição à 

Escola Francesa de Análise do Discurso, este grupo de pesquisa, constituído por pesquisadores de 

diferentes instituições de ensino, tem por objetivo dar a ver alguns resultados obtidos a partir de 

pesquisas recentes em torno do eixo discurso, sujeito e resistência, alinhavados, ainda, pelo 

discurso político contemporâneo. Nesse ínterim, por um lado, apresentam-se pesquisas cujo foco 

reside nas formas de resistência flagradas no cenário político-partidário: problematiza-se a 

construção da mulher política (sua voz, sua fala pública, bem como suas formas de ocupação do 

espaço público), além dos confrontos discursivos produzidos em torno da memória do Golpe de 

1964 e do próprio regime ditatorial. Por outro lado, apresentam-se pesquisas voltadas a uma 

política institucional, pautando os impedimentos que se erguem diante de um necessário avanço 

progressista: discutem-se, aqui, os enunciados que tematizam a xenofobia no Brasil, observando os 

discursos de ódio que anulam a alteridade e a identidade de sujeitos em trânsito; além disso, 

discute-se o modo de circulação dos enunciados em redes interconectadas, tomando por referência 

as derivas de sentido do enunciado lugar de fala. Assim, de modo geral, os trabalhos aqui 

compilados flagram a emergência de lugares de resistência, pautando uma discussão que perpassa 

a constituição dos sujeitos imersos em relações de poder em diversas esferas e veículos. Além 

disso, como respaldo teórico- metodológico, há em comum a fundamentação teórico-metodológica 

baseada na Análise do Discurso derivada das discussões de Michel Pêcheux e que incorpora as 

contribuições  de Michel Foucault, além das articulações realizadas entre conceitos gestados no 

terreno da AD com outros campos, a depender dos objetos de análise. 
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DISCURSO, GÊNERO E RAÇA: A VOZ E A FALA PÚBLICA DE MARIELLE FRANCO 
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Nos últimos anos, aqueles que trabalham com uma Análise do Discurso francesa em terras 

brasileiras têm se deparado com uma série de discussões que se voltam às múltiplas materialidades 

do discurso, bem como à sua dimensão histórica. Tais questões estão impressas principalmente nos 

trabalhos que Jean-Jacques Courtine publicou a partir da década de 80, nos quais está explícita 

tanto a preocupação com uma materialidade que extrapola os limites da língua e alcança os reais 

efeitos do discurso sobre aqueles que o produzem e o recepcionam; quanto a preocupação com 

uma análise dos discursos articulada ao trabalho histórico, cuja proposta esteve presente desde a 

fundação da disciplina, ainda que tenha sido arrefecida ao longo das décadas. É nesse âmbito que 

se insere, atualmente, a análise do discurso político, que deixa de ser uma análise de panfletos e 

petições para ser também uma análise histórica do corpo, dos gestos e da voz do orador em sua 

fala pública, bem como dos dispositivos que a transmitem. Nesse contexto, esta pesquisa propõe 

uma análise dos enunciados que tematizam a voz e a fala pública feminina no cenário político 

brasileiro contemporâneo, considerando não apenas sua materialidade semiológica, posto que 

corporal, gestual e sonora, mas também, do mesmo modo, sua inserção em uma longa duração 

histórica, tendo em vista que se trata de uma temática que perpassa da Antiguidade até os dias 

atuais. Particularmente, interessam-nos os enunciados que envolvem dizeres sobre a voz e a fala 

pública de Marielle Franco, antes e depois de seu assassinato e em diversos campos e veículos. 

Trata-se, portanto, de uma análise dos discursos sobre a voz e a fala pública que enreda não apenas 

a esfera política, mas também as esferas do gênero e da raça, as quais não podem ser 

negligenciadas em uma análise que se volta ao contexto político brasileiro. Para tanto, esta 

pesquisa parte de uma Análise do Discurso derivada das discussões de Michel Pêcheux, mas que 

incorpora as contribuições de Michel Foucault e que faz valer, em grande medida, as publicações 

realizadas por Jean-Jacques Courtine a partir da década de 80, mais especificamente aquelas 

relacionadas às metamorfoses do discurso político e, mais recentemente, à História da fala pública 

(COURTINE; PIOVEZANI, 2015).  
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A OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO: A CONSTRUÇÃO DAS MULHERES 

POLÍTICAS EM CAMPANHA ELEITORAL PRESIDENCIAL NO BRASIL 

 

Livia FALCONI (UNICEP)  

liviamfpires@yahoo.com.br  

 

 

Diante da efervescência discursiva da atualidade, demonstrando novas ordens, temos a emergência 

de dizeres outrora subjugados, assim como temos a ocupação de espaços outrora não ocupados por 

todos e todas. O campo político é historicamente marcado pela dominação masculina, não sendo 

lugar previamente ocupado por mulheres, pois “o espaço público moderno foi definido como 

esfera essencialmente masculina, do qual as mulheres participavam apenas como coadjuvantes, na 

condição de auxiliares.” (RAGO, 2013, p. 603). Ao longo do atual processo democrático brasileiro 

que teve início em 1989, período da redemocratização, tivemos pela primeira vez a presença da 

mulher concorrendo como candidata ao cargo político mais alto do país em 2006, alçando o lugar 

de presidente somente em 2010. Segundo Coulomb-Gully (2012), o desafio (da mulher política) 

consiste em assegurar a compatibilidade da imagem entre o feminino e o político, há muito tempo 

construída como antônima, contraditória. O discurso e o corpo do político não se separam da 

gestualidade, da voz, da vestimenta, todos esses cuidadosamente construídos para serem exibidos 

na mídia audiovisual. Assim, “a relação física torna-se principalmente estética, o corpo torna-se 

uma imagem: é um corpo que representa” (COULOMB-GULLY, 2003, p.125). Vamos nos centrar 

no tema da construção da imagem das mulheres políticas em campanhas eleitorais presidenciais no 

Brasil, observando as campanhas eleitorais presidenciais que contaram ou contarão com a presença 

feminina, focando, assim, nossa análise na construção das mulheres políticas contemporâneas. 

Nosso corpus é delimitado pelos HGPEs dos anos de 2006, 2010, 2014 e, posteriormente, o que 

virá ocorrer em 2018, já que temos como pré-candidatas Mariana Silva e Manuela d’Ávila. Para 

tratarmos da construção das mulheres políticas, vamos nos apoiar na Análise do discurso de linha 

francesa, mobilizando trabalhos de Michel Pêcheux, juntamente com Michel Foucault, Jean-

Jacques Courtine, acerca do discurso político, bem como nos trabalhos de diferentes origens 

teóricas que, na atualidade, têm se ocupado da discussão das discursividades contemporâneas.  
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LUGAR DE FALA E ÉTICA DE SI: POLÍTICA E DISCURSOS EM REDE 
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O trabalho problematiza os novos modos de circulação dos enunciados nas redes interconectadas, 

tomando por referência o dispositivo teórico-metodológico da análise do discurso de orientação 

francesa. Diante de uma circulação ubíqua, em que as materialidades são transformadas a partir de 

diferentes apropriações pelos sujeitos interconectados, procuramos estabelecer relações entre a 

micro e a macro política considerando as derivas de sentido do enunciado “lugar de fala”. A 

análise de alguns exemplos de disputas de poder entre uma ordem digital participativa e as mídias 

de massa demonstra que a ênfase de conquistas num nível comportamental não corresponde a um 

avanço político progressista no Brasil contemporâneo. Assim, enquanto alguns debates em rede 

promovem revisões nas políticas editoriais das mídias de massa, sobretudo em questões 

envolvendo aspectos do racismo na sociedade, assiste-se a violência e a intolerância com as 

populações negras das periferias e o silenciamento de vozes políticas de resistência, como 

demonstra o brutal assassinato da vereadora carioca Marielle Franco. No modo de funcionamento 

das redes, a tirania da intimidade reduz o lugar de fala ao seu aspecto mais superficial. Com base 

nas reflexões de Michel Foucault sobre parresia, procuramos pensar as relações entre o modo de 

vida e o discurso que produzem sentido no enunciado "lugar de fala." O trabalho procura refletir 

sobre a necessidade de adaptação do referencial teórico-metodológico da análise do discurso 

diante dos fluxos discursivos em rede, com ênfase nas novas formas de circulação, 

problematizando as especificidades de uma forma- sujeito digital em que as interações se dão com 

base numa narrativa de si e numa sujeição aos dispositivos tecnológicos diante de um imperativo 

para expressarmos nossa privacidade, numa estratégia de refinamento do controle.  
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DITADURA MILITAR OU DITADURA CIVIL-MILITAR? A PROBLEMATIZAÇÃO 

DESSES ENUNCIADOS PELA MÍDIA E A (RE)CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS 

HISTÓRICOS 

 

Israel de SÁ (UFU)  
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É sabido que o Brasil passou por uma ditadura entre meados da década de 1960 e a metade dos 

anos 1980 e que, neste período, o país esteve sob o comando de presidentes e governos militares. 

O que, porém, cada vez mais se coloca em questão é o papel desempenhado pelo espectro civil no 

Golpe de 1964 e no próprio regime ditatorial, se a atuação de civis (entre empresários, veículos de 

comunicação, Igreja etc.) foi fundamental para a manutenção e recrudescimento da ditadura e de 

sua política repressiva. Esse questionamento acaba por inscrever, na contemporaneidade, 

especialmente na segunda década do século XXI, a emergência de duas expressões (enunciados), 

"ditadura militar" e "ditadura civil-militar", que parecem, inicialmente, apenas restringir ou 

ampliar os sentidos, mas que, na verdade, dão visibilidade a um embate no campo político e, 

sobretudo, pela (re)construção da história. Partido da concepção metafórica foucaultiana de que a 

política é a "continuação da guerra" (em Defesa da sociedade) e o discurso "é aquilo por que, pelo 

que se luta, o poder do qual nós queremos nos apoderar" (em A ordem do discurso), neste trabalho, 

propomos analisar o confronto discursivo entre duas posições que se marcam pelos enunciados 

mencionados e a consequente luta pela inscrição dos sentidos históricos. Para isso, analisaremos 

notícias e, sobretudo, textos de opinião publicados pela grande imprensa brasileira no início desta 

década, em especial no ano de 2012, quando foi instituída a Comissão Nacional da Verdade ‒ 

nosso corpus é inicialmente formado por textos publicados, em versões impressas ou digitais, nos 

jornais O Globo, Brasil de Fato, Opção, Gazeta do Povo, da revista Carta Capital e do portal IG. 

Teoricamente, nossa pesquisa ancora-se na Análise do Discurso derivada dos trabalhos de Michel 

Pêcheux e seu grupo, em diálogo com a perspectiva arqueogenealógica de Michel Foucault e com 

a Nova História, o que nos permite problematizar a constituição (articuladas às condições de 

produção), a formulação e a circulação dos discursos, com o objetivo final de apreender os efeitos 

de sentido que se produzem no confronto entre diferentes formações discursivas que fazem 

entrever cada um dos enunciados destacados.  
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A Lei de Migração (Lei 13.445/2017) vem definir novas regras e políticas aos imigrantes devendo 

marcar uma “era de segurança jurídica, transparência e desburocratização da política migratória 

para o Brasil” (BÖHM, 2017). Em contramão às definições dessa lei, evidencia-se o fenômeno da 

xenofobia no país, o que deslegitima o “mito da cordialidade brasileira” (HOLANDA, 1995). Os 

discursos de ódio produzidos e postos em circulação por sujeitos de ideário conservador, no Brasil, 

vêm ganhado espaço na lacuna criada pelas crises das velhas esquerdas e nas esquerdas mais 

recentes que ganharam corpo nas lutas em prol da redemocratização dos países imersos nas 

ditaduras latino-americanas. Nota-se, hoje, o crescimento de uma “direita intolerante” ou “extrema 

direita” em contexto internacional na Europa e na América do Norte (EUA), fortalecendo uma 

onda ideológica anti-imigrante que se institui em vários tipos de violência contra negros, árabes, 

africanos, estrangeiros, haitianos. Nosso objetivo aqui é apresentar uma reflexão baseada nos 

aportes dos estudos discursivos, em particular na Análise do discurso, a propósito da xenofobia no 

Brasil, a partir de embates políticos e ideológicos. Para essa pesquisa, fundamentamo-nos em 

trabalhos de Foucault, Rancière, Angenot e Albuquerque Jr., com base em noções como sujeito 

imigrante, discurso, ódio à democracia e xenofobia. O objetivo geral da pesquisa foi analisar os 

enunciados que emergem na esfera política das novas direitas e compreender a natureza material 

de sua emergência, observando como os discursos do ódio vêm revestir outros discursos que 

anulam a alteridade e a identidade de sujeitos em trânsito em busca de uma vida melhor e de 

políticas integracionistas. Partimos da questão: quais são os discursos que circulam em torno das 

migrações (imigrante, emigrante) a partir dos quais emerge um ideário nacionalista e xenofóbico? 

Analisaremos um caso material destes discursos que repercutiu em Foz do Iguaçu-PR, em 2016, 

após ato de violências física, racial e xenofóbica sofridas por um imigrante haitiano. 

Desenvolvemos um estudo de uma série de enunciados em mídias impressas e online (nosso 

arquivo), em português e espanhol, o que vem revelando um crescente aumento dos discursos de 

intolerância, partindo do fenômeno “migrações”, contrapondo-se às políticas de integração e 

migrações na América Latina e Caribe e a nova Lei de Imigração.  
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GRUPO 42: GRED – GRUPO DE ESTUDOS DO DISCURSO (UERN – Universidade do 
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As propostas do GRED vêm-se desenvolvendo no PPGL/CAMEAM/DLE/UERN desde 2008. O 

grupo é constituído por pesquisadores interessados nos estudos do discurso cujas pesquisas 

abrangem a discussão sobre o discurso, o sujeito e a língua. Articulado em três linhas de pesquisa: 

Análise do Discurso e Ensino, Discurso e Pragmática e Discurso e Modernidade, o GRED 

contempla pesquisas de natureza epistemológica e analítica, todas devidamente alinhadas com o 

seu escopo e objeto central de estudo: o discurso. Sob o ponto de vista epistemológico estuda-se a 

história, as filiações e os desenvolvimentos teórico-metodológicos da Análise do Discurso de linha 

francesa, a partir dos diálogos estabelecidos principalmente entre Michel Pêcheux e Michel 

Foucault, também contemplando trabalhos voltados para os estudos de Mikhail Bakhtin e 

Dominique Maingueneau, cujas articulações teóricas estão inseridas no campo da linguagem e dos 

estudos discursivos. No quesito analítico os trabalhos potencializam a análise de diversos objetos 

pelos membros do grupo. Baseado nessas considerações, o GRED tem o objetivo de verticalizar 

teorias e métodos nos estudos linguísticos-discursivos em diferentes práticas discursivas na 

sociedade para que seus efeitos possam ser refletidos de forma direta e efetiva. Portanto, 

principalmente a partir das reflexões pêcheutianas e foucaultianas, propomos investigar as práticas 

discursivas problematizando objetos midiáticos, literários e artísticos no campo dos estudos 

discursivos. Nesse foco, e tendo em vista os saberes linguísticos da modernidade, os pesquisadores 

do GRED vêm participando em eventos, como: congressos – nacionais e internacionais –, 

colóquios, seminários e publicação de diversos textos de considerada relevância acadêmica sejam, 

artigos, livros, resenhas, dentre outros. No intuito de apresentar e difundir os resultados de suas 

pesquisas, permitem repensar seus efeitos de sentidos, a partir dos aspectos histórico, analítico-

pragmático, político, social e ideológico-cultural. Tendo isto em mente, nossos pesquisadores 

trarão para debate neste Evento diversos assuntos e ideias que gravitam em torno da temática 

proposta por este Colóquio. Assim sendo, temas como a midiatização do discurso; a 

problematização do discurso da educação inclusiva; o discurso sob a ótica foucaultiana; o 

discurso político, dentre muitos outros, comporão a esteira dos artigos presentes no referido 

Evento. 
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“PELA MINHA FAMÍLIA DIGO SIM”: UMA ANÁLISE CRÍTICA DOS DISCURSOS 
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Considerando que o Brasil está passando por um momento histórico em seu contexto político, 

tornou-se relevante desenvolver a pesquisa por esta tratar de um tema bastante atual e pela 

observação de um padrão de fala utilizado de forma inapropriada pelos deputados federais 

brasileiros para justificar votos favoráveis ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff. O 

presente estudo “Pela minha família digo sim: uma análise crítica dos discursos favoráveis à 

aceitabilidade do impeachment da presidenta Dilma Rousseff” se propõe a analisar os discursos 

dos deputados federais que votaram a favor do processo de impeachment da presidenta Dilma 

Rousseff no ano de 2016. A pesquisa consolida-se como quantitativa, qualitativa e analítica. 

Inicialmente, fizemos a análise do nosso corpus que corresponde aos 367 (Trezentos e sessenta e 

sete) depoimentos favoráveis ao processo de impeachment, o que nos proporcionou elencar 

inúmeras categorias produzidas por estes discursos. Destas, percebemos que a categoria “estado” 

(região geográfica) com 138 (cento e trinta e oito) ocorrências e a categoria “família” com 137 

(cento e trinta e sete) ocorrências destacaram-se as mais recorrentes. Porém, escolhemos a 

categoria “família” para ser nosso recorte analítico, por apresentar discursos voltados para a 

individualidade (família) ao invés de discursos que favorecessem a coletividade (população 

brasileira). Para tanto, utilizamos como aporte teórico os conceitos do inglês Norman Fairclough 

que concentra seu trabalho de Análise Crítica do Discurso (ACD) em um modelo tridimensional: 

texto, prática discursiva e prática social. Nesse sentido, podemos perceber a total indistinção de 

espaço público e espaço privado por parte desses deputados, que, ao enfatizarem a moralidade, 

valores e bons costumes, conceitos referentes ao conservadorismo, apropriam-se das mesmas 

estratégias de 1964 (ano em que se iniciou o regime militar no Brasil), e ao abdicarem do discurso 

institucional, adequado para a sessão de votação, revelam que suas justificativas são mais 

importantes que seus votos.  
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O ciberespaço faz circular diversas informações fora das mídias tradicionais, permitindo o 

funcionamento de discursos dos mais variados temas, especialmente advindo das redes sociais 

digitais. Dentre essas redes, o Facebook atualmente é visto como uma das que mais possibilita 

visibilidade aos discursos nela propagados. Tais discursos atuam como disseminadores de certos 

dizeres, que, por um lado, servem de maneira profícua para divulgação de notícias consideradas 

relevantes para a construção da cidadania, mas, por outro, funcionam como destiladores de ódio e 

de intolerância, notadamente em relação às minorias sexuais, étnicas e de gênero. Partindo dessa 

constatação, este trabalho tem como objetivo analisar o funcionamento de discursos antifeministas 

em quatro postagens do Facebook, cuja circulação se deu mediante páginas especificamente 

elaboradas para a propagação de um discurso de aversão ao movimento feminista e às mulheres 

que dele fazem parte. Amparamo-nos nos pressupostos teóricos da Análise do Discurso e partindo 

das contribuições de Michel Foucault por meio de noções como sujeito, discurso, enunciado, 

acontecimento, poder e verdade. Buscaremos mostrar como o sujeito feminista é discursivizado 

nestas postagens e como as relações poder/saber apreendidas nestes enunciados são exercidos para 

deslegitimá-lo. Metodologicamente falando, esta pesquisa segue um viés descritivo-interpretativo 

de natureza qualitativa. Em nossas reflexões, por meio de um efeito de memória, percebemos 

como esses discursos antifeministas baseiam-se em conceitos de gênero pautados nas divisões 

sexuais como um fator natural, isto é, através da ideia de que as mulheres, por terem sido 

consideradas naturalmente frágeis e delicadas, precisam se privar de ambientes considerados 

estritamente masculinos. Esse discurso faz funcionar determinado exercício de poder sobre o corpo 

feminino, de modo a deslocar esse corpo que avança cada vez mais para uma igualdade entre os 

sexos para um retorno a antigos modos de ser mulher. A análise das postagens demonstra o 

funcionamento de práticas discursivas que constroem verdades sobre as mulheres feministas e as 

representam como sendo mal-amadas, feias, rejeitadas, megeras, frígidas e loucas.  
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Na sociedade contemporânea, os mais diversos aparelhos tecnológicos (computador, celular, tablet 

e vídeogame) passaram a fazer parte da vida de uma parcela considerável da população. Seja em 

atividades profissionais, estudantis ou de lazer, os sujeitos estão sempre interagindo no ambiente 

virtual. Tais práticas vão se tornando frequentes, levando o sujeito a querer estar conectado 

ininterruptamente e esse uso desordenado pode ser diagnosticado, pelas instâncias de saber, como 

uma dependência em tecnologias digitais. Partindo disso, objetivamos, com este trabalho, analisar 

a emergência do discurso sobre o dependente digital, de modo a investigar as estratégias 

biopolíticas e a produção de subjetividade em enunciados que tratam dessa problemática. A 

presente reflexão sustenta-se na Análise do Discurso, mais precisamente a partir da 

arqueogenealogia de Michel Foucault, mediante noções como enunciado, discurso, saber, 

(bio)poder, biopolítica e modos de objetivação/subjetivação. Tomamos como corpus duas 

materialidades que circularam na mídia digital e discursivizam a hiperconexão como prejudicial à 

saúde do sujeito, a saber: i) uma reportagem publicada no site da revista Istoé intitulada “Vítimas 

da dependência digital”; ii) uma publicação sobre a campanha “Conecte-se ao que importa”, 

veiculada no site Real Maternidade. Do ponto de vista metodológico, trata-se de uma pesquisa 

descritivo-interpretativa, de abordagem qualitativa. Para tanto, atentamos para a forma como esses 

discursos buscam intervir na sociedade, controlando o sujeito dependente digital e agindo 

preventivamente sobre possíveis sujeitos que venham a ser viciados em tecnologias digitas. 

Destarte, constatamos que o discurso sobre o dependente digital objetiva os sujeitos, colocando-os 

no lugar do doente e gerenciando suas ações no espaço virtual. É flagrante nesses discursos a 

atuação de estratégias biopolíticas, a partir do incentivo ao uso regrado da internet e de uma alerta 

à conexão exagerada, concebida como uma ameaça à saúde e à vida dos sujeitos. Assim, os 

enunciados analisados agem de maneira a controlar os hábitos da população.  
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A crise dos refugiados pode ser compreendida sob dois principais aspectos. O primeiro, negativo, 

que alçou a guerra a uma condição comum na atualidade. Legitimada pela sociedade, essa vontade 

de verdade (FOUCAULT, 2014a) tornou a condição de existência dos refugiados símbolo da 

violência e da desigualdade. Por meio da classificação entre refugiados e migrantes, a vida, o 

direito e a cidadania surgem como bens escassos. De outro lado, sem recusar este primeiro, o 

segundo aspecto surge de modo afirmativo: as classificações instituídas pelos estados cedem lugar 

às subjetividades produzidas pelos sujeitos que fogem. Os sujeitos em fuga afirmam o caráter 

constituinte de sua situação: atravessam a sobrevivência para afirmar a resistência como 

fundamento da vida, atribuindo, por meio de sua luta, o valor e a dignidade da própria vida. 

Simultaneamente à dor, à negatividade e à violência, na fuga existe o desejo positivo por liberdade 

e democracia. Tomando estas duas premissas, objetivamos analisar os discursos midiatizados 

sobre o acontecimento do menino sírio Aylan Kurdi, encontrado morto em uma praia da Turquia 

quando sua família tentava emigrar para a Europa e a construção dos efeitos de sentido do 

enunciado “crise” para tratar dos sujeitos refugiados. Para tanto, mobilizamos, como pressupostos 

teóricos, as contribuições da Análise do Discurso de linha francesa por meio dos balizamentos de 

Pêcheux (2015) e do suporte teórico-metodológico de Foucault (2014b), o arqueogenealógico, que 

vem suplementar as categorias da perspectiva discursiva e possibilita compreender a genealogia 

acerca do sujeito refugiado, promovendo deslocamentos e ressignificação de dizeres. Os resultados 

da análise apontam que nomear como “crise” o aumento dos deslocamentos é apenas uma forma 

de legitimar a violência constante em que vivem enormes parcelas da população mundial, 

especialmente as mais pobres. Esse enredo encontra-se imbricado com questões políticas, 

configurando-se como estratégia de governamentalidade que visa gerir a vida do sujeito refugiado. 

Fundado em uma concepção de vida sempre inferior, o instituto do refúgio é apreendido como um 

dispositivo de controle e docilização do sujeito refugiado, por meio das relações de poder-saber 

que se desdobram pelos efeitos do poder disciplinar e da governamentalidade.  
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Ligado à discursividade e aos efeitos de convicção mobilizados no espaço de dizibilidades da 

moda e da doutrinação do mundo fashion, este trabalho tem como objetivo analisar a produção 

discursiva dos efeitos de afirmação de si que determinam o lugar de subjetivação do sujeito 

celebridade no espaço da moda. Trata-se de discutir, sob a ótica dos estudos discursivos de 

vinculação francesa, e fundamentados nos postulados foucaultianos acerca da verdade e da cultura 

e estética de si, os processos e estratégias que se constroem na ordem do dizer e do mostrar e que, 

por sua vez, imputam ao sujeito celebridade uma determinada ordem de afirmação de si. Para 

tanto, entende-se a celebridade como produto de uma vontade de verdade midiática, marcada e 

constituída a partir de determinadas conjunturas e condições de poder e de saber. Atrelado à 

proposta de se priorizar o batimento entre descrição e interpretação de objetos, sendo eles 

marcados pela visibilidade midiática que oportunizam, busca-se problematizar a produção da 

verdade na moda, observando, portanto, os espaços, quer seja de resistência, quer seja de alocação, 

ocupados pelo sujeito que se constrói e se afirma como convicto de sua subjetividade. Neste 

percurso, importa mobilizar as instâncias do dizer e a produção e alcance de seus efeitos, a partir 

das quais pode-se observar o condicionamento do discurso, assinalando o lugar político, de poder, 

de saber e, portanto, de produção de subjetividade ligado à moda. As análises se voltam para a 

arqueologia da imagem de si, interessando o trabalho de leitura discursiva de celebridades – como 

essas se mostram no escopo do vestir-se e do portar-se segundo os ditames da moda e de suas 

tendências – que se filiam ao mundo da música, da religião, do show business, do futebol e do 

entretenimento. As conclusões apontam para um movimento irregular do sujeito que ora resiste, 

ora segue uma determinada ordem do discurso fashion, mas que permanece constitutivamente 

atravessado por vontades de verdade e por efeitos de convicção de afirmação de si.  
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Esse trabalho submete à problematização uma discussão sobre o discurso da educação inclusiva, 

que passa a ser discursivizado no tema da proposta de redação do Exame Nacional do Ensino 

Médio em 2017, repercutido nas redes sociais e possibilitando a emergência discursiva sobre a 

temática. O presente estudo percorre algumas possibilidades analíticas lançadas pela noção de 

comentário - procedimento interno do discurso - cunhada por Michel Foucault, assim, objetivamos 

fazer uma leitura discursiva das repercussões na mídia a partir da proposta de redação do exame. 

Metodologicamente empregamos o método arqueológico (FOUCAULT, 2009) e fazendo uso de 

uma abordagem que prioriza o batimento entre a descrição e interpretação dos enunciados 

(PÊCHEUX, 2008). Assim, na esteira da produção dos efeitos de sentidos buscamos problematizar 

como os enunciados são discursivizados na grade de emergência do dizível na visibilidade 

midiática, na mídia, no acontecimento discursivo. Estamos fundamentados teoricamente na 

Análise do Discurso de linha francesa com os postulados de seu fundador Michel Pêcheux e em 

estreitos diálogos com os pressupostos de Michel Foucault. Como material de análise, foi 

selecionado uma reportagem divulgada no site gauchazh.clicrbs.com.br, que contém algumas 

repercussões dos internautas nas redes sociais sobre o tema da redação do ENEM. Ao final de 

nossas análises, destacamos a operação dos enunciados motivadores e do tema da redação que põe 

em jogo um regime de dizibilidades apreendidos na rede de regularidades e singularidades que 

caracterizam discursivamente o dizer situado na história. Nos comentários observou-se efeitos de 

sentidos discursivizados pelos estudantes, sobre a inclusão do sujeito com deficiência e a 

pertinência do tema da redação. Em suma, a repercussão do tema da educação inclusiva 

possibilitou por meio dos enunciados da proposta e de sua irrupção como acontecimento 

comentários sobre as práticas inclusivas existentes, as posições que os sujeitos com deficiência 

ocupam ou deveriam ocupar na sociedade, os desafios da educação inclusiva e a reflexão desta 

temática pelos estudantes.  

 

Palavras-chave: Mídia; Discurso; Acontecimento Discursivo. 

 

  



 

337  

MEU COACH, MINHA VIDA: O GOVERNO DE SI E DOS OUTROS EM DISCURSOS 

DIRETIVOS NO YOUTUBE 

 

Francisco Vieira da SILVA (UFERSA/UERN)  

francisco.vieiras@ufersa.edu.br  

 

 

Os serviços de coaching têm crescido de modo vertiginoso nos últimos dez anos. Surgida no 

campo dos negócios e no meio empresarial, a figura do coach assenta-se na necessidade da 

construção da liderança, no desenvolvimento de competências e habilidades que permitam ao 

sujeito ascender profissionalmente. O alargamento de tal prática para outras esferas sociais 

corrobora para a aparição do life coaching, ou seja, de uma modalidade de coaching voltada para a 

resolução de conflitos atinentes à vida pessoal, numa função que, não raro, tem gerado conflitos 

com os psicólogos. Partindo dessa particularidade do coaching, o objetivo deste estudo reside em 

analisar materialidades disponíveis no Youtube, com vistas a estudar a produção de um governo de 

si e dos outros em discursos diretivos presentes nessa plataforma na web. O corpus do estudo é 

formado por séries enunciativas retiradas de dois vídeos coletados em dois canais de life coaches 

famosos – Raquel Furtado e Geronimo Theml. O aparato teórico provém das reflexões 

arquegenealógicas de Foucault (2008; 2010a; 2010b) a respeito do discurso, do enunciado, do 

saber, do poder, da subjetividade e do governo de si e dos outros e de Deleuze (2006) acerca da 

sociedade de controle. Metodologicamente falando, este trabalho segue um viés descritivo-

interpretativo de abordagem qualitativa. As análises indicam que os discursos estudados alinham-

se a técnicas de poder a elementos do saber que possibilitam aos sujeitos governar a si mesmos e 

aos outros, tendo em vista a produção de verdades nas quais cada um pode ser “gestor” ou 

“empresário” de si. Convém destacar que tais dizeres relacionam-se, num domínio associado, a 

enunciados do campo da autoajuda, pois cria diferentes estratégias de motivação e aconselhamento 

para a consecução de uma vida feliz e para a efetivação do sucesso pessoal. Além disso, vale 

realçar que condições de visibilidade da mídia digital sustentam a emergência e a circulação desses 

discursos voltados a um gerenciamento de si pela via do coaching.  
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A padronização e a normatização da identidade feminina possuem relação desde o início da 

história, o patriarcado sempre enquadrou e impossibilitou as mulheres a ascenderem como sujeito 

socialmente autônomo, tendo que depender de uma figura masculina para a sua consolidação, seja 

ela o marido, o pai ou um irmão. O trabalho tem como objetivo analisar a construção da imagem 

do sujeito-mulher, levando em consideração a representatividade do feminino na sociedade 

contemporânea, com o intuito de identificar como as canções da Drag Queen Pabllo Vittar 

refiguram a imagem feminina, dissociando-a dos estigmas impregnados. Esse artista aparece na 

indústria fonográfica como sendo uma grande influência para a música pop brasileira, já que suas 

canções representam mulheres que sempre estiveram às margens da sociedade, pois estavam em 

conflito com a normatização e padronização do sujeito-mulher da história, um ser que era 

considerado casto e santo, assim como seu corpo. Optamos por uma pesquisa bibliográfica, de 

cunho analítico, à luz da Análise do Discurso de linha francesa segundo estudiosos como Foucault 

(1999, 1996), Pêucheux (1988, 1999), Orlandi (2013) que trazem contributos necessários para 

identificarmos as nuances e as influências que a história exerce sobre a sociedade contemporânea. 

Para a pesquisa referente ao sujeito-mulher nas malhas da história, baseamo-nos em Lipovetsky 

(1997), Beauvoir (2016), entre outros. Esse estudo analisará discursivamente três (3) canções 

interpretadas pela Drag Queen, que versam sobre a mulher na sociedade contemporânea, 

considerando o discurso de resistência e de independência feminina, através de dispositivos da 

AD: interdiscurso, ditos e não-ditos, pré-construídos, entre outros. Podemos concluir com esse 

trabalho inicial que as canções analisadas podem surgir como um discurso de empoderamento e de 

exaltação do corpo feminino, por isso poderá despertar a criticidade, a reflexão e a discussão em 

relação aos movimentos feministas e das reivindicações de libertação do corpo e dos padrões 

adquiridos ao longo da história.  

 

Palavras-chave: Análise do discurso; Sociedade; Sujeito-mulher.  

 

  



 

339  

O DISCURSO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM RELATÓRIOS DE ALUNOS COM 

DEFICIÊNCIA: AS RELAÇÕES DE PODER-SABER NA INSTITUIÇÃO ESCOLAR 

 

Antonia Janny Chagas FEITOSA (UERN)  

jannyfeitosa@gmail.com  

 

 

Esse trabalho objetiva analisar o discurso da educação inclusiva, com base em relatórios de alunos 

com deficiência auditiva que estudam em uma escola da rede básica no interior do RN, 

especificamente na cidade de Pau dos Ferros, desse modo, procuramos averiguar as técnicas 

disciplinares utilizadas pelos docentes desta instituição para a produção dos efeitos de sentidos, 

ligados a inclusão destes discentes na instituição escolar. Como embasamento teórico utilizamos 

os fundamentos da Análise do Discurso de vertente francesa, nos postulados de Michel Pêcheux e 

Michel Foucault, e adotamos como método o arqueogenealógico (FOUCAULT, 2009) para 

entender como as relações de poder-saber são capazes de manipular e disciplinar os corpos. Nessa 

perspectiva, a educação inclusiva, sendo um dispositivo do biopoder e tramitando na sociedade 

atual por uma governamentalidade, torna-se responsável pela rede de sentidos que promove efeitos 

de inclusão e igualdade aos alunos com deficiência nas aulas de atendimento regular e 

especializado. O corpus do presente estudo é constituído por dois relatórios descritivos, os quais 

relatam a participação individual desses discentes na sala de aula, e desde já, apontam algumas 

estratégias disciplinares utilizadas para melhorar o processo de ensino e aprendizagem desses 

alunos. Diante disso, compreendemos que o discurso da educação inclusiva almeja incluir esses 

alunos no espaço escolar, tendo em vista as alterações curriculares ocorridas na Educação Básica e 

no Ensino Superior, interferindo diretamente nas estratégias de ensino, para que estes sujeitos 

possam ser incluídos nas escolas, e mesmo diante de suas limitações possam ser preparados para 

atuar nos diversos meios sociais e viver dignamente. Pela retomada da memória discursiva, é 

possível perceber como os sentidos se movem na historicidade dos enunciados, fazendo perceber 

que os sujeitos com deficiência são docilizados para estudar, trabalhar, ter sonhos e metas como os 

ditos “normais”. Assim, observamos através da emergência de saberes do discurso pedagógico da 

instituição escolar, como apoio dos professores e familiares são responsáveis pela rede de sentidos, 

bem como por meio de estratégias disciplinares, promovendo efeitos de igualdade e inclusão para 

os alunos com deficiência, subjetivando-os e conferindo discursividades no espaço do poder-saber.  
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Partindo da história do presente, mediante processos de discursivização, observamos uma 

crescente produção de uma Scientia sexualis, com intuito de fabricar vontades de verdade do sexo 

como estratégias de um poder imanente sobre o sujeito e seu corpo na contemporaneidade. Deste 

modo, o presente trabalho objetiva analisar o discurso sobre fantasias sexuais femininas, 

materializado em blogs, apreendendo desse processo, os efeitos de sentidos na fabricação 

discursiva do sujeito feminino em sua relação com o corpo, no contexto das fantasias sexuais. 

Nesta perspectiva, direcionamos nosso olhar como analista do discurso, pesquisador, aos discursos 

sobre as fantasias sexuais femininas, evidenciando o corpo como alvo da relação saber – poder a 

produzir modos de subjetivação. Para tanto, usamos como ferramentas teórico- metodológicas, 

conceitos e categorias da Análise do Discurso (AD) de origem francesa, marcadas hoje, pelas 

grandes contribuições foucaultianas, a saber: Corpo, Discurso, Enunciado, Memória discursiva, 

Saber - Poder, dentre outros. O corpus para este artigo se constitui de 01 matéria “Pesquisa aponta 

as 4 fantasias sexuais mais comuns entre as mulheres” veiculada no blog do BG, (Bruno Giovane), 

publicada na mídia digital. Percebemos, portanto, que o corpo feminino, analisado a partir das 

materialidades enunciativas, inscreve-se nas práticas das fantasias sexuais, marcado e constitutivo 

por um conjunto de saberes que o coloca como alvo das estratégias de um poder disciplinar, a 

fragmentar e potencializar partes do corpo, numa extensão constante com o exterior sócio histórico 

que constroem as fantasias sexuais, quer legitimando uma ordem do discurso, como exercício de 

uma ciência da sexualidade, quer sinalizando para uma possível ars erótica (arte erótica). Assim, o 

corpo inscrito na prática discursiva das fantasias sexuais, como acontecimento discursivo, opera 

em jogos de vontades de verdade sobre o corpo feminino, na fabricação de modos de subjetivação, 

como formas de vidas, de identidades na relação com os desejos e prazeres.  

 

Palavras-chave: Corpo feminino; Fantasias sexuais; Modos de subjetivação. 

 

  



 

341  

GRUPO 43: GRUPO DE PESQUISA DISCURSOS SOCIAIS (PUC-SP – Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo) 

 

Deborah Gomes de PAULA (PUC/SP-UNIP) 

deborahpaula@ig.com.br 

 

Regina Célia Pagliuchi SILVEIRA (PUC/SP) 

regcpf@osite.com.br 

 

 

Este grupo de pesquisa está tematizado na construção textual-discursiva da (pós)verdade nos 

discursos sociais. Tem-se por objetivo verificar quais as estratégias são utilizadas pelos diferentes 

discursos sociais para a construção da (pós) verdade em seus textos. Tem-se por ponto de partida 

que os discursos sociais devam ser analisados pelas categorias Poder, Controle e Acesso. Nesse 

sentido, o Poder decide, o Controle executa e o Acesso faz circular o fato construído por diferentes 

semióticas em seus textos. A tarefa do analista é verificar como o que é representado como 

verdade decorre da ideologia do Poder e como ele faz circular o fato construído como uma (pós) 

verdade. 

 

Palavras-chave: Análise Crítica do Discurso; Pós-verdade; Discursos Sociais. 

 

Integrantes: Deborah Gomes de Paula; Regina Célia Pagliuchi Silveira; Marcus T.T. Catunda; 

Sônia Maria Oliveira e Silva; Adelson Florêncio de Barros; Paula Pinho Dias. 
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DISCURSO E (PÓS)VERDADE NA CONSTRUÇÃO DO SENSACIONALISMO NO 

DISCURSO JORNALÍSTICO 

 

Deborah Gomes de PAULA (PUC/SP-UNIP)  

deborahpaula@ig.com.br  

 

Regina Célia Pagliuchi SILVEIRA (PUC/SP)  

regcpf@osite.com.br  

 

 

Esta comunicação está situada na área da Análise Crítica do Discurso com as vertentes social, 

sócio-cognitiva e Semiótica social e tem por tema a construção do sensacionalismo no discurso 

jornalístico. Entende-se que o discurso jornalístico é caracterizado pelo macro ato de fala 

construindo a opinião para o público-leitor. A mídia, de modo geral, tem grande acesso ao público 

e, dessa forma, exerce um papel importante na construção social da opinião. Segundo Fairclough 

(2001), toda mudança social acarreta uma mudança no discurso e vice-versa. Desse modo, com as 

altas tecnologias, houve uma mudança social que propiciou uma mudança no discurso. Sendo 

assim, anteriormente o discurso jornalístico era caracterizado pela notícia ou seja, o privilégio do 

Inusitado, o não sabido. Com as redes sociais, a divulgação do que ocorre no mundo tornou-se 

muito rápida; assim, quando o jornal chega às bancas, a maioria das notícias já é conhecida pelo 

leitor. O jornal é um produto para ser vendido e, por essa razão, houve a necessidade de uma 

transformação nos seus textos de notícias. Logo, a notícia modificou-se em reportagem, pois o fato 

noticioso já é conhecido de seu público leitor; por essa razão, fez-se necessário construir a opinião 

para o público transformando o já sabido pela estratégia da construção do sensacionalismo. 

Segundo Marcondes Filho (1989), a notícia é a informação transformada em produto para ser 

consumido, e este passa, assim, a ser construído a partir de características estéticas, emocionais e 

sensacionais. Entende-se, também, que os atos de fala são importantes para o estudo do 

sensacionalismo. A pesquisa realizada coletou amostras de notícias sensacionalistas que foram 

analisadas pelos atos de fala a fim de verificar as (pós)- verdades noticiadas. Os resultados obtidos 

indicam que 1. O ato ilocucional é guiado para selecionar lexemas e regras gramaticais para 

construir a opinião para o público; 2. O ato ilocucional transforma o fato noticioso construído pelo 

lícito, transformando-o em ilícito. 3. O ato perlocucional ocorre pelo recurso da memória social e 

dos valores aí estabelecidos. Em síntese, o sensacionalismo decorre da estratégia de transformar 

valores lícitos em ilícitos.  

 

Palavras-chave: Sensacionalismo; (Pós)verdade; Análise Crítica do Discurso. 
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DAS BODAS DE CANÁ À SANTA CEIA DA IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE 

DEUS: A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DO “VERDADEIRO MESSIAS”, EDIR 

MACEDO, A PARTIR DO FALSEAMENTO DO PRIMEIRO MILAGRE DE JESUS 

 

Marcus T.T. CATUNDA (PUC-SP)  

profcatunda@uol.com.br  

 

 

Durante muito tempo, a Bíblia é apresentada e aceita como o elo entre a divindade e os crentes; 

porém, direta ou indiretamente, em maior ou menor intensidade, apesar da revolução luterana, que 

possibilitou aos cristãos o acesso à leitura e à consequente interpretação pessoal de seu conteúdo, 

muitos são ainda os que continuam a obter sucesso com a sorrateira prática de interpretá-la seletiva 

e convenientemente, apresentando-se como seus fiéis esclarecedores e representantes da 

divindade. Além disso, é importante acrescentar que tal prática é comum para vários “líderes 

religiosos” neopentecostais, que utilizam com sucesso a (re)formulação e a (re)construção da 

palavra bíblica para obter vantagens e manter o poder. Para isso, recorrem à construção de um 

discurso religioso permeado de novas verdades, que se sobrepõem à verdade bíblica. Tendo como 

ponto de partida esse cenário, e referenciada na análise crítica do discurso religioso da Igreja 

Universal do Reino de Deus (IURD), pretende-se demonstrar com esta pesquisa – que faz parte de 

um estágio de Pós-Doutoramento desenvolvido na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP) – a maneira como o uso da língua é manipulado na construção sociocognitiva da 

ideologia do bispo Edir Macedo para produzir nos fiéis a crença de que podem ter suas vidas 

totalmente transformadas, desde que o aceitem como o Messias. Especificamente, busca-se 

desvendar a proposta messiânica de Edir Macedo no seu Discurso Religioso, a partir da 

desconstrução do primeiro milagre de Jesus, nas bodas de Caná, e da construção de seu próprio 

milagre. O problema investiga a inter-relação entre Sociedade, Cognição e Discurso buscando 

entender a força discursiva que guia a mente dos fiéis para aceitarem as crenças propostas e o 

modo como elas os levam a crer na transformação de suas vidas. A pesquisa se justifica pela 

necessidade de compreender as transformações sociais, culturais, econômicas e políticas, entre 

outras, que levam aos modelos globalizados de organizações humanas e, consequentemente, às 

novas formas de manifestação da verdade através da espiritualidade e da crença. A investigação é 

qualitativa e adota um procedimento teórico-analítico, cujo material de análise foi coletado do 

discurso oral do Bispo Edir Macedo, retirado da internet. O referencial é composto de resultados 

apresentados pela Análise Crítica do Discurso – ACD, com as vertentes Sociocognitiva, com Van 

Dijk (1997), e Social, com Fairclough (2001) e Thompson (2011), além da Sociologia de Max 

Weber (2002), com a Teoria da Ação Social e a Tipologia Ideal de dominação.  

 

Palavras-chave: Análise Crítica do Discurso; Discurso Religioso; Discurso e (pós)verdade.  
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UM OUTRO OLHAR PARA A REPRESENTAÇÃO DISCURSIVA DO CABOCLO 

AMAZONENSE 

 

Sônia Maria Oliveira E SILVA (PUC-SP/CAPES)  

soniaoliveira-mao@hotmail.com  

 

 

Esta comunicação está fundamentada nas vertentes social e sóciocognitiva da ACD e tem por tema 

as diferentes representações discursivas da História e de músicas populares regionais do caboclo 

amazonense. O problema tratado é as representações ideológicas do caboclo amazonense que 

difere do discurso da história que objetiva a construção de heróis e vilões para as personagens dos 

fatos históricos de uma nação e que difere das representações em língua das músicas populares de 

autores amazonenses que são guiadas pela cultura e ideologia contida na memória social do 

amazonense. Justifica-se a pesquisa realizada, pois, até os dias atuais, há o preconceito social do 

índio e do negro na sociedade amazonense. Entende-se que a Análise Crítica do Discurso objetiva 

denunciar a maneira pela qual as representações linguísticas criam nos discursos públicos o 

preconceito racial, entre outros preconceitos. Tem-se por objetivo geral contribuir com os estudos 

sociais e linguísticos relativos ao caboclo amazonense e por objetivos específicos: 1) verificar 

como os discursos sociais da história e das canções populares trazem representado o preconceito 

racial; 2) confrontar se as diferenças ou reproduções nas representações linguísticas que têm 

acesso ao público constroem ou reproduzem o preconceito racial. A pesquisa realizada é 

qualitativa e as análises foram realizadas com uma amostra coletada nos textos da História do 

Amazonas e letras de músicas populares que têm por tema o caboclo amazonense. Os resultados 

apresentados são parciais e participam de uma pesquisa mais ampla a respeito do preconceito 

racial indígena e negro que surge em diferentes discursos amazonenses. Os resultados obtidos 

indicam que: 1) o discurso da História constrói o preconceito racial através da limpeza racial; 2) 

que o discurso das músicas populares, por vezes, reproduz esse preconceito e por vezes busca 

representar o caboclo amazonense como um herói regional. Conclui-se a necessidade de dar 

continuidade na pesquisa e tratar do mesmo tema em textos relativos a lendas e aos discursos 

oficiais da geografia e da etnografia amazonense.  

 

Palavras-chave: História do Amazonas; Música; Representação.  
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TEXTO, DISCURSO E SOCIEDADE: ESTRATÉGIAS UTILIZADAS POR GILBERTO 

FREYRE PARA TRANSFORMAR EM (PÓS) VERDADE AS ATITUDES DO SENHOR 

DE ENGENHO, EM CASA-GRANDE & SENZALA, REPRESENTANDO-O COMO UM 

GRANDE PATRIARCA 

 

Adelson Florêncio de BARROS (PUC-SP)  

profadelsonbarros@hotmail.com  

 

 

Este texto está situado na Análise Crítica do Discurso com as vertentes sociocognitivas (DIJK, 

1997) e Social (FAIRCLOUGH, 2001 e THOMPSON, 2011). Tem-se por tema as estratégias 

utilizadas por Gilberto Freyre para transformar em (pós) verdade as atitudes dos senhores de 

engenho, representando-o como um grande patriarca. Justifica-se a pesquisa realizada na medida 

em que há uma divergência de opiniões a respeito da obra Casa Grande & Senzala de Gilberto 

Freyre. Segundo alguns autores, ela retrata a escravidão brasileira pelo olhar do negro; segundo 

outros, ela retrata a escravidão brasileira pelo olhar do branco, do senhor. As bases teóricas são da 

ACD. Serão tratados aspectos da cognição humana relativos à produção de sentidos com recursos 

de memória a partir de contextos. Cabe mencionar que todas as formas de conhecimento são 

representações mentais, construídas no e pelo discurso. Dessa forma, Van Dijk (1997) postula três 

categorias analíticas: Sociedade, Cognição e Discurso. Tem-se por objetivos: apresentar a 

ideologia contida no discurso de Gilberto Freyre a partir da obra Casa- Grande & Senzala como 

forma de perpetuação do poder/classe dominante por meio da manipulação do poder, do controle e 

do acesso ao público; verificar quais e quantos papéis sociais as escravas e escravos representavam 

socialmente na obra; e analisar o ponto de vista projetado por Gilberto Freyre para focalizar a 

escravidão na zona açucareira pernambucana, respondendo a questão: de que maneira Freyre 

constrói as estratégias discursivas utilizadas para guiar a formação sociocognitiva de forma a 

representar o senhor de engenho como um grande patriarca? Os resultados obtidos indicam que os 

escravos eram representados pela exploração de sua mão de obra. A crueldade caracterizava a 

relação entre escravos e senhores. Estes por serem omissos, utilizavam-se do feitor e da senhora de 

engenho para executarem a tarefa da punição. O autor, em sua obra, cancela o canavial e a senzala 

e privilegia as representações sociais no cotidiano da Casa-grande. Assim, o senhor de engenho é 

representado pelo papel social de respeitado, temido, mas também representado como patriarca 

paternalista. Ao escrever Casa- Grande & Senzala, Freyre o faz de forma conservadora e 

escravocrata, cancelando a exploração e a violência com seus escravos e focalizando a escravidão 

açucareira pelo ponto de vista do senhor como um grande patriarca.  

 

Palavras-chave: Texto; Discurso e Sociedade; Representação social. 
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A IMAGEM DE SI E A MOBILIZAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA FRENTE À 

(RES)SIGNIFICAÇÃO DE VALORES SOCIAIS 

 

Paula Pinho DIAS (FIEB; PUC-SP)  

paulapdias@bol.com.br  

 

 

Essa comunicação trata das estratégias discursivas que propiciam a construção e propagação pela 

mídia da autorrepresentação poética de Cora Coralina cuja tessitura mítica tende a fixar modelos 

de comportamento para mulher e para o idoso. A perspectiva adotada aqui é a de o discurso 

conjuga opiniões pessoais que podem ser vistas como crenças compartilhadas, mas essas opiniões 

também podem se generalizar como crenças sociais e atitudes. Nesse sentido, o discurso apresenta-

se como um tipo de experiência simbólica cuja linguagem, que o específica, também explica a 

maneira pela qual o indivíduo estrutura seu pensamento, atualizando valores compartilhados e 

gerando modelos de comportamento capazes de preencher lacunas sociais, quando 

redimensionados e explorados, sobretudo, pela mídia jornalística como acontecimento 

espetaculoso, mobilizando a opinião pública frente à (res)significação da imagem da mulher e do 

idoso. Para tratar desta questão, busca-se como fundamentação teórico-metodológica a vertente 

sociocognitiva da Análise Crítica do Discurso, que postula a dialética entre o individual e social, 

ou seja, entre a cognição e a sociedade, duas faces de uma mesma relação instituída e mediada 

pelo discurso, este entendido, portanto, como prática e representação. O material de análise são 

amostras autobiográficas e midiáticas que, ao serem postas em inter-relação na análise, evidenciam 

a maneira pela qual cognição e sociedade se inter-relacionam e permitem apreender a imagem do 

sujeito autobiográfico e sua formulação em outros discursos que direcionam a atualização da 

tessitura mítica da autora na mídia. Os resultados obtidos indicam que os discursos inter-

relacionam as dimensões individual e social, concorrendo para projeções de imagens que vem de 

encontro às necessidades da sociedade que anseia pela legitimação valores relacionados, sobretudo 

ao gênero feminino e ao idoso. Por fim, entende-se que não apenas há uma dialética entre o 

aspecto individual e social do discurso, mas, essencialmente, é dessa dialética que se compõe o 

jogo das interações sociais que, em especial, nesta contemporaneidade, vem ampliado os modelos 

de relações interpessoais e, por conseguinte, o horizonte do conhecimento do homem sobre si 

mesmo e sobre o mundo.  

 

Palavras-chave: Discurso; Sociedade; Cognição. 
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GRUPO 44: LEEDIM – LABORATÓRIO DE ESTUDOS EPISTEMOLÓGICOS E DE 

DISCURSIVIDADES MULTIMODAIS (UFSCar – Universidade Federal de São Carlos) 

 

Roberto Leiser BARONAS (UFSCar) 

baronas@ufscar.br 

 

 

Cadastrado desde 2010 no diretório do CNPq, o Laboratório de Estudos Epistemológicos e de 

Discursividades Multimodais – LEEDiM, situado no Departamento de Letras da Universidade 

Federal de São Carlos – UFSCar, está organizado em torno de dois grandes programas de 

pesquisa. No primeiro, objetiva-se discutir, inicialmente, os deslocamentos epistemológicos e 

metodológicos produzidos por autores brasileiros e franceses no domínio da Análise do Discurso 

de orientação francesa do final dos anos oitenta até os dias atuais; num segundo momento, 

verifica-se em que medida esses deslocamentos epistemológicos e metodológicos podem ser 

aplicados a diferentes corpora de diferentes geografias e, por último, faz-se uma 

descrição/interpretação da escrita da história linguageira dos conceitos da Análise do Discurso de 

orientação francesa, tanto na geografia francesa, quanto na brasileira. No segundo, busca-se 

compreender o modo como os mais diversos suportes midiáticos, por meio de textos multimodais, 

constroem uma escrita da história de campanhas presidenciais brasileiras bastante distinta da 

história oficial veiculada nos editoriais, nos artigos de opinião, nas análises políticas, por exemplo. 

Elegem-se, como corpus de análise, textos multimodais: fotografias derrisórias, fotomontagens, 

charges impressas, charges eletrônicas, caricaturas políticas, textos sobre o anedotário político 

brasileiro e blogs de comentários políticos veiculados por jornais, sites e revistas brasileiras de 

grande circulação nacional durante os primeiros e segundos turnos das campanhas presidenciais 

brasileiras de 1998 a 2014. O LEEDiM congrega pesquisadores de iniciação científica, mestrado, 

doutorado, pós-doutorado e professores de diversas Universidades públicas brasileiras tais como, a 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), a 

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) e a Universidade Estadual da Bahia 

(UNEB). Em seus oito anos de trabalho, o grupo tem publicado diversos livros, artigos e traduções 

relevantes no campo dos estudos discursivos brasileiros, além de organizar importantes eventos na 

área do discurso. O grupo é também responsável pela fundação e edição da Revista Linguasagem. 

 

Palavras-chave: Análise do discurso; Textos multimodais; Campanhas presidenciais. 

 

Integrantes: Roberto Leiser Baronas; Andreia Cristina Soares André Melo; Daniel Mariano; 

Franciane Stein; Lígia Mara Boin Menossi de Araujo; Gleice Antônia de Moraes Alcântara; Ingrid 

da Mata; Isadora Martinez; Julia Lourenço; Júlio Antonio Bonatti Santos; Marco Antônio Almeida 

Ruiz; Mariana Guidetti Rosa; Mariana Morales da Silva; Marina Viera Cervezão; Milena Borges 

de Moraes; Rejane Centurion; Renata de Oliveira Carreon; Samuel Ponsoni; Sidnay Fernandes dos 

Santos; Tamires Bonani; Terezinha Ferreira de Almeida; Paula Camila Mesti. 
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THE ANTI-CHOMSKY READER: NOAM CHOMSKY EM FACE DE SUA ANTI-

IMAGEM DE AUTOR 

 

Júlio Antonio Bonatti SANTOS (UFSCar)  

juliobonatti@hotmail.com  

 

 

O problema da autoria é permeado de vários fatores explicativos, dentre eles, aqueles que se dão 

ao longo do processo de criação da imagem de autor. Embasado em alguns princípios teorizados 

por Dominique Maingueneau (2010), como as instâncias e as dimensões da autoria, o presente 

trabalho visa analisar certos traços de construção de uma determinada imagem “negativa” do autor 

Noam Chomsky a partir do livro intitulado The Anti-Chomsky Reader (HOROWITZ & 

COLLIER, 2004). A ideia de “um leitor de Chomsky” surge com a publicação pela editora 

Pantheon Books de The Chomsky Reader (CHOMSKY, 1987), um livro de grande alcance da obra 

de Noam Chomsky que contribuiu para a consolidação de uma imagem dupla desse autor, com 

textos advindos de suas duas áreas de atuação, como a linguística e a análise política. The 

Chomsky Reader repercutiu de tal forma no cenário intelectual norte-americano que serviu de 

mote para diversos intelectuais contrários às ideias de Noam Chomsky organizarem um livro 

quase vinte anos depois para repudiar seus escritos políticos e linguísticos; é o caso que vemos na 

publicação parafraseando seu título: The Anti-Chomsky Reader – um livro que consiste em uma 

compilação de artigos de diversos escritores feita por David Horowitz e Peter Collier, na sua 

maioria escritores pertencentes à comunidade de judeus conservadores nos Estados Unidos, que 

discordam das posições políticas do Chomsky ativista, crítico contumaz da instituição do Estado 

de Israel e seus desdobramentos no cenário político internacional. Num aspecto geral, o exemplo 

do The Anti-Chomsky Reader nos serve para entender a tentativa de criação da imagem de um 

“Chomsky antissemita” a partir da mobilização de uma instância da autoria posta em 

funcionamento na introdução do livro: as instâncias da pessoa e do escritor – são vários os trechos 

que ressaltam falas de Chomsky negando o Holocausto e incriminando o Estado de Israel pela 

violação dos Direitos Humanos nos repetidos massacres do povo palestino (título dos capítulos IV 

e V, respectivamente: Chomsky’s War against Israel e Chomsky and Holocaust Denial). Nesse 

sentido, vamos apresentar aqui quais marcas discursivas próprias da criação de uma imagem de 

autor são apontadas pelos organizadores do livro The Anti-Chomsky Reader, detendo-nos 

principalmente nos aspectos paratextuais, para entender como se produz junto à imagem do autor 

Chomsky duplo, linguista e ativista político, também uma possível anti- imagem desse autor.  

 

Palavras-chave: Noam Chomsky; Autoria; Imagem de autor.  
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POR UMA CIÊNCIA DA LINGUAGEM NO BRASIL: PERCURSOS E IRRUPÇÕES 

TEÓRICAS 

 

Marco Antônio Almeida RUIZ (UFSCar)  

marcoalmeidaruiz@gmail.com  

 

 

Em um artigo de divulgação científica, cujo título é Uma teoria brasileira do idioma, publicado na 

Edição 78 da Revista Língua Portuguesa, em abril de 2012, Módolo e Braga falam sobre algumas 

das teorias linguísticas desenvolvidas por estudiosos brasileiros em nossa geografia nos últimos 

anos. Os autores destacam, por exemplo, a Gramática construtural da língua portuguesa, de Back e 

Mattos (1972), a Sociolinguística paramétrica de Tarallo e Kato (1989); a Abordagem 

multissistêmica de Ataliba Teixeira de Castilho (2010). No campo dos estudos do discurso, por 

exemplo, vemos constantes reformulações e proposições teóricas que podem ser pensadas à moda 

brasileira, tais como a Semiótica da canção, proposta por Luiz Tatit (2007); a Teoria do silêncio, 

de Eni Orlandi (2007), a Semântica do acontecimento, proposta por Eduardo Guimarães (2005); a 

Teoria dos estereótipos básicos e opostos (2010), de Sírio Possenti, entre outras. Com efeito, tais 

teorias, apesar de tomarem o discurso como objeto de observação, cada uma delas constrói o seu 

objeto teórico de maneira bem diferente. Para esta nossa pesquisa de doutorado, entendemos por 

estudos discursivos um conjunto de disciplinas que tem a linguagem, imbricada em suas diferentes 

ordens (linguísticas, enunciativas, históricas) e manifestada em distintas materialidades (verbais, 

visuais, verbo-visuais), como objeto de estudo. Assim, alicerçados nos pressupostos teóricos da 

análise do discurso de matriz francesa, sobretudo nas considerações acerca da noção de 

acontecimento discurso e narrativa do acontecimento, de Jacques Guilhaumou (2009), temos como 

objetivo investigar a escrita da história da análise do discurso em nosso país, considerando as 

diferentes vertentes e as diferentes correntes discursivas que se desenvolveram em nosso cenário 

após a sua institucionalização e recepção em 1980, constituindo-a como um campo singular e 

heterogêneo, ou seja, trata-se de um espaço de pesquisa bastante amplo e que não se pode reportar 

a um único lugar de emergência preciso, pois há contornos muito fluidos. Nosso corpus é 

composto de diferentes teses, dissertações e trabalhos de conclusão de cursos que (re)contam as 

diferentes correntes de pesquisa no Brasil, inscritas em diferentes vertentes discursivas – 

enunciativa, dialógica e materialista –, compondo, a nosso ver, análises de discursos, no plural.  

 

Palavras-chave: Epistemologia; AD do Brasil; História da ciência; Narrativas do acontecimento. 
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SORORIDADE E EMPODERAMENTO: UMA ANÁLISE DO DISCURSO FEMINISTA 

NO FACEBOOK 

 

Mariana Guidetti ROSA (UFSCar)  

marianagrosa@gmail.com  

 

 

O Feminismo tem sido um assunto a ser comentado e discutido principalmente na web; é possível 

notar uma maior circulação de textos sobre o movimento em diferentes sites, blogs e redes sociais. 

As páginas feministas na rede social Facebook conquistam um número maior de seguidores a cada 

dia. A partir de questionamentos acerca dos diferentes sentidos que circulam na web, e com o 

objetivo de compreender como o discurso feminista se manifesta em duas páginas feministas do 

Facebook ("Empodere duas mulheres" e "Não me Kahlo", ambas com aproximadamente 1 milhão 

de seguidores e muitos compartilhamentos), propõe-se analisar duas lexias recorrentes no 

Feminismo (sororidade e empoderamento) e que estão presentes nos textos feministas 

selecionados para o corpus da pesquisa. A escolha pelo mídium Facebook se deve ao fato da 

necessidade do surgimento de pesquisas que tratam as novas modalidades textuais da web, que 

surgiram graças ao desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação no final do século XX 

(Maingueneau, 2015). O presente projeto de Mestrado está ancorado na Análise do Discurso de 

orientação francesa de Michel Pêcheux e nas teorias sobre hipergênero e cenografia propostas por 

Dominique Maingueneau. Almeja-se analisar os diferentes sentidos dos dois termos (sororidade e 

empoderamento) e suas circulações nos textos de duas páginas da rede social Facebook: 

"Empodere duas Mulheres" e "Não me Kahlo", tendo como hipótese que há diferentes posições 

discursivas no interior de uma mesma formação discursiva . Para que se possa comprovar essa 

hipótese, inicialmente, verificar-se-á como os textos eleitos para as análises a partir de 

determinados percursos (Maingueneau, 2007, 2015) e inscrição em determinadas formações 

discursivas (Maingueneau, 2015) se inscrevem no hipergênero (Maingueneau, 2015). A análise 

pautar-se-á no reconhecimento das diferentes cenografias e como as mesmas são mobilizadas; na 

sequência, como o interdiscurso irrompe nos textos escolhidos para análise. Por fim, por meio dos 

percursos inesperados (Maingueneau, 2015), será possível explicitar as relações imprevistas e 

contradições existentes no interior de uma formação discursiva, medir a dispersão e explorar a 

disseminação dos sentidos das lexias escolhidas.  

 

Palavras-chave: Discurso; Hipergênero; Cenografia. 
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INSCRIÇÕES E CIRCULAÇÕES DO ETHOS DE ESTUDANTES SECUNDARISTAS 

NAS REDES SOCIAIS E NAS MANIFESTAÇÕES DE RUA 

 

Mariana Morales da SILVA (UFSCar)  

marianamoralesdasilva@gmail.com  

 

 

O discurso por ser atravessado ideologicamente, manter necessariamente relação com a 

exterioridade e constituir-se na relação e oposição a outros discursos, tem seu funcionamento 

como um fio discursivo costurado em uma rede de significações. Por essas características 

constitutivas, o discurso pode, então, ser considerado essencialmente argumentativo. Isso porque 

traz em si um posicionamento, haja vista que ao sustentar-se em determinados discursos aos quais 

se filia, opõe-se a outros. Não obstante, a filiação de um discurso em uma rede de significações é 

afetada pelo inconsciente e a contradição se faz intrinsecamente a ele, tanto no nível externo 

quanto interno. Tendo em vista compreender o funcionamento da contradição no discurso e mais 

especificamente seus efeitos, neste trabalho enfoca-se a prática discursiva argumentativa dos 

estudantes secundaristas no período de 2015 e 2016, quando das ocupações das escolas e vias 

públicas contra a Reestruturação das Escolas Paulistas. Colocam-se, assim, os seguintes 

questionamentos: como as redes sociais contribuíram como espaço argumentativo para a 

construção do ethos de estudantes secundaristas? E, quais os efeitos desse ethos nas ocupações 

tanto das escolas públicas quanto das ruas e avenidas nos atos públicos? Para tanto, as análises 

centram-se no binómio ocupação versus invasão em circulação nas páginas do Facebook que 

funcionam como uma espécie de “diário de ocupação”, entendidas como espaços argumentativos 

fulcrais para a construção desse ethos em discussão. Nas análises, busca-se compreender quais 

efeitos de sentidos foram privilegiados em associação a cada termo e seus efeitos na construção de 

ethos dos estudantes secundaristas em ocupações. A seguir, por meio da análise de imagens dos 

estudantes secundaristas em atos públicos em ruas e avenidas da cidade de São Paulo veiculadas 

em distintos canais de comunicação virtual, investiga-se os efeitos desse ethos construído nas 

redes sociais nas manifestações de rua. Neste momento, estabelece-se um recorte significativo em 

imagens de estudantes secundaristas em manifestos associados ao objeto simbólico cadeira, 

elemento recorrente nas manifestações e com efeitos bastante interessantes para as análises. 

Devido ao momento inicial em que a investigação se encontra, levanta-se aqui a hipótese sobre um 

possível efeito de escolarização nesses atos em contradição ao imaginário dominante que circula 

sobre o ethos do sujeito manifestante, em protesto e quanto que do desejo de construir um ethos 

que convoca a sociedade a apoiar a causa, pode ter contribuído para a construção de manifestos 

com traços significativos de ordem e disciplina.  

 

Palavras-chave: Discurso; Ethos; Estudantes secundaristas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

352  

A FILOSOFIA COMO INSTITUIÇÃO DISCURSIVA: ANÁLISE DE DITOS E ESCRITOS 

DE/SOBRE BENTO PRADO JÚNIOR À LUZ DOS ESTUDOS DISCURSIVOS 

 

Marina Viera CERVEZÃO (DL/FAPESP- 17/06650-8)  

mvcervezao@hotmail.com  

 

 

Neste projeto de Iniciação Científica, buscamos analisar o discurso filosófico de/sobre Bento 

Prado de Almeida Ferraz Júnior, professor titular da UFSCAr, aposentado compulsoriamente pelos 

militares em 1969, durante o período da Ditadura Militar, e considerado por muitos pesquisadores 

como o maior ensaísta da filosofia brasileira. Todavia, ainda não estudado de um ponto de vista 

discursivo no contexto brasileiro. Constituímos um arquivo de pesquisa a partir de alguns seus 

livros publicados, prefácios de suas obras, comentários de outros autores sobre suas obras, 

entrevistas e artigos publicados em periódicos do campo da filosofia. Para tanto, teórico-

metodologicamente, mobilizamos as contribuições de Dominique Maingueneau no âmbito dos 

estudos discursivos, especialmente a sua obra publicada em 2015, acerca do discurso filosófico. 

Trabalhamos mais especificamente com duas questões discursivas: as diferentes cenas de 

enunciação e imagens de si, mobilizadas por Bento Prado Júnior em sua obra, sobretudo, a partir 

das categorias de cena englobante, cena genérica, cenografia e ethos e a biografia do filósofo 

Bento Prado, a partir das categorias de pessoa, filósofo, inscritor e imagens de autor.  

 

Palavras-chave: Discurso; Filosofia; Autoria. 
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NOTAS SOBRE UM ESTUDO LEXICAL E FILOLÓGICO-DISCURSIVO DE 

MANUSCRITO OITOCENTISTA PRODUZIDO NA CAPITANIA DE MATO GROSSO 

 

Milena Borges de MORAES (UNEMAT)  

miunemat@gmail.com  

 

 

Ancorado numa abordagem interdisciplinar, que coloca em diálogo a Filologia, a Análise de 

Discurso e as Ciências do Léxico, o presente texto objetiva, num primeiro momento, realizar um 

estudo semântico-lexical do item lexical corrupção, extraído de um manuscrito oitocentista 

produzido na Capitania de Mato Grosso e testado in loco no município de Cáceres, Mato Grosso. 

Num segundo momento, tratar-se-ão os resultados obtidos a partir do estudo semântico lexical na 

sua umbilical relação com a historicidade. Para tanto, mobiliza teorias e métodos da lexicologia, 

lexicografia e da análise do discurso de linha francesa, mais especificamente, a proposta por 

Michel Foucault e por Dominique Maingueneau.  

 

Palavras-chave: Discurso; Manuscritos; Filologia. 
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NOTAS SOBRE O GÊNERO DISCURSIVO DEDICATÓRIA EM OBRA DO SÉCULO 

XVI: INDÍCIOS DE MARCAS AUTORIAIS 

 

Rejane CENTURION (UNEMAT)  

rejanecenturion@unemat.br  

 

 

Em 1576, na oficina de Antônio Gonçalves, em Lisboa, fora publicada a Historia da prouincia 

Sãcta Cruz a que vulgarmete chamamos Brasil, de Pero de Magalhães de Gândavo, o qual teria 

dedicado mais de dez anos de trabalho à sua elaboração. A referida obra trata de aspectos diversos 

da nova província: fauna, flora, capitanias, riquezas naturais, habitantes, entre outros. Durante o 

processo de escrita e reescrita, passou por diferentes versões, sendo três manuscritas anteriores à 

edição príncipe, as quais se encontram arquivadas em bibliotecas de três países diferentes: 

Inglaterra, Portugal e Espanha. O estudo da tradição textual (sob os fundamentos da Filologia), 

mostrou, inicialmente, que cada versão manuscrita recebera uma dedicatória diferente (mantendo-

se a da terceira versão manuscrita na edição príncipe): a primeira versão é dedicada à Dona 

Catarina de Áustria; a segunda, a Dom Henrique; e a terceira, a Dom Leonis Pereira. A partir de tal 

constatação, refletimos acerca dos motivos pelos quais o locutor pode ter decidido dedicar as 

versões da primeira fase (enquanto Tratado) a representantes da realeza, e as da segunda fase 

(enquanto História) a um então ex-governador, procurando ler especificamente (CHARTIER, 

1998) a respeito deste elemento pré-textual tão importante ao panorama da obra, mas muitas vezes 

desconsiderado – a dedicatória. Comumente concebida como um componente de obras literárias, 

trabalhos acadêmicos, entre outros, a dedicatória, conforme apresentada no material em estudo, 

faz-nos pensá-la, a partir de Cox (2014), como um “gênero discursivo independente” junto a cada 

uma das versões na qual se encontra. Considerando que o locutor a inclui nas quatro versões com 

traços similares, e que os manuscritos sejam apógrafos e anônimos, seu estudo pode fornecer 

pistas para a investigação de indícios da voz do locutor da edição príncipe nas versões 

manuscritas, nos auxiliando a responder: onde está Gândavo nos manuscritos? Nesse sentido, 

analisamos as dedicatórias, concebendo este componente da obra como um gênero discursivo, cuja 

função vai além de indicar uma homenagem ou pedido de proteção, mas também marcas autorais.  

 

Palavras-chave: Discurso; filologia, autoria. 
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A ANÁLISE DO DISCURSO NOS DOMÍNIOS DO NÃO VERBAL E A QUESTÃO DO 

ETHOS SEMIOTIZADO: O ETHOS DE ACOLHEDORA SOLIDARIEDADE DE DILMA 

ROUSSEFF 

 

Renata de Oliveira CARREON (UFSCar)  

renatacarreon@gmail.com  

 

 

O discurso político é inerentemente multimodal e, cada vez mais, a forma de se fazer campanhas 

eleitorais se ressignifica com o advento das redes sociais. A constituição de uma imagem de si – o 

ethos – passa a estar intimamente ligada às campanhas que circulam – ou são compartilhadas – na 

rede. Considerando o ethos como uma categoria intrinsecamente atada ao discurso político, 

ambicionamos alterar o esquema tradicional de ethos delineado por Maingueneau, propondo a 

noção de ethos semiotizado, uma ramificação necessária para se pensar a questão do verbal e não 

verbal, visando amplificar o olhar para a multimodalidade discursiva. Propomos, assim, a 

necessidade de se repensar em uma recategorização da noção de ethos de forma a dar conta, 

metodologicamente, das práticas não verbais associadas à cena de enunciação, que comportam 

desde tom, corpo, gestos, voz a toda composição fotográfica ou fílmica de onde se dá a ver aquele 

corpo. Importa empreender um estudo que compreenda o visual da mesma forma que se 

compreende o linguístico, afinal, o objeto primeiro deve ser sempre o discursivo, sem, para isso, 

romper com as premissas que sustentam o arcabouço dos estudos discursivos. Perscrutamos, desse 

modo, iniciar o empreendimento de construção de bases de uma categoria teórica e analítica, 

mesmo que, para isso, sua concepção traga mais desconfortos do que certezas, impondo às análises 

a dispersão, corroborando e refutando efeitos de sentido que emergem do linguístico e também do 

imagético a partir do regime de visualidade das redes sociais. Para dar corpo a tal 

empreendimento, propomo-nos a analisar a campanha de segundo turno das eleições presidenciais 

de 2014 de Dilma Rousseff nos posts em seu perfil oficial do Facebook e na campanha na 

televisão no HGPE. As bases teóricas e metodológicas do trabalho estão ancoradas na Análise do 

discurso de orientação francesa, principalmente nos escritos de Dominique Maingueneau.  

 

Palavras-chave: Ethos; Discurso político; Campanhas eleitorais. 
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A LINGUÍSTICA BRASILEIRA COMO INSTITUIÇÃO DISCURSIVA: ANÁLISE DE 

DITOS E ESCRITOS DE/SOBRE MATTOSO CÂMARA JR. 

 

Roberto Leiser BARONAS (DL/PPGL-UFSCar-UFMT/CNPq)  

baronas@ufscar.br  

 

 

Neste projeto de pesquisa, temos como objetivo precípuo refletir sobre a produção regular de 

trabalho dos linguistas brasileiros, isto é, sobre o seu trabalho de escritura linguística, que excede à 

simples textualidade. Mais, especificamente, nos debruçaremos sobre os escritos de/sobre Joaquim 

Mattoso Câmara Jr, considerado pela maioria dos linguistas brasileiros, o iniciador da linguística 

de língua portuguesa no Brasil. Para dar conta dessa empreitada epistemológica, organizamos a 

nossa pesquisa a partir de três eixos epistemológicos: a) descrever as imagens de autor que são 

construídas pelos prefaciadores e comentadores de Mattoso Câmara nos livros desse autor, em 

artigos e em tese e dissertação de autoria de outros linguistas, que discutem o legado deixado por 

esse autor para a linguística brasileira; b) descrever as cenas englobantes, genéricas e cenografias 

mobilizadas por Câmara Jr., bem como as imagens de si, constituídas em seus principais livros; e, 

c) descrever os pré-construídos e os discursos transversos mobilizados por Joaquim Mattoso em 

suas principais obras. Esses três eixos estão ancorados, sobretudo, nos trabalhos de Dominique 

Maingueneau (2014 e 2015), sobre as imagens de autor e a filosofia como instituição discursiva, 

em Johannes Angermuller (2016), acerca da análise do discurso intelectual francês pós-

estruturalista e, em Michel Pêcheux (1993), que postula o interdiscurso como o lugar mesmo em 

que estão intimamente imbricadas duas formas materiais: por um lado, as articulações. Por outro 

lado, o pré-construído, que, no discurso do sujeito, constitui os traços daquilo que o determina, e 

que são reinscritos no seu discurso.  

 

Palavras-chave: Discurso; História; Filosofia da linguística. 
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NOTÍCIAS FALSAS, PÓS-VERDADE E NARRATIVA DO ACONTECIMENTO: UMA 

ANÁLISE DISCURSIVA DE CASOS BRASILEIROS 

 

Samuel PONSONI (UEMG/PNPD-CAPES/UFSCar)  

sponsoni@yahoo.com  

 

 

Com a integração de elementos tecnológicos, ligados às formas de comunicação digital em 

detrimento das formas analógicas, criando-se, assim, uma espécie de discurso digital (PAVEAU, 

2017), passou a existir um seguimento social de massas bastante intrínseco aos quais se dá o nome 

de esferas de atividade de cibercultura (LÉVY, 2010). Dessa forma, a disputa pelas narrativas 

discursivas em torno das fabricações de consensos sociais (CHOMSKY; HERMAN, 1994) se faz 

algo fundamental. Dito isso, nossa comunicação visa compreender esse fenômeno social de uso 

dos discursos em uma relação entre notícias falsas e a validação que elas obtêm na credibilidade 

das versões, e não necessariamente no acontecimento factual, por meio da narrativa dos 

acontecimentos sociais, midiáticos e discursivos (GUILHAUMOU, 2009). A relação supracitada 

entre notícias falsas (traduzidas vez ou outra como fake news) e a ideia de pós-verdade está na 

ordem do dia dos legisladores e interpretadores do Brasil, seja como projeto político-partidário 

para emergir a versão de "verdade" de diversas ideologias, seja como projeto de lei de "caça" às 

chamadas notícias falsas ou ainda como embate das várias contradições históricas. Para que a 

notícia falsa se propague e pegue nos rumores sociais, até mesmo sobreplantando aos 

acontecimentos factuais, é preciso uma sintonia fina de validação de versões, como é a essência do 

conceito de pós-verdade, ou seja, as versões, em uma sociedade de nula ou quase nenhuma 

credibilidade, criam ou modelam a opinião pública, de tal modo que fatos objetivos têm menos 

influência que apelos, emoções e crenças pessoais. Nessa esteira, a forma como a noção-conceito 

de narrativa do acontecimento discurso, proposta por Guilhaumou, trata, com bastante fôlego, das 

formas de compreender tais fenômenos de interação comunicacional-discursiva, sob quaisquer 

tipos de discurso, faz-se cientificamente bastante produtiva, pois esse conceito propõe, entre outras 

questões, uma chave interpretativa de ordens interpretativas, descritivas e compreensivas dos 

acontecimentos, levando em conta o acontecimento linguístico, o acontecimento discurso e as 

narrativas do acontecimento. Como corpus analítico de objetos discursivos deste trabalho, 

trazemos três acontecimentos brasileiros emblemáticos no ano de 2018: a morte da vereadora 

carioca Marielle Franco, a prisão do ex- presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Locaute/Greve 

dos caminhoneiros. Portanto, analisar e compreender as hipóteses por meio das fundamentações 

teóricas arroladas se faz nosso objetivo principal.  

 

Palavras-chave: Narrativa do acontecimento; Notícias falsas; Pós-verdade. 
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POSSÍVEIS INTERFACES ENTRE HISTÓRIA CULTURAL E ANÁLISE DE DISCURSO 

 

Sidnay Fernandes dos SANTOS (UNEB-Caetité-BA)  

sidnayfernandes@hotmail.com  

 

 

Nosso objetivo primeiro nesta apresentação é pensar brevemente em uma contribuição que a 

História Cultural pode oferecer para o campo da Análise de Discurso de orientação francesa de 

forma a ampliar teoricamente o olhar do pesquisador e, consequentemente, fortalecer o campo de 

análise linguístico-discursivo. Esclarecemos, contudo, que, antes de começarmos a escrever, no 

momento de nossas leituras teóricas, enxergamos múltiplas possibilidades de articulação; mas, 

tendo em vista o espaço que o gênero artigo científico nos reserva, optamos, por fim, pelo caminho 

que ora apresentamos. Assim, estabelecemos um diálogo entre os fatores que podem exercer 

determinadas coerções sobre os modos de ler (ou de dar a ler), no âmbito da Análise do Discurso 

de tradição francesa, e os “protocolos” de leitura, postulados por Roger Chartier, no interior da 

História Cultural. E, para tentar mostrar a produtividade dessa articulação, trabalhamos com um 

corpus constituído em torno do acontecimento discursivo “a atitude da presidente Dilma Rousseff 

diante de escândalos de corrupção.” Selecionamos esse corpus e esse acontecimento discursivo, 

considerando, principalmente, as colocações de Pesavento (2005) sobre os modos como os 

historiadores culturais dão a ler o passado / “dão a ver um Outro”, na tentativa de refletir como os 

sujeitos enunciadores das instituições midiáticas Veja, Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo 

dão a ler a atitude da presidente Dilma Rousseff diante de alguns escândalos de corrupção que 

emergiram durante o ano de 2011.  
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NARRATIVA DO ACONTECIMENTO DISCURSIVO CIENTÍFICO: UMA 

ABORDAGEM DISCURSIVO-GENEALÓGICA DA LINGUÍSTICA BRASILEIRA 

 

Tamires BONANI (UFSCar)  

tamy_bonani@hotmail.com  

 

 

Este trabalho de pesquisa, de maneira ampla, visa construir, compreender e compilar um 

levantamento biográfico e genealógico, no sentido de saberes discursivos, acerca dos principais 

estudiosos da linguagem brasileiros, que cobrem, cronologicamente, do fim do Século XIX até 

anos 40 do Século XX, de modo que esses estudos sejam colocados em circulação e que sejam 

visíveis a toda sociedade contemporânea, principalmente para mostrar a importância desses 

trabalhos para o desenvolvimento social do Brasil. Teoricamente fundamentados em uma escrita 

de história balizada na narrativa dos acontecimentos discursivos (GUILHAUMOU, 2009), 

pretendemos, por meio desta pesquisa histórico-biográfica e genealógico-discursiva, entender a 

construção de conjunto de informações que preencham e cubram narrativas nos entornos de 

personagens de suma importância para a constituição do saber linguístico sobre a língua 

portuguesa no Brasil, bem como da própria identidade cultural de nossa brasilidade, algo que os 

estudos até os anos 1960 compilados deixam descoberto por, em muitos aspectos, deixarem 

biografias e biografados como algo secundário ao processo de compreensão dos estudos de 

linguagem, sobretudo os arquivos e as personagens que se empenharam nesse ramo de saber da 

linguagem do fim do Século XIX e início do Século XX. É, portanto, nesse mote da escrita da 

história determinando a narrativa dos acontecimentos, inclusive do saber científico, que se 

constitui a cerne desta pesquisa.  
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NÓS X ELES: O DISCURSO PRODUZIDO PELOS MORADORES DO LADO DE LÁ DA 

BR 163 DO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT 

 

Terezinha Ferreira de ALMEIDA (PPGEL/UFMT-IFMT)  

terezinha.almeida@srs.ifmt.edu.br  

 

 

Esta apresentação tem por objeto de investigação os discursos produzidos pelos moradores da 

região leste de Sorriso MT. Conhecida como o lado de ‘lá’, a região leste abriga os migrantes 

nordestinos denominados genericamente de ‘maranhenses’, os quais chegaram a Sorriso por volta 

da década de 90 em busca de trabalho nas lavouras implantadas pelos primeiros migrantes 

chegados ao fim da década de 80, os sulistas, de igual forma denominados genericamente de 

‘gaúchos’. Os discursos produzidos pelos moradores do lado de ‘cá’ em relação aos habitantes do 

lado de ‘lá’ já constituíram objeto de estudo, no qual se confirmou a existência de uma forma de 

segregação de não-sulistas por sulistas no corpo social urbano de Sorriso, cuja barreira seria a 

BR163 que divide a cidade em “lado de cá” e “lado de lá”. Contudo, os discursos produzidos pelos 

moradores do lado de ‘lá’ acerca dos moradores do lado de ‘cá’ e sobre si mesmos é pouco 

conhecido ou estudado. O corpus discursivo foi constituído por pesquisa experimental de natureza 

qualitativa, na qual se faz presente o olhar nordestino/maranhense acerca da construção da imagem 

de si mesmo e do outro sulista/gaúcho em que a divisão do corpo social urbano de Sorriso atue 

como mote para a produção e circulação de discursos que reforçam a segregação, analisados sob a 

perspectiva da Análise do Discurso da linha francesa.  

 

Palavras-chave: discurso, espaço urbano, segregação. 
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A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DE “DURONA” DE DILMA ROUSSEFF PELA MÍDIA 

BRASILEIRA 

 

Paula Camila MESTI (UFSCar)  

paulamesti@hotmail.com  

 

 

Dilma Vana Rousseff foi a primeira mulher eleita presidente do Brasil e também a primeira mulher 

a sofrer um golpe parlamentar que a destituiu do poder. Em um país marcadamente machista, ter 

uma mulher ocupando o mais alto cargo de uma democracia trouxe transformações significativas 

para a história política e mais visibilidade para mulheres na política. Desta maneira, utilizando-se, 

como corpus de análise, entrevistas televisivas feitas com a ex- presidenta Dilma Rousseff, entre 

os anos de 2010 e 2016, divulgadas em diferentes meios de comunicação do Brasil, e ancorado no 

arcabouço teórico da Análise do Discurso, este trabalho teve como objetivos gerais: apresentar e 

discutir os recentes deslocamentos epistemológicos do conceito de ethos discursivo, demonstrando 

gestos interpretativos que evidenciam que o ethos, para além de ser construído pelo destinatário do 

discurso, pode ser construído nos enunciados das questões feitas pelos jornalistas, nos enunciados 

das respostas dadas pela presidenta e nos comentários que os internautas postaram no canal 

Youtube. Mais especificamente pretendemos demonstrar como a imagem de pouco afeita ao 

diálogo (“mulher durona”) engendrada pela mídia para a presidenta Dilma, produziu efeitos de 

sentido distintos em momentos sócio- históricos diferentes. Com base nas análises, verificou-se 

que é preciso expandir os trabalhos que tratam sobre o conceito de ethos e atestam que cada gênero 

discursivo apresenta suas especificidades e necessidades de se utilizarem outras metodologias para 

analisar os mais variados tipos de corpora. Neste trabalho, o ethos refletido e ethos fixado foram as 

principais noções utilizadas nas análises interpretativas. Acreditamos que, com essa nomenclatura, 

fique mais simples compreender quando o ethos é construído no discurso do outro (refletido) e 

quando é constituído no discurso daquele fala de si (fixado). Verificamos, ainda, que no caso 

específico da ex-presidenta Dilma Rousseff, em alguns momentos, o “ser durona” construiu um 

ethos refletido de seriedade para a presidenta e, em outros, ele engendrou um ethos refletido de 

incompetência. Este último se constituindo como um fator decisivo para a justificação da 

deposição da presidenta pelo Congresso Nacional Brasileiro.  

 

Palavras-chave: Discurso político; Ethos discursivo; Invisibilidade feminina. 
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O PENSAMENTO INTECTUAL MATOGROSSENSE: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DE 

ESCRITOS DE/SOBRE PEDRO CASALDÁLIGA 
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Neste trabalho de tese, refletimos como se constitui as imagens de autor a partir dos ditos e 

escritos de/sobre Dom Pedro Casaldáliga. Objetivamos com essa tese responder a um duplo 

questionamento: quais são os lugares constituídos no processo de enunciação por e para Pedro 

Casaldáliga? e em que medida a imagem de autor constituída nos paratextos (título, prefácio, nome 

de autor...) estabelecem um lugar de autoria para Casaldáliga, distinto do veiculado em jornais de 

grande circulação nacional. Nesta intervenção apresentaremos uma breve análise sobre a 

constituição do sujeito intelectual sob a ótica da História Social, pautados nos estudos de Antônio 

Gramsci “Os intelectuais e a organização da cultura (1981)” e Jacques Le Goff “Os intelectuais na 

Idade Média (1993)”. Ainda neste percurso propomo-nos compreender as imagens de autor 

conferidas ao então Bispo de São Félix do Araguaia – MT, no domínio do discurso científico, ou 

seja, em dissertações de mestrado, sobre a vida e a obra de Pedro Casaldáliga, pesquisas 

vinculadas aos estudos literários, a história social e a teoria do discurso.  

 

Palavras-chave: Discurso; Imagens de autor; Pensamento intelectual.  
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MEMÓRIA, APAGAMENTO E DESMEMÓRIA EM CARANDIRU 

 

Daniel MARIANO (UFSCar)  
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Esta pesquisa de doutorado, em andamento, estuda duas obras de autoria de Drauzio Varella 

Estação Carandiru e Carcereiros. A primeira foi publicada em 1999 e a segunda, em 2012. Esses 

dois trabalhos relatam as experiências de Varella enquanto médico na extinta Casa de Detenção de 

São Paulo, conhecida como Carandiru. Tomando alguns enunciados e expressões linguísticas que 

compõem essas narrativas como nosso corpus de investigação, pretendemos verificar como a 

memória discursiva, além de atuar na organização interna das formações discursivas e do 

interdiscurso nessas histórias, mobiliza-se com outras formas de memória e com o apagamento. 

Que relação há entre a memória, o apagamento e a desmemória discursiva na produção de efeitos 

de sentido nesses textos? Partimos de duas hipóteses: (i) a possível existência de uma memória 

oficial e institucionalizada que tenta controlar e estabilizar o que pode e deve ser dito sobre o 

Carandiru, a qual a formação discursiva de Varella poderia se filiar como condição para legitimá-

lo a descrever os relatos sobre a extinta Casa de Detenção de São Paulo; (ii) se é que realmente há 

essa memória oficial como ela se mobiliza com as outras memórias e quais ela tenta silenciar, 

apagar, no interior de determinados acontecimentos discursivos de forma a produzir, na ordem do 

discurso que trata da História do Carandiru, uma desmemória discursiva. Para isso, realizamos 

uma abordagem analítico-interpretativa, de alguns enunciados de nosso corpus de pesquisa, 

ancorada nos preceitos teóricos da AD de orientação francesa e no conceito de desmemória 

discursiva proposto por Paveau (2013, 2015). Notamos, em uma de nossas análises, que a relação 

léxico-semântica na denominação de termos como “casarão” e “presídio” passa por um 

deslizamento de sentido, busca-se um revestimento semântico da significação de uma palavra 

sobre a outra, almejando uma desmemória discursiva. Assim, o significado do termo “presídio”, de 

cadeia, praça de guerra é desmemoralizado para o campo semântico de moradia, local habitável e 

humanizado. Essa condição do deslize semântico que propõe uma nova reformulação ao discurso 

mobiliza a memória, o apagamento e a desmemória.  

 

Palavras-chave: Carandiru; Memória discursiva; Desmemória discursiva. 

 

  



 

364  

A IMAGEM DO AUTOR AMADEU AMARAL 
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Este trabalho tem como objetivo analisar quais imagens de autor são atribuídas a Amadeu Amaral 

no prefácio de diferentes edições de uma de suas principais obras, O Dialeto Caipira (1920), e 

também em artigos publicados que trazem o autor como tema, visando ainda à 

descrição/interpretação de quais as facetas construídas nas obras pré-selecionadas a partir da noção 

imagem do autor e cena enunciativa. Para tal, propomos um levantamento biográfico e 

epistemológico acerca desse autor – considerado por muitos pesquisadores como o precursor dos 

estudos dialetológicos brasileiros da época –, de modo que esse estudo possa ser colocado em 

circulação e que seja visível a toda sociedade contemporânea, principalmente para mostrar sua 

importância para o desenvolvimento dos estudos da linguagem em nosso país. Estaremos, desse 

modo, embasados teórica e metodologicamente nas contribuições de Dominique Maingueneau 

(2006) acerca da categoria de ethos e imagem do autor, na qual amplia a questão deste e da 

cenografia para dar conta da construção daquela, na qual o linguista francês propõe que a questão 

da autoria seja considerada a partir de três instâncias discursivas, a saber: a pessoa, o escritor e o 

inscritor, sendo a pessoa um indivíduo dotado de estado social, o escritor uma espécie de ator que 

traça um caminho e desempenha um papel na instituição literária e ao inscritor que assume, ao 

mesmo tempo, as formas de subjetividade enunciativa da cena de fala implicada pelo texto, a 

cenografia, e a cena imposta pelo gênero de discurso, o mesmo valida-se tanto no oral como no 

escrito, uma vez que essas três instâncias são atravessadas umas pelas outras, de modo que cada 

uma delas sustenta as outras e é por elas sustentada, num processo de recobrimento recíproco que, 

num mesmo movimento, dispersa e concentra o criador, têm-se, portanto, num primeiro plano para 

a pessoa, seguida do ator literário; o escritor, que culminaria em seguida no inscritor, o sujeito da 

enunciação. Destarte, esperamos que o nosso trabalho, por um lado, possa contribuir para uma 

compreensão mais refinada do papel precursor de Amadeu Amaral para os estudos linguísticos, em 

especial para o campo da dialetologia brasileira e, por outro, ajude na elucidação do hiato na 

história da linguística brasileira entre o final do século XIX e 1940.  

 

Palavras-chave: Amadeu Amaral; Imagem de autor; Análise do Discurso. 
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A DESIGNAÇÃO MENSALÃO DE UM PONTO DE VISTA DISCURSIVO 

 

Gleice Antônia de Moraes ALCÂNTARA (UFSCAr/SEDUC)  
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Nesta tese, tomamos como objeto de problematização o nome acontecimento Mensalão enquanto 

acontecimento moral, uma vez que se configura uma memória coletiva atrelada à produção 

incalculável, ainda hoje, de dizeres que retomam esse acontecimento político, que legitima a cena 

de enunciação por ele mobilizada. Mensalão, categorizado por nós como nome acontecimento, 

apresenta em sua construção morfológica o item derivado formado pelo sufixo avaliativo 

intensificador – ão que, no ambiente cognitivo do qual participa, produz efeito de enunciação 

disfórica. Com base nos pressupostos teóricos da Análise do Discurso a partir dos trabalhos de 

Maingueneau (2008, 2010, 2016), Moirand (2007, 2008, 2015,2016 ), Paveau (2006, 2009, 2014, 

2015), na sua interface com os estudos lexicológicos, praxemáticos e da argumentação Gilbert 

(1975), Rio-Torto (1997), Siblot (1987, 2001), Santos (2011), Plantin (2011,2016) e Amossy 

(2002, 2004), procuraremos evidenciar como esse nome acontecimento assume um valor atitudinal 

por parte daqueles que estão autorizados a dizer , isto é, o nome funcionando como um suporte 

moralizante por aqueles que estão autorizados a falar, os “porta- vozes” que tomam posição sobre 

o objeto nomeado. Neste sentido, esses porta-vozes para se constituírem como sujeitos de 

linguagem fazem usos de recursos linguísticos que os dizem e simultaneamente projetam uma 

configuração do mundo, ou seja, por meio do dizer eles se autolegitimam e legitimam o que 

dizem, apontando para o interlocutor possibilidades para questionar, refletir e sentir o objeto.  

 

Palavras-chave: Nome acontecimento; Acontecimento moral; Memória discursiva.  
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Este projeto tem por objetivo reverberar a grande importância da obra de Amadeu Amaral em O 

Dialeto Caipira, publicado em 1920, e mostrar como ela trouxe para o campo da linguística 

brasileira uma nova perspectiva acerca dos estudos sobre a língua. E, como consequência, a partir 

de sua difusão, analisar a transformação do estereótipo do caipira e seu dialeto. Amadeu Amaral 

tinha como objetivo descrever o falar caipira de uma forma mais abrangente, orientado por 

princípios metodológicos rigorosos, em seus diferentes níveis fonético, lexical, morfológico e o 

sintático, quebrando com o paradigma de estudos da época, majoritariamente enfatizado no campo 

lexicográfico. Nossa hipótese é a de que a partir de cada nova narrativa produzida, o estereótipo do 

caipira passou por significativas transformações: de negativo para positivo. À vista disso, 

analisaremos as retomadas da obra por diferentes narrativas do acontecimento, que acabaram por 

fornecer a ela sentidos diferentes, com o propósito de corroborar seu trabalho como um 

acontecimento discursivo. Temos como corpus de trabalho publicações em periódicos sobre 

Linguística e Letras, tais como artigos, teses, dissertações, pensando os diferentes efeitos de 

sentidos de cada uma delas, que acabam por (re)construir o discurso em torno do dialeto caipira. O 

projeto terá ancoragem teórico-metodologicamente nas noções de acontecimento linguístico, 

acontecimento discursivo e narrativa do acontecimento, fornecidas por Jacques Guilhaumou 

(2009) e inscritas inseridos na perspectiva da Teoria das Ideologias ou análise do discurso de linha 

francesa. Nesse sentido, temos como objetivo fazer emergir uma discussão em torno da construção 

do estereótipo do caipira ao longo da história linguareira do Brasil. Esperamos, assim, contribuir 

para uma maior evidencia do autor e sua obra: tanto com as participações nos eventos para 

repercutir o projeto, extraindo novas sugestões para nossas análises, como para trabalhos futuros, 

norteando novos pesquisadores na área dos estudos discursivos, sobretudo para aqueles que 

tenham como temática o dialeto caipira.  

 

Palavras-chave: Dialeto caipira; Acontecimento; Amadeu Amaral. 
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DISCURSO E HISTÓRIAS EM QUADRINHOS (HQs): EMPODERAMENTO E 
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O contexto moderno contemporâneo aponta para uma série de transformações nas dinâmicas 

discursivas e sociais. Há surgido um renovado interesse pelas Histórias em Quadrinhos por parte 

da comunidade acadêmica que estuda linguagem e inúmeras informações relevantes para reflexões 

acerca de modos culturais e sociais. Assim, o objetivo deste projeto visa pesquisar a autoria e a 

constituição da subjetividade feminina tendo a história em quadrinhos como objeto de pesquisa. A 

identidade do sujeito é construída por interações e por vivências, de modo em que a subjetivação 

ocorre a todo momento, desse ponto pode se notar que a mídia desempenha papel fundamental na 

produção de sentidos que determinam modos de gêneros. A linguagem é concebida no campo da 

interação humana e assim a produção de sentidos é dada de modo específico de uso em seu 

contexto sócio-histórico e ideológico. Este projeto propõe-se a abordar, com apoio dos 

pressupostos teóricos da Análise do Discurso, o universo das Histórias em Quadrinhos.  

 

Palavras-chave: Discurso; Histórias em quadrinhos; Autoria feminina.  
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O CIBERFEMINISMO EM FOCO: UMA ABORDAGEM DISCURSIVA 
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A partir da prática de comunicação, compreendida enquanto "habilidades relativas à antecipação 

das práticas de retomada e reformulação de enunciados e de seus conteúdos" (KRIEG- 

PLANQUE, 2010, p. 14), analisaremos os mecanismos discursivo-argumentativos que sustentam a 

construção discursiva do movimento ciberfeminista (LALONDE, 2012). Abordaremos tal isotopia 

temática por meio da apreensão de pequenas frases, aforizações (MAINGUENEAU, 2008; 2009; 

2010; 2014) e fórmulas discursivas (KRIEG-PLANQUE, 2010), que corroboram com a edificação, 

circulação e manutenção de determinada visão de mundo, especificamente acerca do papel da 

mulher na sociedade. As pequenas frases que circulam na mídia podem ser compreendidas 

enquanto acontecimento discursivo moral (PAVEAU, 2015), na medida em que condensam 

determinado valor axiológico atualizado no discurso por meio da argumentação. Além disso, 

funcionam por meio do interdiscurso, pois evocam uma memória discursiva que participa da 

produção da ressignificação ao circular nas mais variadas posições enunciativas. O espírito de 

reivindicação, característico do movimento feminista em sua origem, é observado no discurso dos 

internautas como nova forma de ativismo, que renova a apresentação e as vozes do movimento. O 

acesso a web 2.0 proporciona aos enunciadores ordinários - sem conhecimento técnico ou literário 

- a capacidade de se expressar e de publicar rapidamente, facilmente e gratuitamente (LALONDE, 

2012). Nosso interesse primeiro, portanto, é analisar o discurso ciberfeminista, proporcionando a 

aproximação entre ética e linguística, a partir da reflexão acerca dos mecanismos argumentativos 

utilizados pelo movimento para se construir e se validar por meio da manifestação de juízo moral 

no discurso (PAVEAU, 2015). Para responder a essas hipóteses, nos utilizaremos de um arquivo 

midiático oriundo de jornais e revistas online - tanto nacionais quanto internacionais -, bem como 

blogs e redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter, por exemplo), os quais veiculem pequenas 

frases, aforizações, fórmulas discursivas etc. que compõem o corpus da pesquisa alinhado com a 

abordagem da temática feminista pressuposta.  

 

Palavras-chave: Análise do discurso; Ciberfeminismo; Acontecimento discursivo moral. 

 

  



 

369  

GRUPO 45: GESTELD – GRUPO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS, 
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O grupo de pesquisa GESTELD (Grupo de Estudos em Educação, Tecnologias, Linguagens e 

Discursos) vinculado ao CTI/FEB/Unesp de Bauru, SP e ao PPG em Educação Escolar e Sexual – 

Unesp, Araraquara,SP, caracteriza-se por ser multidisciplinar, tem como teoria-metodologia 

basilar a perspectiva discursiva francesa, utilizando-a para pensar com Foucault “Quem somos e 

no que nos tornamos na contemporaneidade?”. Nossas investigações estão divididas em dois 

campos: o escolar e o corporativo. Os objetos de saber investigados centram-se desde as práticas 

discursivas e identitárias sobre questões em torno da sexualidade até as possibilidades de uma 

educação formal sexual com vistas a contribuir para que, como almejava Foucault, nos  tornemos 

“obras de arte”. Mobiliza-se, assim, três domínios da arquegenealogia foucaultiana: o ser-saber, o 

ser-poder e o ser-si. Para esta comunicação, integrantes do grupo selecionaram recortes de suas 

investigações para dialogar e problematizar o discurso, a verdade e a (pós)verdade, que envolvem 

as questões sobre sexualidade. Andréa Colin atenta para a análise das práticas identitárias na 

construção das relações sociais entre as crianças e a mídia, bem como as influências midiáticas, as 

quais as expõem à precoce sexualização e à violência. Eduardo Yoshimoto aborda as questões da 

pós-verdade e as fake-news em podcasts circulantes no rádio e na internet. Elaine Terceiro 

problematiza as questões em torno da diversidade e liderança em ambiente corporativo. Karin 

Kruger traz a questões sobre sexualidade e deficiência. Gabriela Silva pesquisa sobre a mudança 

dos paradigmas sociais, os novos lugares de fala, que geram outras possibilidades de interpretação 

dos discursos acerca da sexualidade feminina conferindo protagonismo às mulheres, como o da 

história em quadrinhos realizados por Erika Moen. Jozimara Alves investiga questões do 

empoderamento feminino nas mídias sociais por jovens de 18 a 24 anos. Kauana Anglés suscita a 

problematização sobre a violência obstétrica como discurso de verdade nas práticas assistenciais. 

Leny Pimenta estuda se o princípio da dúvida Hamletiana pode ser considerado como um 

dispositivo que aciona a vontade de verdade, portanto, uma técnica de si. Ofélia Bravin investiga a 

verdade no discurso adolescente pós-contemporâneo, partindo da leitura de adolescentes sobre a 

obra literária para o vestibular Minha vida de menina. Silvanie Campos pensa sobre a vontade de 

verdade na construção discursiva do corpo Transhomem. Valéria Biondo a partir da literatura de 

Virginia Woolf pensa a construção “novas verdades” sobre o feminino. Valeria Gimenez trabalha 

a construção discursiva e identitária de consumidores jovens, influenciados por digital influencers. 

 

Palavras-chave: Modos de existência; Sexualidade; Verdade. 
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A história da sexualidade perpassa questões de caráter religioso na construção de significados, o 

que contribui para que a abordagem da temática seja permeada por preconceitos e visões 

enrijecidas ainda nos dias de hoje. A representação de Eva como a primeira pecadora, responsável 

por todo o mal que recairia sobre a humanidade, relegou às mulheres uma sexualidade interdita. 

Com a mudança dos paradigmas sociais, novos lugares de fala têm insurgido, gerando outras 

possibilidades de interpretação dos discursos acerca da sexualidade feminina e conferindo 

protagonismo às mulheres, que assumem o lugar de fala da experimentação sexual. Nesse sentido, 

surgiu uma nova categoria de discussão e representação da sexualidade feminina: os quadrinhos 

feitos por mulheres. Desse modo, tomaremos por objeto o trabalho desenvolvido pela artista Erika 

Moen no site Oh Joy Sex Toy, no qual elucida aspectos da vida sexual feminina, tais como 

masturbação, atos sexuais e reviews de objetos sexuais por meio de quadrinhos. Para isso, 

recorreremos aos estudos Foucaultianos, em especial ao conceito de jogos de verdade, constituídos 

pelas relações de saber e poder que imbricam tudo o que nos circunda, implicando-se mutuamente 

e determinando o momento histórico em questão. Nosso objetivo é lançar um olhar sobre a 

abordagem da sexualidade feminina na obra citada, analisando de que maneira ela contribui para 

uma vivência menos culposa e mais saudável do prazer vivido por mulheres. Observar as práticas 

discursivas e não discursivas sobre a sexualidade feminina na contemporaneidade nos possibilita 

entender, qual representação que mulher ocupa hoje, qual é esse “novo” lugar, não mais relegado a 

estar à sombra de Adão, mas seria o de ser protagonista de uma nova história? Essas práticas 

discursivas se colocam como um efeito de poder positivo, pois ressignifica o ser mulher na 

contemporaneidade, coloca em cheque verdades universais e traz a tona outras “verdades” 

interditadas ao longo da história da mulher.  

 

Palavras-chave: Sexualidade Feminina; Historia em Quadrinhos; Jogos de Verdade. 

 

  



 

371  

EMPODERAMENTO FEMININO ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS: A PARTIR DOS 

DISCURSOS DE JOVENS MULHERES DE 18 A 24 ANOS 

 

Jozimara Assunção Camilo ALVES (UNESP-Campus Araraquara)  

jozimaracamilo@gmail.com  

 

Maria Regina MOMESSO (UNESP-Campus Araraquara)  

regina.momesso@fclar.unesp.br  

 

 

Esta pesquisa motiva-se pelos recentes levantes femininos por busca de direitos e representação 

nos mais variados campos de atuação humana, mas com ênfase nas mídias sociais, meios de 

comunicação que ganharam forma e importância na última década. O projeto tem como foco as 

mídias sociais criadas a partir da universalização da internet, buscando problematizar o processo 

de aprendizagem e empoderamento feminino das novas gerações, mais especificamente de jovens 

mulheres de 18 a 24 anos. Parte-se da hipótese de que esta nova geração, que cresceu com acesso à 

internet, a utiliza para além de fins recreativos, buscando em mídias sociais subsídios políticos de 

enfrentamento ao machismo e as outras manifestações de controle sob o corpo feminino. O corpus 

de pesquisa centra-se nos discursos circulantes de jovens mulheres de 18 a 24 anos nas redes 

sociais sobre o empoderamento feminino e como estes constituem as relações de saber e poder que 

geram as “verdades” sobre o feminismo e seu empoderamento. Ao analisar o conhecimento sobre 

o tema, acessado nas mídias, por essas jovens, pode-se entender quais discursos estão sendo 

criados sobre protagonismo feminino e quais foram apropriados pelas mesmas. 

Metodologicamente, a pesquisa insere-se dentro de uma abordagem qualitativa utilizando as 

mídias sociais como meio de obtenção de conhecimento, uma educação informal, como fonte 

direta de dados e fenômenos. Observaremos ainda as relações estabelecidas entre jovens mulheres 

e os feminismos neste contexto histórico de transformação do próprio movimento social. O estudo 

se desenvolverá em algumas etapas: a ampliação do repertório bibliográfico, entrevistas 

semiestruturadas para coleta dos discursos e análises das mídias indicadas nas entrevistas, os 

discursos criados nas mesmas. Para esta análise, tomamos como base as entrevistas e as mídias 

indicadas pelas mesmas. Analisar discursos é pensar para além dos signos, um exercício de 

relacionar o dito com as relações históricas e as práticas da sociedade em questão. Os discursos se 

associam com os saberes, mas também com os limites que cada indivíduo assume como 

verdadeiro dentro dos campos discursivos, que são também um campo de disputa, uma que vez 

que o dizer é um fato social e como tal está intimamente relacionado com o tempo, o momento na 

história no qual é produzido.  
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Este trabalho é um recorte da pesquisa realizada durante o mestrado. Segundo os estudiosos 

Gaudenzi e Ortega, a deficiência tem se tornado terreno fértil, crescente, diverso de pesquisas e 

ativismo político. Eles defendem um olhar crítico para a deficiência, o qual saia do lugar do 

normal e do patológico e passe a considerar o sujeito dentro de suas relações sociais, em que este 

indivíduo possui singularidades como todos nós, no entanto, são singularidades atípicas e não 

patológicas. É sabido que, apesar de todo avanço na inclusão do deficiente em sociedade, a 

construção discursiva sobre o mesmo constitui-se de um “jogo de verdades” que tem muitas vezes 

como única fonte o discurso médico patológico. Comumente na sociedade, por exemplo, julgam a 

criança deficiente intelectual como assexuada ou com sua sexualidade exacerbada. No âmbito 

escolar, é notória a grande dificuldade dos professores em lidar com situações cotidianas que 

envolvem a sexualidade ou por despreparo, ou por julgar não ser o local adequado ou por questões 

pessoais, culturais, ou religiosas. No entanto, é óbvio que questões sexuais fazem parte da vida do 

ser humano, seja ele deficiente ou não, e tais situações são comuns. Estas, se não forem 

trabalhadas adequadamente, podem gerar conflitos, traumas e segregação. Tem-se como objetivo 

discutir sobre os “jogos de verdade” acerca da construção discursiva da sexualidade do deficiente 

intelectual e exemplificar a aplicação de jogos educativos para o trabalho no cotidiano da sala de 

aula com questões de modos de existência e de sexualidade dentro da inclusão escolar e social, os 

quais possam colocar os mitos e as verdades sobre a sexualidade do deficiente de forma clara e 

objetiva. Teórica e metologicamente, este trabalho qualitativo assenta-se na revisão bibliográfica, 

tendo como linha norteadora a análise discursiva francesa, os estudos foucaultianos, Maia e 

Ribeiro para questões da sexualidade e deficiência, para a aprendizagem e os jogos a perspectiva 

Vigotskyana e outros. Os resultados apontam que os jogos facilitam na compreensão e na 

comunicação entre professor e alunos no que tange as questões sobre sexualidade e 

autoconhecimento do corpo e de seus modos de existência dentro da sociedade. Além disso, 

podem propiciar um novo olhar sobre as singularidades atípicas e a construção da verdade sobre o 

deficiente em sociedade.  
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O presente trabalho propõe-se a discutir a violência obstétrica no Brasil (país mais cesarista do 

mundo) pensando, sobretudo, o termo discurso tal como o discute a Análise do Discurso. O objeto 

de análise: documentário O Renascimento do Parto 2 de Eduardo Chauvet (2018) traz inúmeros 

relatos de profissionais e abre espaço para que as mulheres retomem o seu lugar de fala. A 

violência obstétrica se constitui como um fenômeno de grande abrangência no país: uma a cada 

quatro mulheres sofrem dessas práticas (Artemis, 2018), as quais provocam desconforto, 

mutilação, dores, humilhação pessoal e psicológica e em alguns casos até o óbito da gestante ou do 

bebê. Todas essas práticas, em menor escala, resultam em sensações menos prazerosas com o 

fenômeno do parto e maternidade, além de feitos catastróficos no puerpério, gerando um efeito 

cascata no imaginário feminino sobre o nascer, os corpos e a sua autoestima. Essas práticas 

médicas que não consideram a mulher como protagonista do parto de seus bebês, são tidas como 

regimes de verdade pela sociedade atual e vem sendo desacortinadas por profissionais que buscam 

evidências para os procedimentos de atendimentos do parto e ao recém-nascido. O momento atual 

é de confronto com uma medicina como trazida como único discurso de verdade, pautada em 

práticas externas às evidências do processo fisiológico do nascer, a qual se justifica como vontade 

de permanência, produzindo violência; fechando os olhos para outros modelos de assistência que 

se apresentam bem sucedidos em outros países e até mesmo no SUS, como o caso da Casa de 

Parto Sofia Feldman (MG). Há um movimento de militância para que esse regime de práticas seja 

rompido, trazendo o envolvimento das famílias e da mulher, a quem cabe a decisão final, com o 

conhecimento do próprio corpo e fisiologia. As rodas de conversa conduzidas por profissionais 

balizados pela medicina baseada em evidências, doulas e parteiras e obstretizes nas equipes; e a 

educação sexual trazendo a Ciência do Início da Vida (Luzes, 2018) - nos locais de educação de 

base - como tecnologias de si, são as atuais ferramentas para um parto e uma maternidade não 

fascistas.  
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Este trabalho objetiva investigar se o princípio da dúvida Hamletiana pode ser considerado como 

um dispositivo que aciona a vontade de verdade, portanto, uma técnica de si. Com base nestes 

pressupostos, o corpus escolhido compõe-se de uma cena de Hamlet, apresentada no vídeo 

“Mabinogi: Hamlet – ‘To be, or not to be.’ Scene One”, disponível no site 

(http://www.youtube.com/watch?v=VjpNMJ4bXMA). A reflexão sustenta-se nos estudos 

Foucaultianos, na Análise de Discurso de matriz francesa e na Psicanálise Freud-lacaniana, em que 

os postulados se ocupam da determinação histórica dos processos de significação, considerando 

que os sentidos são construídos de forma singular. Embora o enunciado desta cena seja o mesmo 

da obra fundadora, as práticas discursivas podem ser outras. Salienta-se na perspectiva 

Foucaultiana que as práticas discursivas significam a partir de um conjunto de enunciados de 

regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, as quais definem numa 

dada época, para um campo do saber, para um determinado público, as condições de exercício de 

um dizer. Neste sentido, concorda-se com Foucault ao considerar que em todas as culturas, as 

técnicas ou práticas de si por meio das quais os indivíduos constituem-se, implicam em obrigações 

com a verdade e que as verdades reconhecidas no sujeito a ser conhecido são tributárias de uma 

série de práticas de poder que possibilitam certos tipos de conhecimento e de verdade. Dessa 

forma, pensa-se que a dúvida hamletiana, no contexto da pós-verdade, deve incitar-nos, a partir do 

que se desconhece, do “insabido”, como lugar do desassossego, que interroga o objeto, coloca-o à 

prova, à pesquisa, fazendo com que o sujeito resista à sedução que o discurso da pós-verdade nos 

oferta. Sabe-se que debruçar sobre si mesmo, ressignificando-se, demanda um esforço contínuo e 

complexo para dimensionar o que pode e deve fazer consigo mesmo. Compreende-se que, ao 

elaborar, metaforicamente, o ato de ver a si próprio, poderá ocorrer um desdobramento entre a 

própria pessoa e uma imagem exterior de si própria. Trata-se do registro do imaginário que assume 

o caráter de instância constitutiva da experiência perceptiva de si, técnicas/práticas de si, pois os 

efeitos de vontade de verdade reverberam para a construção de si mesmo como sujeito ético. 

Espera-se, com estas reflexões, provocar desconstruções na procura constante da diferença e da 

perda de si mesmo, para reencontrar-se na singularidade como sujeitos de uma verdade de si, 

re/constituídos como obra de arte.  
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A adolescência é o período da vida em que ocorrem as transformações físicas, emocionais, sociais 

e a escola tem um papel muito importante a cumprir nesta etapa da vida dos jovens. Em especial, 

saber lidar com questões caras a essa fase, tais como a sexualidade e a adolescência. Desta forma, 

o corpus de análise deste projeto é a obra Minha Vida de Menina, da escritora Helena Morley, pois 

se trata de um diário escrito pela própria autora entre seus 13 e 15 anos e mostra a visão 

adolescente sobre os mais diversos assuntos: as curiosidades, angústias, desilusões, estudos, 

trabalho, escravidão, relações sociais, no século XIX. Além da narração dos fatos, o diário 

apresenta a posição de um sujeito discursivo que revela seu modo de pensar, dizer, sentir os 

acontecimentos que o afetam. Revela ainda a voz de uma menina numa época em que a mulher 

não tinha direito a voz. Este gênero diário é visto também como instrumento de autoconhecimento, 

pois a escrita nesse momento permite estar a sós, sem intermediários, funcionando como uma 

forma libertadora de convivência diária. A obra de Helena Morley vai além do relato da vida 

íntima de uma menina provinciana; desenha um perfil da formação da mulher brasileira, pois 

“autoras de diários, na literatura, costumam ser agentes de mudanças, refletindo criticamente sobre 

a sociedade e a política de seu tempo” (Leahy-Dios, 2002). Embora o diário seja de grande valor 

de verdade, a escrita é subjetiva, autobiográfica e os escritores “não escrevem romances para 

contar a vida, senão para transformá-la, acrescentando- lhe algo” (Mario Vargas Llosa, 2004). 

Portanto, toda autobiografia é, também, um trabalho de interpretação, criação de “uma verdade”. 

Assim, este estudo tem como suporte teórico os estudos de Foucault sobre o que é a verdade, qual 

sua relação com o poder e saber. Nesta época pós-contemporânea, de pós-verdade, como definir 

conceitos de verdade que norteiem estes jovens? Para tanto, pretende-se analisar as práticas de 

leitura, de escrita e discursiva destes adolescentes que constroem a representação discursiva da 

adolescente ficcional, bem como refletir e identificar alguns conceitos de verdade associados à 

sexualidade e aos modos de existência que constroem o sujeito ficcional e como a ficção transpõe-

se para a realidade deles na atualidade.  
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Este trabalho é um recorte da pesquisa realizada durante o mestrado. Tem-se como objetivo 

principal descrever as relações discursivas que constroem o corpo do transhomem, tanto as 

relações imersas a “jogos de verdades” e saberes, quanto as permeadas por controle, disciplina e 

poder que se materializam nesses corpos. Nessa perspectiva, foi utilizado como base norteadora a 

Análise de Discurso (AD) Francesa com ênfase na Teoria de Michel Foucault. Desta maneira, os 

discursos aqui presentes foram delimitados a fim de tomar um ponto de partida para a análise 

discursiva. Evidenciamos então o discurso científico presente nas ciências biomédicas, pois o 

mesmo está diretamente relacionado à questão da patologização das identidades transgêneras, ou 

seja, é um dos enunciados que legitima o pensamento de anormalidade ligada à vivência dessa 

identidade gênero, fato que causa grande sofrimento aos sujeitos transgêneros, já que 

frequentemente são percebidos como pessoas portadoras de transtornos mentais. Entende-se que 

compreensão social de determinado fenômeno é sempre reflexo da articulação de variados 

discursos, ou seja, é a maneira como se dão as relações discursivas que põem em prática as 

verdades e as relações de poder presentes em cada discurso. Sendo assim, compreendem-se por 

pessoas transgêneras indivíduos que não apresentam identificação entre sexo biológico e gênero, 

sendo transhomem o sujeito biologicamente feminino, com percepção de identidade de gênero 

masculina. Optou-se por realizar esta pesquisa no Estado do Pará, na cidade e região metropolitana 

de Belém, haja vista a familiaridade da pesquisadora com a região. Esta pesquisa foi realizada nos 

moldes da pesquisa de Campo de natureza qualitativa, com utilização de um questionário 

socioeconômico e um roteiro de entrevista semiestruturada. As entrevistas foram realizadas na 

Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH), em auditório cedido pela Gerência 

de Proteção à Livre Orientação Sexual/GLOS. Foram entrevistados quatro transhomens, na faixa 

etária de 18 a 40 anos que se autodenominavam transhomens. Não se utilizou como 

obrigatoriedade a presença no processo transexualizador do SUS para a legitimação da identidade 

dos participantes desta pesquisa. Os resultados evidenciam que a subjetivação da identidade de 

transhomens é baseada em discursos diversos, com destaque para os enunciados das ciências 

médicas, que legitimam a vivência da transexualidade dentro do aspecto de anormalidade. Por 

outro lado, a AD demonstra que o processo de tornar-se sujeito é uma via de mão dupla, na mesma 

medida em que existe o discurso patológico existe também o sujeito que nele se identifica, 

tornando-se assim paradoxalmente, sujeito e assujeitado pelo discurso. Portanto, analisar 

produções de “verdades”, relações de disciplinamento dos corpos que advêm destas é em primeira 

mão para entender esse processo num eterno movimento de produção, significação, identificação e 

materialização que produzem, numa constante, formas de subjetivações, influenciadas por 

pensamentos de um dado período histórico.  
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O discurso de verdade apoia-se comumente na tradição, na religião, na ciência a fim de definir a 

essência dos seres: uma identidade baseada em critérios arbitrários que se apresenta com um 

caráter atemporal, negação de historicidade, em afirmações do tipo “eterno feminino”, 

“prostituição - a mais antiga profissão do mundo”. No Ocidente, desde o medievo, as 

representações das mulheres vêm sendo feitas de forma dicotômica – ou demonizadas ou 

santificadas – e estas expressões compõem a noção de uma natureza sexuada selvagem, rebelde, 

má, inspirada na figura de Eva, cuja domesticação resultaria na imagem da boa, da verdadeira 

mulher, inspirada na figura de Maria. Estas representações sociais que eram modelos de verdades 

em um tempo e local determinados, ainda hoje são reatualizações de imagens que permanecem 

alojadas no interdiscurso. Em sua obra To the Lighthouse (Ao farol), objeto de estudo desta 

pesquisa, Virginia Woolf aborda questões importantes ligadas ao universo e à sexualidade 

femininos e à representação social da mulher na sociedade vitoriana do século 19. Woolf focaliza 

seu olhar sobre a família vitoriana como espaço de confinamento do feminino e procura 

desconstruir esses discursos fundadores de verdades em torno dessas temáticas. Para examinar 

essa desconstrução, esse trabalho se apoia no pensamento foucaultiano de que a verdade é 

mutável, altera-se de acordo com as circunstâncias, tais como o espaço e o tempo, ou seja, é um 

produto construído a partir das relações histórico-sociais e das forças de poder/saber. Portanto, 

cada sociedade tem seu regime de verdade, sua política geral de verdade. Assim, esse trabalho tem 

como objetivos confrontar essas verdades tidas como “absolutas” com o papel social da mulher na 

(pós-) contemporaneidade, bem como elaborar um método didático por meio da literatura para que 

jovens leitoras consigam refletir criticamente sobre seu papel social e sua sexualidade em tempos 

de pós-verdade, a fim de transformarem suas realidades.  
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O presente trabalho tem como objetivo investigar a respeito de um fenômeno social que passa a 

reger o mercado de consumo, levando a um questionamento sobre a construção discursiva e 

identitária de consumidores jovens, uma vez que presenciamos parâmetros engessados de moldes 

em comportamentos, ações e consumo, levando a estigmatização dos corpos no sentido de 

submeterem e perpetuarem regras bem definidas, as quais são ditadas por digital influencers. O 

panorama sociocultural e econômico mundial sofre transformações significativas sobre a forma de 

comunicação, consumo, a partir da evolução tecnológica e acompanhada da rapidez como ela se 

propaga. Esse processo constrói/reconstrói uma “nova” e/ou ressignifica a produção do saber, da 

verdade e da subjetivação dos sujeitos. De fato, temos como produtos a serem consumidos, toda 

uma produção de verdades e pós-verdades que subsidiam o mercado de consumo, transformando 

os corpos a partir dos moldes preestabelecidos, os quais podem gerar ameaças aos sujeitos que se 

identificam com esse processo, tais como: a vulnerabilidade produzida pela exposição e perda de 

privacidade, a sexualização precoce e o estímulo ao consumismo. A presente pesquisa terá cunho 

qualitativo e análise bibliográfica, e sobre a reflexão dos dados, pauta-se nos estudos 

Foucaultianos, baseados na Análise de Discurso de matriz francesa. Se para Foucault, cada 

sociedade, em determinado momento histórico e político, utilizou-se de mecanismos próprios e 

particulares para a produção da verdade, que tinha como embasamento o conhecimento e o saber, 

por outro lado, concebe o fato de que as relações de poder acabam legitimando a construção da 

verdade. Sendo assim, corrobora nos tempos modernos com o termo pós-verdade, que revela a 

apropriação de um outro modelo de verdade, criado a partir de mecanismos de ações que 

privilegiam o emocional, distanciando-se do científico e propondo novas necessidades de 

consumo, bem estar, normas e condutas. Procura-se a partir dessas reflexões, a busca de 

alternativas para uma educação sexual, dos modos de existência, com o intuito de promover um 

exercício de conscientização e problematização dos efeitos da pós-verdade e do poder que ela 

exerce sobre os corpos, que perpassam a ordem do consumo, podendo levar a uma representação 

desfocada dos seres, a partir da dessignificação de si.  
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A pesquisa de mestrado objetiva analisar as práticas discursivas e identitárias na construção das 

relações sociais entre as crianças e a mídia, atentando para as influências midiáticas que incidem 

em torná-las “adultos em miniaturas”, expondo-as à precoce sexualização e à violência. Quanto 

aos procedimentos metodológicos, o estudo é qualitativo e bibliográfico na intenção de observar a 

influência dos aspectos midiáticos na formação das crianças, assim como a análise de dados dará 

especial atenção às imagens/representações das crianças veiculadas na mídia televisiva e na 

internet, e como estas as constituem na contemporaneidade, bem como seus efeitos de verdade e 

pós-verdades em relação à sexualidade e ao corpo na infância. É sabido que nas transformações 

sociais da contemporaneidade, a mídia tem fundamental papel no redesenho da sexualidade e do 

corpo. A visibilidade e a exposição de corpos e a erotização precoce tem sido presença constante 

na sociedade líquida moderna, cada vez mais assistimos a uma espetacularização da sexualidade e 

dos corpos. Nosso olhar toma como foco as contribuições foucaultianas, as quais entendem que a 

linguagem e o discurso são lugares de lutas permanentes; por isso os enunciados são transvestidos 

de jogos de verdade: não são óbvios e exclusivos, não são originais, não contém verdades 

universais, mas sim são opacos, não transparentes, são históricos e produzidos/fabricados nas 

práticas discursivas e não discursivas num dado momento histórico e em dada sociedade. Assim, o 

estudo elege como corpus de análise alguns discursos circulantes na TV e na internet para observar 

quais práticas discursivas e não discursivas se fazem sobre a sexualidade e o corpo na infância. 

Apontamos para a necessidade do saber cuidar de si, subsidiando para práticas que levem a 

promover o discurso onde as ações sejam positivas e favoreçam que o universo infantil diferencie-

se do adulto. Salientamos a importância de entender como a mídia tem afetado a construção das 

identidades infantis especialmente em relação à sexualidade. A criança está exposta a ler e 

interpretar o seu entorno, principalmente por meios tecnológicos diversos, tais como redes sociais, 

youtube, TV e outros, estas fontes de comunicação trazem a possibilidade de ela se expressar 

como um modo de inscrição no mundo. Para Foucault (2001, 2003), somos sujeitos éticos em 

perpétua formação e transformação e aquilo que dizemos não nos dá acesso somente à verdade, 

mas, e principalmente, modifica nosso modo de ser.  
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Com a emergência das tecnologias digitais na contemporaneidade, “novos” dispositivos de 

linguagens circulam em diversos suportes, desde o rádio até a internet. Sabe-se que o sujeito é 

constituído e se constitui na/pela linguagem. Dessa maneira, a disposição de variadas informações 

no dia a dia e um número absurdo de notícias produzidas e reproduzidas nos mais variados 

veículos midiáticos, além de outras informações produzidas sem o devido ancoramento em fatos, 

porém inserida nesse contexto, circula por todos os dispositivos midiáticos. Atualmente, nas redes 

sociais é cada vez mais necessária a checagem de notícias, tanto é que existe uma tendência das 

gigantes da internet criarem mecanismo de checagem de notícias e de se instalarem as agências 

externas de checagem dos fatos (Fact Check), porém a emergência de aplicativos como Whatsapp 

dificultam a verificação da fonte e da autoria das notícias, some-se a isso o modo de vida acelerado 

de nossos tempos. Este trabalho objetiva, de forma sucinta, olhar para alguns recortes do podcast: 

o Podcast Café Brasil em tempos de pós verdade, mais precisamente os episódios Cafezinho 72 – 

Fake News 1, Fake News, Fact Check? Procure o viés e 362 – A janela de Overton. São áudios, 

textos e videocasts que o autor utilizou para falar das chamadas fake news. Para tanto, utilizaremos 

como referencial teórico-metodológico, os estudos Foucaultianos, Análise de Discurso de linha 

francesa, e o conceito de ideologia e de mídia em Thompson (1995; 1998), Sodré (2006) e Matin-

Barbero (2009). Circula-se na atualidade que a divulgação de falsas notícias conduz a uma 

banalização da mentira e, deste modo, à relativização da verdade. Diante do exposto, compreende-

se que vida se tornou rápida e fluída. Nos sinais das fibras óticas, satélites e antenas de 

microondas, tempos e espaços tornam- se ressignificados e a modernidade-líquida se instala. 

Segundo Bauman (2007), em tempos de vida líquida, onde os pensamentos, bem como o trabalho 

e as relações sociais não têm mais um lugar de repouso à longo prazo, tudo se transforma 

rapidamente sob um diferente molde para atender diversas e híbridas demandas. Dessa forma, 

podemos pensar que a credibilidade dos discursos veem carregada/identificada com desejos e 

crenças pessoais transformando a mídia e, especificamente, o podcast tanto em um campo fértil 

para proliferação das fake news, quanto em orientações para evitar esse tipo de informação.  
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Atualmente, movimentos identitários ganharam espaço na agenda estratégica das organizações, 

dentro do bojo da governança corporativa, são exemplos: o Fórum de Empresas e Direitos 

LGBT+, o Movimento Mulher 360, a Coalização para a Equidade Racial e de Gênero, ONU 

Mulheres. Essa conjectura despertou para a inclusão de novos sujeitos ao diálogo, mais 

conscientes de seus direitos, houve o despertar desse sujeito para o conhecimento de si na relação 

com o outro. Evidenciou-se nos discursos das organizações os vieses inconscientes, 

“problematizou-se” a cultura da heteronormatividade, dos papéis sociais modelados pela sociedade 

patriarcal. No ambiente corporativo, por vezes, o gênero e a orientação sexual moldam as 

definições de funções, as compreensões de méritos, promoções, as técnicas de gerenciamento e o 

encarreiramento dos funcionários, quando isso ocorre reforçam estereótipos e práticas 

discriminatórias. A pesquisa visa investigar as práticas educativas e discursivas sobre diversidade, 

identidade, gênero e modos de existência, com atenção exclusiva a educação corporativa dos 

líderes no ambiente organizacional. Elegeu-se como corpus de análise o material desenvolvido na 

empresa Atento Brasil S/A (77.000 funcionários, em cinco estados brasileiros) por meio de M-

Learning e a utilização de outros dispositivos para o trabalho educativo sobre liderança na 

diversidade, o qual envolve questões como sexualidade, gênero, transsexualidade e outros. Os 

estudos foucaultianos (1979, 2007) defendem que o sujeito se constitui por meio de práticas 

discursivas, estas se fazem por processos de subjetivação, que é o resultado de uma construção que 

se dá no interior de um espaço demarcado por três eixos: Ser- Saber; Ser-Poder; Ser-Ética. Far-se-

á um recorte para verificar quais discursos de “verdade” aparecem sobre diversidade, identidade, 

gênero e modos de existência na organização e na concepção dos funcionários, que reforçam seus 

vieses inconscientes. Por meio de levantamentos qualitativos, bibliográficos e de questionário 

quantitativo amostral, funcionários, serão convidados a responderem sobre seu conhecimento em 

diversidade, identidade, gênero, modos de existência e em educação sexual. A partir dos dados 

coletados será feita a análise discursiva dos resultados procurando identificar quais “verdades” 

aparecem nas respostas sobre as temáticas em questão, que relações de poder estão ai imbricadas e 

sendo o poder circular e operatório, consequentemente, que efeitos de poder positivo são 

produzidos para a constituição de subjetividades e como isso pode atuar na ética do próprio 

sujeito. A análise dos resultados servirá de subsídio para a construção de: e-book e m-learning 

educacionais para líderes de ambientes organizacionais.  
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O Grupo Discuta foi criado em 2001, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Linguística da 

Universidade Federal do Ceará, com objetivo de investigar práticas discursivas relacionadas ao 

campo da cultura na perspectiva da Análise do Discurso. A partir de 2005, o grupo passou a se 

dedicar exclusivamente ao estudo do discurso literomusical brasileiro, tendo como objetivo 

realizar um mapeamento dos diversos posicionamentos estético-ideológicos aí presentes. Desde 

2005, já foram defendidas 20 dissertações e 8 teses analisando a produção de diversos artistas 

como Adriana Calcanhotto, Antônio Nóbrega, Belchior, Chico Buarque, Chico César, Chico 

Science, Dominguinhos, Ednardo, Fagner, Gonzaguinha, Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, 

Lenine, Tom Jobim, Tom Zé, dentre outros, além de movimentos como a Bossa Nova, o 

Tropicalismo e o Manguebit; dois livros foram organizados e dezenas de artigos publicados em 

livros de circulação local e nacional e em anais de congressos. Em 2006, o grupo venceu o III 

Edital de Incentivo às Artes e lançou, em 2007, sob a organização do líder, o volume “O Charme 

dessa Nação – música popular, discurso e sociedade brasileira”, que contou com artigos sobre 

música brasileira escritos pelo organizador, por membros do grupo e por pesquisadores 

convidados de diversas universidades do Brasil e dos EUA. A partir do ano de 2012, o grupo tem 

se dedicado também a investigar a produção de canções brasileiras para crianças. Esse veio 

analítico pretende perscrutar o lugar da canção brasileira para crianças no âmbito da cultura lúdica 

infantil de nosso país, descrever posicionamentos aí presentes e investigar a relação entre gestos 

enunciativos (investimento vocal, performance audiovisual, organização "camerística", etc.) e a 

constituição de tais posicionamentos. Os pressupostos teóricos resultam da conjugação entre a 

Análise do Discurso na orientação de Dominique Maingueneau, os estudos sobre a cultura lúdica e 

infantil de Gilles Brougère, e os próprios trabalhos do grupo de aplicação da AD à canção popular. 

Tal vertente já gerou uma dissertação e duas teses, além do projeto de pesquisa “Invocações: 

investimentos vocais em canções para crianças”, da professora Maria das Dores Nogueira Mendes, 

vice-líder do grupo. Atualmente, o grupo tem reampliado seu escopo para abranger outros 

discursos culturais como o teatro, a literatura de cordel, o cinema, além de temas como o erotismo, 

a língua, o amor, dentre outros, sob um viés de AD que tem forte inspiração nas ideias de 

Dominique Maingueneau, mas que também se embasa em autores como Bakhtin e Foucault. 
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A presente pesquisa busca analisar, por meio das categorias ethos, cenografia e investimento 

vocal, a alteridade animal nas canções “Rato” (Palavra Cantada, 1998) e “Cara de rato”(2008) da 

cantora gospel Aline Barros. A pesquisa faz parte do projeto INVOCANÇÕES, ligado ao grupo de 

estudos Discuta (UFC) no qual analisamos canções para crianças partindo das perspectivas 

teóricas de Maingueneau (1996 a/b, 1997, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006a, 2006b, 2008, 2010a/b), 

Costa (2001), Mendes (2013) e Gonzalez (2013). O objetivo dessa pesquisa é analisar tanto no 

plano da letra quanto no da voz, como os diferentes posicionamentos constroem apresentações 

diferentes para os animais. No posicionamento MPB, temos um investimento de um rato amoroso, 

em busca de sua amada, como nos contos de fada em que há um amor quase impossível de ser 

vivido e no final esse amor idealizado se concretiza. Já no posicionamento Gospel, temos uma 

abordagem bem mais diferenciada, pois o rato em questão é construído como a figura do Diabo. 

Isso é bastante comum no discurso religioso, que conforme Gonzalez (2013), mantém forte relação 

com os discursos pedagógicos e midiáticos. Outra característica das canções do posicionamento 

Gospel são os três momentos que constituem muitas delas: oração, louvor e pregação como forma 

de doutrinação, com o objetivo de manter o fiel em sua comunidade. Outros traços que 

diferenciam esse posicionamento é que o artista, diferentemente da Canção de Massapara crianças, 

não ocupa seu cerne, quem o faz é a mensagem a ser transmitida para as crianças, que envolve, 

muitas vezes, os textos bíblicos e atitudes que os fiéis devem tomar. Para que tais textos possam 

tomar parte nas letras de canções para crianças, muitas vezes, se lança mão da figura do animal. 

No caso da canção “Cara de rato”, por exemplo, alerta-se para as armadilhas que o Diabo, figurado 

pelo cara de rato, como diz o título da canção,prepara e como isso pode levar a criança “fiel” a 

Deus a pecar ou se desviar da igreja.  
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O presente trabalho analisa a construção identitária nacional nas canções “Brincar de índio” (Xuxa 

Meneghel 1988) e “Pindorama” (Palavra Cantada, 1998). A pesquisa é oriunda do projeto 

INVOCANÇÕES, ligado ao grupo de pesquisa DISCUTA (UFC), no qual analisamos diferentes 

posicionamentos discursivos em canções para crianças, partindo de Maingueneau (1996a/b, 1997, 

2000, 2001, 2004, 2005, 2006ª, 2006b, 2008, 2010a/b) e das pesquisas de Costa (2001), Mendes 

(2013) e Gonzalez (2013). As canções foram escolhidas na tentativa de ilustrar como os 

posicionamentos MPB e Canção de Massa para crianças, abordam a temática em questão. 

Identificamos, por meio de análise preliminar, construções identitárias distintas de brasilidade em 

relação ao conflito antropológico do processo de colonização. A análise preliminar indica que nos 

diferentes planos da canção (vocal, da letra) o posicionamento caracterizado como MPB para 

crianças apresenta diversidades étnicas que compõem a identidade brasileira. Por outro lado, o 

posicionamento caracterizado como Canção de Massa veicula uma ideia midiática estereotipada 

que neutraliza as tensões históricas e não preza por uma construção da identidade nacional de 

forma múltipla. No âmbito da voz, a canção “Pindorama”, em Lá Maior, compasso 2/4 ou 4/4 e 

andamento moderado, apresenta duas vozes (reforçando a tese de que a música tem uma 

cenografia de diálogo) do brasileiro e a do português de Portugal. A segunda voz possui uma 

articulação fonética perceptível dando uma entonação característica portuguesa. Em contrapartida, 

a canção, “Brincar de índio”, em ré maior, compasso 4/4 e andamento allegro, é interpretada por 

uma voz emitida com shape não redondo que, aliado ao fato de ser uma música agitada, pode 

sugerir que a cantora está sorrindo. Ela também utiliza um recurso vocal no–AR da palavra 

“começar” que dá ênfase no seu estilo de voz infantilizada. Ao se analisar os distintos 

posicionamentos e seus investimentos nas canções selecionadas, podemos perceber que, apesar de 

terem o mesmo público alvo, eles têm propósitos discursivos completamente diferentes, um se 

preocupa com a construção da identidade nacional, enquanto o outro utiliza da memória brasileira 

com intenções mercadológicas.  
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Neste estudo, tencionamos investigar a constituição da polêmica em discursos sobre a língua tendo 

como base a abordagem da polêmica como interincompreensão proposta por Maingueneau (1984, 

1997). Para tanto, partimos da hipótese de que a polêmica da qual estamos tratando se instaura no 

confronto entre posicionamentos que procuram legitimar um direito de falar sobre a língua. Tais 

posicionamentos encontram-se representados, em nossa concepção, no que denominamos de 

Discursos de Fundamentação Normativa eDiscursos de Fundamentação Linguística. O primeiro 

deles associa-se aos preceitos da Gramática Normativa e adota um enfoque prescritivo em relação 

aos fatos da língua, postulando a valorização e a difusão de uma norma determinada. Já o 

segundo,está ligado à perspectiva da Linguísticae procura descrever cientificamentea língua. As 

opiniões divergentes sobre a língua fazem com que esses dois campos estejam em constante 

confronto, ocasionando situações polêmicas. Destacamos que os objetivos do nosso estudo estarão 

pautados nos seguintes questionamentos: (1) Qual a relação entre os traços linguísticos 

característicos do registro polêmico e os graus de polemicidade dos discursos? (2) Que relações se 

estabelecem entre acontecimentos sociodiscursivos e o tipos de polêmica instauradas no discurso? 

(3) Como se constrói o ethos de enunciadores em discursos polêmicos sobre a língua?No intuito de 

atender aos nossos objetivos, reuniremos duas situações – dois eventos discursivos – geradores de 

polêmicas sobre a língua. Desse modo, o corpus como qual trabalharemos pode ser dividido em 

dois momentos representativos. O primeiro conjunto de dados apresenta as discussões em torno do 

uso de estrangeirismos na língua portuguesa. O segundo conjunto de dados, mais recente, se 

comparado ao anterior, trata da polêmica ocorrida no ano de 2011 sobre ensino de variação 

linguística em material didático direcionado à Educação de Jovens e Adultos (EJA) e distribuído 

pelo Ministério da Educação (MEC). Frisamos, por fim, que este estudo faz parte de nossa 

pesquisa de mestrado – sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Maria das Dores Nogueira Mendes – ainda 

em andamento.  
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Esta comunicação cujo objetivo é apresentar pesquisas preliminares sobre a dimensão da voz 

cantada em canções para crianças, em uma perspectiva discursiva, procura também demonstrar as 

possíveis contribuições da abordagem maingueneauniana para o estudo da materialidade vocal. 

Utilizamos os conceitos mais gerais de posicionamento e investimento propostos por Maingueneau 

(1996a/b, 1997, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006a, 2006b, 2008, 2010a/b) e aplicados por Costa 

(2001, 2011) ao discurso literomusical brasileiro. Desse modo, damos início à investigação da 

relação entre as variadas possibilidades dos investimentos vocais e a definição de posicionamentos 

discursivos como MPB, Gospel, Canção de massa e POP para crianças. Assim, mediante a 

descrição da dimensão vocal e das funções discursivas ensejadas por ela, ampliamos a análise dos 

três primeiros posicionamentos já descritos, no nível da performance, por Gonzalez (2014). Além 

disso, propomos nos debruçar sobre o posicionamento POP, não contemplado pela autora. 

Finalmente, nossa proposta investigativa ainda tem relevância por tencionar colaborar com a 

questão fulcral da pesquisa do Prof. Nelson Barros da Costa, professor do Departamento de Letras 

Vernáculas, intitulada A Produção do Discurso Literomusical Brasileiro para Crianças 

investigações discursivas e implicações pedagógicas (2013), qual seja a autonomia relativa da 

produção artística para crianças. Nesse sentido, questionamos se tal produção se configuraria como 

somente um dos posicionamentos do discursivo literomusical, ou se formaria outro campo 

discursivo. Julgamos que, ao aplicarmos o conceito de intervocalidade (constitutiva e mostrada) e 

metavocalidade desenvolvidos em nossa tese, talvez consigamos descrever "se" e "quais" 

elementos vocais os intérpretes trazem do seu posicionamento no campo literomusical para a 

ordem da canção para crianças. Além do atendimento proposital dessas finalidades, esperamos 

divulgar o potencial da AD também como paradigma epistemológico importante na pesquisa de 

diferentes corpora, como a materialidade vocal. A partir da constituição do corpus, suficientemente 

extenso em amplitude e profundidade, representativo de diferentes vertentes da música para 

crianças, esta pesquisa deve favorecer a consolidação de parâmetros metodológicos eficientes, 

capazes de dar conta da compreensão e da análise da dimensão vocal em articulação com os níveis 

verbal (“linguístico”) e social (“discursivo”) das canções.  
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A presente pesquisa tem o objetivo de analisar a construção da identidade brasileira na canção 

“Eu” do grupo Palavra Cantada (Canções curiosas, 1998). O trabalho faz parte do projeto 

INVOCANÇÕES que discute o papel da voz cantada em canções para crianças, o qual, por sua 

vez, está ligado ao grupo de pesquisa DISCUTA (UFC). Utilizamos, nesta pesquisa, aportes 

teóricos como Maingueneau (1996 a/b, 1997, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006a, 2006b, 2008, 

2010a/b); Costa (2001), Mendes (2013) e Gonzalez (2013). Nesse sentido, o interesse é mostrar 

como se constrói a identidade brasileira na imbricação do plano da letra com o da voz. Como se 

trata de pesquisa em andamento, não se tem resultados, mas hipóteses, entre as quais a de que a 

identidade brasileira aponta para uma nação miscigenada, visto que a canção traz, na letra, 

aspectos culturais e regionais de algumas partes do Brasil, tais como a citação de determinados 

personagens históricos, dentre eles, Lampião, além de outros personagens “heroicos” e da 

representação que determinadas regiões do País fazem do feminino. No tocante à forma de cantar, 

ouvem-se vozes próximas à falada, fazendo a canção se aproximar a um repente característico do 

Nordeste. O que parece ser uma característica do posicionamento discursivo “MPB para crianças” 

(GONZALEZ, 2013) é a forma “didática” e “lúdica”, mobilizada pela cena validada da contação 

de estórias, para tratar da identidade brasileira para os ouvintes da canção, o que leva à concepção 

da criança como questionadora, curiosa, interessada em saber de suas origens. Tais pontos 

encontrados na canção analisada parecem corroborar as características já levantadas por Costa 

(2011) e por Gonzalez (2013), respectivamente, em relação à MPB para adultos e para crianças, 

dentre as quais destacam a relação com o Brasil, a valoração com a tradição, a interação social e a 

criança como um veículo de mudança social.  
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Esta pesquisa procura comparar a construção do relacionamento amoroso nas canções “Rato” 

(Palavra Cantada, 1998) e “Lobo mau” (Mara Maravilha, 1991). Para isso, tomamos por base 

referenciais teóricos discutidos no projeto INVOCANÇÕES, ligado ao grupo Discuta (UFC), tais 

como Maingueneau (1996a/b, 1997, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006a, 2006b, 2008, 2010a/b); Costa 

(2001), Mendes (2013) e Gonzalez (2013). Objetivamos mostrar, no plano da letra e no plano da 

voz, qual o tratamento dado a tal aspecto nos posicionamentos MPB e Canção de Massa para 

crianças. A análise inicial das canções nos indica que os posicionamentos investem em 

apresentações diferentes do relacionamento amoroso, tendo em vista o público visado. Na letra da 

canção “Rato”, parece haver uma transformação no tipo de relacionamento almejado, visto que, de 

início, ocorre a busca por um par amor impossível e, no decorrer da canção, esse vai se tornando 

cada vez mais real. De todo modo, parece ocorrer a legitimação de um relacionamento amoroso 

embasado nos sentimentos. Já no posicionamento canção de massa para crianças,mais 

especificamente, na canção “Lobo mau”, embora haja intertextualidade com a estória do universo 

da criança, como aponta o título e outros trechos da canção, parece ocorrer também uma 

interdiscursividade com o discurso erótico. Em relação aos investimentos vocais, na canção “Rato” 

percebemos que as interpretes das amadas do enunciador do texto possuem diferentes naipes 

vocais que as caracterizam como mais distantes (lua- voz aveludada) ou mais intensas (rata- voz 

enfática); enquanto que, na canção “Lobo mau”, a cantora suaviza e nasaliza a voz, produzindo 

conotações eróticas de gemidos e sussurros. Podemos ainda destacar características musicais 

singulares de cada posicionamento, tais como o compasso ¾, típico da valsa, na canção “Rato” e o 

compasso 4/4, mais comum em qualquer estilo, em “Lobo mau”, refletindo um investimento 

romantizado para MPB e um mais banal para a canção de massa.As discussões em torno da 

temática erotismo no universo infantil reavivam debates de cunho moralistas e culturais. Desvelar 

os posicionamentos e seus respectivos investimentos nas canções selecionadas, já reconhecidas 

socialmente, faz-nos perceber como os discursos estão imbricados e como, via de regra, 

esquecemos que o dito “discurso infantil”, produzido pelos adultos, manifesta um jogo complexo 

(social, interdiscursivo) que nem sempre condiz com a projeção da imagem purista da criança 

inocente e desassociada do meio social.  

 

Palavras-chave: Canção infantil; Posicionamentos; Relacionamento amoroso.  
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O DESPUDOR DA LÍNGUA: REFLEXÕES DISCURSIVAS SOBRE O PALAVRÃO 

 

Nelson Barros da COSTA (PPGL - UFC)  

nelson@ufc.br  

 

 

Nossa fala apresentará algumas reflexões resultantes do projeto de pesquisa “O Despudor da 

Língua: a análise discursiva do palavrão”. Esse projeto está ligado à nova linha de atuação do 

grupo de pesquisa Discurso, Cotidiano e Práticas Culturais (Grupo Discuta), intitulada “Amor, 

gênero e sexualidade nas práticas discursivas da cultura”. O projeto tem como justificativa a 

raridade de trabalhos sobre o palavrão, não apenas em Análise do Discurso, e a insatisfação com o 

modo como o palavrão é abordado nos poucos estudos linguísticos sobre o tema, notadamente nas 

áreas de Lexicologia e Lexicografia. Para esses estudos, os palavrões fazem parte daquele grupo 

de palavras marginalizados na sociedade, vítimas de tabuísmo (GUEIROS, 1979). Porém, os 

estudos em AD tem demonstrado que todos os campos discursivos elegem um grupo de palavras 

malditas, de uso restrito ou proibido. Pode-se, ainda por cima, perceber que, em algumas áreas 

como o humor, a literatura e até mesmo no magistério, longe de ser segregado, o palavrão é, ao 

contrário, cultivado e valorizado.Por outro lado, os palavrões parecem sofrer, enquanto objeto de 

estudo científico, do próprio estigma de que são vítima em alguns setores da sociedade, daí a 

raridade de pesquisas sobre o tema. Por isso, a necessidade de uma perspectiva que, de um ponto 

de vista crítico, aborde esses objetos que, por uma questão moral, pudor ou preconceito, deixam de 

ser analisados com devido rigor. Inicialmente, minha exposição levantará questões sobre o que é 

um palavrão do ponto de vista linguístico e discursivo. Depois discutirá as implicações do uso do 

palavrão para a manifestação da sexualidade (de como os sujeitos a encaram), da projeção da 

imagem de si (ethos) e da expressão da subjetividade. Partirá de pressupostos teóricos formulados 

por autores como John Austin (o palavrão enquanto ato de fala), Dominique Maingueneau (o 

palavrão, o discurso pornográfico e sua atopia), Michel Foucault (o palavrão como resultado do 

disciplinamento da linguagem referente à sexualidade), Mikhail Bakhtin (o palavrão faz parte da 

linguagem carnavalesca originada na Idade Média e no Renascimento), dentre outros.  

 

Palavras-chave: Palavrão; Discurso; Sexualidade.  
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GRUPO 47: LED II – LINGUAGEM, ENUNCIAÇÃO E DISCURSO PARA O ENSINO DA 

LÍNGUA PORTUGUESA (UFS – Universidade Federal de Sergipe) 

 

Wilton James BERNARDO-SANTOS (UFS) 

wjames@uol.com.br 

 

 

O conjunto de trabalhos do Grupo de pesquisa LED – Linguagem, Enunciação e Discurso para 

esse V CIAD propõe reflexões a partir de diferentes corpora e diferentes instâncias ideológicas: o 

midiático, o político, o religioso e o jurídico. Os trabalhos investigam as relações de poder na 

contemporaneidade seja na esfera global, seja no âmbito nacional brasileiro. São relações de poder 

marcadas pela construção “da verdade” que é então parte decisiva na constituição do sujeito. 

Tendo em vista diferentes nuances das abordagens teóricas, os trabalhos se encontram 

preponderantemente na Análise do Discurso. Apresentamos análises de imagens e sequências 

discursivas de jornais, capas de revistas semanais e portais de notícias da chamada grande 

imprensa brasileira. Os trabalhos investigam temáticas importantes nesse início do século XXI, 

seja se dedicando ao tratamento dado à notícia falsa e ao boato, seja problematizando a eleição 

presidencial no centro poder político/financeiro global, nos EUA. Nesse sentido, interrogamos o 

papel da imprensa tradicional tendo em vista as novas condições imediatas de produção e, com 

elas, certa mexida/deslocamento do poder. No conjunto de trabalhos, abordamos a fundamental 

reatualização de mitos e a instauração de relações de poder envolvendo religião, saber, verdade e 

subjetividade (ORLANDI, 2008, 2012; PÊCHEUX, 1997) a partir da apresentação de uma análise 

discursiva do filme O senhor dos anéis: as duas torres (TOLKIEN, 1930). Abordamos também 

outro tema urgente na contemporaneidade: o problema das divisões sociais na configuração do 

espaço urbano, procurando compreender as relações de poder na construção de imagens 

discursivas das minorias sociais, refletindo sobre os efeitos de sentido produzidos em opiniões na 

rede online sobre moradias populares na cidade de São Paulo como parte de um projeto de 

reurbanização envolvendo relações entre o poder público e o capital privado (FERREIRA, 2010; 

PERELMAN E TYTECA, 2005; FIORIN, 2015). 

 

Palavras-chave: Análise do discurso; Mídia; Poder. 

 

Integrantes: Maria Emília de R. de A. Barreto Barros; Márcia Regina Curado Pereira Mariano; 

Fábio Elias Verdiani Tfouni; Wilton James Bernardo-Santos. 
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NOTÍCIA FALSA, BOATO E FUNCIONAMENTO DISCURSIVO NA MÍDIA: A 

CONSTRUÇÃO DA FORMA SUJEITO DO DISCURSO NA ATUALIDADE. 

 

Wilton James Bernardo-Santos (UFS)  

wjames@uol.com.br  

 

 

Como parte de nossas pesquisas que abordam a mídia impressa e digital no projeto 

“Acontecimento discursivo: um estudo sobre os processos de construção”, nesse trabalho 

procuramos esboçar alguns pontos para uma visada sobre o que significa a “notícia falsa” e o 

boato na chamada imprensa “oficial” no Brasil da atualidade. Inicialmente, consideramos os 

contornos de instâncias ideológicas imediatamente implicadas por funcionarem sob a égide das 

regulações impostas pelas condições de verdade: política e imprensa. Procuramos refletir 

resumidamente sobre efeitos de sentido dos gestos de interpretação sobre o tema nesse início do 

século XXI. Discorremos sobre condições imediatas de produção e discutimos aspectos de certa 

“consciência linguística” e da nomeação que institucionalizam a notícia falsa. Em seguida, 

considerando diferentes materialidades: slogans e fórmulas que circulam como parte constitutiva 

do acontecimento discursivo, problematizamos as regiões periféricas (BERNARDO-SANTOS, 

2014) dos materiais selecionados, as sequências enunciativas apensas aos Hashtags e aos 

protocolos de hipertexto (HTTP); exploramos os enunciados/slogans em circulação no 

acontecimento (REBOL, 1975; PÊCHEUX, 1997; KRIEG-PLANQUE, 2010): são as fórmulas 

que circulam socialmente e são catalisadas pelo acontecimento via memória discursiva. O objeto 

da análise são então os gestos de interpretação nos efeitos de sentido produzidos entre locutores. 

Apresentamos análises de algumas sequências discursivas a partir de um conjunto de textos 

publicados pelo caderno Ilustríssima do Jornal Folha de São Paulo em 19/02/2017 e de uma seção 

de Portal de notícias G1 do grupo Globo. As análises têm demonstrado que a emergência da 

notícia falsa e do boato vêm sendo administrada e absorvida pela mídia oficial como um seu outro 

constitutivo. A orientação teórica é mobilizada a partir da Análise de Discurso sobretudo no 

tocante a forma-sujeito do discurso (PÊCHEUX, 1997) e trabalhos sobre a formulação e circulação 

dos sentidos, sobretudo relativamente ao boato (ORLANDI, 2001). Também são fundamentais os 

efeitos contraditórios próprios da tensão que divide o sujeito nos processos de rupturas históricas: 

instâncias ideológicas, as formações discursivas, o interdiscurso e o próprio do acontecimento. Em 

síntese, os novos fatos produzidos pela memória discursiva (ORLANDI, 2002) em processos de 

construção do acontecimento discursivo.  

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Mídia; Política. 
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O DISCURSO SOBRE DONALD TRUMP EM CAPAS DE REVISTAS DE GRANDE 

CIRCULAÇÃO 

 

Fábio Elias Verdiani TFOUNI (UFS)  

fabiotfouni@hotmail.com  

 

 

O objetivo deste trabalho é o de estudar os discursos presentes em capas de revistas de grande 

circulação, como Exame, Istoé, e Época, entre outras, sobre o atual presidente dos Estados Unidos 

Donald Trump, eleito em 2016. Para tanto, usaremos os aportes teórico-metodológicos da Análise 

do Discurso francesa (AD) que tem em Pêcheux seu principal nome. Pretendemos trabalhar no 

corpus os sentidos produzidos sobre o acontecimento de sua eleição e também sobre atitudes e 

decisões no governo. Essa questão é importante na medida em que Trump foi eleito para presidir o 

país mais poderoso e influente do mundo, e, por isso, sua presidência pode produzir impactos por 

todo o planeta. Podemos dizer também que compreender os discursos da/na mídia é de grande 

importância, pois ela é o principal meio de produção, circulação e fixação de sentidos na sociedade 

contemporânea. A mídia está em todo lugar e a todo momento produzindo sentidos que se tornam, 

por isso, onipresentes. Além disso, a mídia faz uma história do presente (GREGOLIN, 2007) tendo 

impacto na maneira como a sociedade encaminha as grandes questões e acontecimento de interesse 

coletivo e social. Então, é preciso tratar os acontecimentos veiculados na mídia na sua relação com 

a memória (PECHEUX, 1990) Levamos também em consideração o fato de que para a AD 

nenhum discurso é neutro e que todo discurso é idelogicamente marcado, e a mídia não é exceção. 

A mídia não repercute fatos, ela produz efeitos de sentidos ideologicamente determinados. Além 

disso, pretendemos tratar da questão do espetáculo midiático, levando em conta que diversos 

estudos, tanto na AD como em outras áreas, têm trabalhado a questão da relação do discurso 

político e midiático numa relação com a sociedade do espetáculo. Trabalhar os discursos de e 

sobre Trump também pede ao analista que interprete os sentidos em torno das Fake News que 

ganharam espaço tanto no discurso sobre Trump como nos discursos de hoje sobre a mídia. Assim, 

as questões que norteiam esse trabalho são: Quais os discursos usados pela mídia ao tematizar 

Donald Trump? Quais são os sentidos veiculados? Quais são as ideologias e as posições 

ideológicas presentes nas materialidades analisadas? Como a mídia trata esse acontecimento na 

sua relação com a memória? No corpus existem materialidades relacionadas à questão das Fake 

News e do discurso midiático e político numa relação com o espetáculo?  

 

Palavras-chave: Discurso; Mídia; Donald Trump. 
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OS BONS SAMARITANOS: ANÁLISE DE UM ABAIXO-ASSINADO DA ASSOCIAÇÃO 

VIVA LEOPOLDINA 

 

Márcia Regina Curado Pereira MARIANO (UFS)  

ma.rcpmariano@gmail.com  

 

 

Em nossas pesquisas, dentre outros aspectos, nos dedicamos a observar a construção de imagens 

discursivas das minorias sociais e o posicionamento dos oradores no que se refere ao lugar e aos 

direitos desses grupos na sociedade. Com esse objetivo, buscamos nos textos os indícios que 

revelam essas posições, nem sempre explícitas, e refletimos sobre os efeitos de sentido desses 

usos, que muitas vezes reforçam o preconceito e a exclusão social. Seguindo essa nossa linha de 

interesse, propomos, neste trabalho, analisar os argumentos apresentados por moradores e 

empresários de Vila Leopoldina e adjacências – bem como de outras pessoas que os apoiam –, da 

Zona Oeste da cidade de São Paulo, contra a construção de moradias populares no distrito. A ação 

faz parte da reurbanização proposta no Projeto de Intervenção Urbana (PIU Vila Leopoldina – 

Villa-Lobos), de 2016, e envolve prefeitura e iniciativa privada. Dentre outras melhorias 

estruturais, ele prevê esse tipo de edificação, oferecendo aos moradores das favelas da região a 

possibilidade de permanência no bairro e benfeitorias em saúde, saneamento básico, educação, etc. 

O anúncio dessa construção em área nobre, repleta de edifícios de alto-padrão, levou alguns 

interessados contrários à ideia a publicar um abaixo-assinado na rede online change.org, em maio 

de 2018, com os objetivos de conseguir 5.000 assinaturas e tentar mudar a decisão da prefeitura de 

São Paulo. O site divulga demandas individuais e coletivas de ordens diversas e disponibiliza um 

espaço, chamado “Motivos para assinar”, para os apoiadores justificarem sua adesão. Nosso 

intuito é analisar os argumentos expostos tanto na proposição do abaixo-assinado quanto nos 

comentários dos assinantes, relacionando-os a outros textos sobre o assunto – notícias, 

reportagens, documentos do município, por exemplo – e evidenciar de que forma eles expõem 

claramente a luta de classes no Brasil, as relações de poder e o jogo de interesses pessoais, 

políticos e empresariais envolvidos numa pretensa ação social. Para nossas reflexões teóricas e 

análise, traremos estudos que nos permitirão estabelecer relações entre argumentação e discurso e 

desvendar as estratégias argumentativas utilizadas na defesa de pontos de vista nos textos 

selecionados, como os de Ferreira (2010), Perelman e Tyteca (2005) e Fiorin (2015).  

 

Palavras-chave: Argumentação; Discurso; Exclusão Social. 
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O SENHOR DOS ANÉIS (AS DUAS TORRES): RELIGIÃO, PODER/SABER, 

PODER/VERDADE 

 

Maria Emília de R. de A. Barreto BARROS (UFS)  

mebarreto58@yahoo.com.br  

 

 

O discurso midiático, principalmente, o cinematográfico, constitui um dos focos de nossa 

pesquisa. O presente trabalho apresenta uma análise discursiva de O senhor dos anéis: as duas 

torres, integrante de uma trilogia (TOLKIEN, 1930), sob a direção de Peter Jackson (2002). Essa 

investigação ancora-se nas seguintes áreas do saber: a Mídia Cinematográfica (BERNARDET, 

1985; CASSIRER, 1972); a Análise do Discurso francesa (ORLANDI, 2008, 2012; PÊCHEUX, 

1997); a Análise “Arque-genealógica” do discurso (FOUCAULT, 1997, 2003, 2007, 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013); os estudos sobre o mito (BARTHES, 2007; CAMPBELL, 1990; CASSIRER, 

1972; RAMNOUX, 1977). Daí a sua natureza compósita, capaz de analisar os efeitos da relação 

religião/poder/saber/verdade/subjetividade. O enredo deste filme continua a história da chamada 

Terra-Média, no período da Segunda Era. No início, a narração recupera o filme anterior, 

explicando o surgimento dos Grandes Anéis, na tentativa de proporcionar um equilíbrio entre as 

relações de poder na Terra. Neste filme, porém, a sociedade do anel desfaz-se, após a morte de 

Boromir; da transformação de Gandalf em ser de imensa luz, após a luta contra o demônio. Os 

partícipes dessa demanda, então, são auxiliados pelos elfos, pelos ents, na marcha para a 

destruição de Isengard, apontando para um discurso ecológico, numa ênfase ao poder da natureza, 

quanto ao destino dos mundos, dos povos. E, ao relacionarmos o arcabouço teórico à análise da 

materialidade fílmica, constatamos a movência de sentidos, construída pelo discurso, pela história, 

pela memória (GREGOLIN, 1997). Observamos como essa produção cinematográfica investe na 

reatualização dos discursos emanados dos mitos, da religião judaico-cristã, enquanto um 

expediente de argumentação; de igual forma, ela utiliza a ideologia, ressaltando os fatos quanto à 

naturalização das guerras, da luta pelo poder. Com essa análise, enfim, procedemos a 

deslocamentos de sentido, observando a instauração das relações de poder/saber, poder/verdade, 

poder/subjetividade, a partir da mídia cinematográfica. Daí a relevância deste trabalho.  

 

Palavras-chave: Discurso; Mito; Relações de religião/poder/saber. 
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GRUPO 48: FONDATION JEAN JAURÈS (L’Observatoire Amérique latine) 

 

Jean Jacques KOURLIANDSKY (L’Observatoire Amérique latine) 

kourliandsky@jean-jaures.org 

 

 

La Fondation française Jean Jaurès est une fondation politique reconnue d’utilité publique créée en 

1992. Se définissant comme socialiste et démocratique elle a choisi de placer ses activités sous le 

parrainage de Jean Jaurès. Jean Jaurès, a donné ses lettres de noblesse à une conception du 

socialisme, inscrite dans les valeurs républicaines, laïques et démocratiques de la Révolution 

française. Solidaire des peuples d’Europe et du monde, il a dénoncé le colonialisme, rencontré, en 

Amérique du sud, Ses homologues argentins, brésiliens et uruguayens, œuvré en faveur de la paix. 

Il est mort assassiné par un activiste nationaliste, à la veille du déclenchement de la première 

guerre mondiale. Cet héritage la Fondation Jean Jaurès le perpétue en toute indépendance 

institutionnelle. Elle organise à cet effet des colloques, et publie des notes, rapports et essais sous 

la responsabilité d’un Conseil d’orientation scientifique et d’un responsable Études et recherches. 

Ces travaux sont préparés au sein d’Observatoires: Observatoire du dialogue citoyen; Observatoire 

de la vie politique; Observatoire des discriminations et de la haine anti-LGTB; Observatoire des 

radicalités politiques; Observatoire du dialogue social; Observatoire de l’économie; Observatoire 

de l’agriculture; Observatoire de la culture; Observatoire de l’éducation; Observatoire sport et 

société; Observatoire de l’expérimentation et de l’innovation numérique; Observatoire de 

l’Amérique latine; Observatoire des Balkans. L’Observatoire Amérique latine a publié ces derniers 

mois un ouvrage sur les politiques extérieures affirmatives de plusieurs gouvernements, dans les 

années 2000/2016, intitulé « Amériques latines, insubordinations émergentes ». Il a également 

publié des notes de synthèse sur les dernières élections, - au Chili, au Mexique, en Uruguay, au 

Venezuela -, sur la dégradation de la vie démocratique au Brésil ainsi que sur les aléas du 

processus de paix en Colombie. L’Observatoire Amérique latine a donné par ailleurs la parole en 

enregistrant pour diffusion sur son site des universitaires français et latino-américains, à des 

étudiants latino-américains en France, ainsi que des acteurs de la vie politique latino-américaine de 

passage à Paris. Il a par ailleurs organisé des débats avec les représentants d’ONG, brésiliennes, 

colombiennes, mexicaines relatifs aux problèmes de ces pays. Le séminaire organisé par 

l’université San Carlos de Sao Paulo le 12 septembre 2018 est l’occasion pour la Fondation Jean 

Jaurès de présenter deux contributions, au croisement des travaux de ses Observatoires Amérique 

latine et Culture. 

 

Palavras-chave: Fondation Jean Jaurès; L’Observatoire Amérique latine; Politique. 

 

Integrantes: Jean Jacques Kourliandsky; Suzete de Paiva Lima Kourliandsky. 
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LE DISCOURS DIFFUSÉ EN AMÉRIQUE LATINE SUR LA CRISE DU VENEZUELA 

 

Jean Jacques KOURLIANDSKY (L’Observatoire Amérique latine)  

kourliandsky@jean-jaures.org  

 

 

Cette communication aborde une problématique d’actualité, la crise politique, économique, sociale 

et culturelle du Venezuela. Mais il ne s’agit pas pour son auteur de décrire ou de s’efforcer 

d’identifier les caractéristiques et les dynamiques de cette crise. L’objectif de la communication 

est d’aborder ou plus modestement d’essayer de défricher le discours diffusé en Amérique latine 

sur cette crise. La maitrise de l’information qui en est donnée, indépendamment de son contenu, 

est au fil du temps devenu un élément constitutif des dynamiques de la crise. La maitrise de la 

distorsion des faits, quelles qu’en soit l’orientation, est devenue l’un des enjeux de la crise. 

L’hégémonie sur le discours a pris un espace le situant au cœur des contradictions et donc en 

situation d’avoir une incidence sur les acteurs, et leurs stratégies.  

 

Palavras-chave: Amérique Latine; Discours; Venezuela. 
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ME GRITARAM NEGRA, LA NEGRITUDE DE VITORIA SANTA CRUZ 

 

Suzete de Paiva Lima KOURLIANDSKY (Fondation Jean Jaurès / L’Observatoire Amérique 

latine) 

suzelima1@hotmail.com  

 

 

Cette communication, présentée par Suzete De Paiva Lima Kourliandsky, doctorante rattachée au 

département Langues et cultures européennes EA183, de l’Université Lyon 2, vise le sujet suivant, 

«Me gritaram Negra, La négritude de Vitória Santa Cruz, poétesse afro-péruvienne. Vitoria Santa 

Cruz parle d’un lieu, qui lui permet par l’utilisation du mot «Noire», de provoquer l’émergence 

d’un dialogue entre texte et lecteur, entre elle-même et une société qu’elle avoue méconnaitre. Une 

société qui fabrique une image négative du Noir, l’image d’un être inférieur, image reflet d’une 

société esclavagiste. Elle conteste ce discours négationniste et revendique sa couleur et refuse le 

blanchiment forcé de son apparence physique. Vitória donne au mot « Noir » un sens nouveau et 

positif. En ce sens Vitoria a construit en un moment historique particulier un nouveau lieu de défis 

fondé sur un mot lui ayant servi de support à la construction d’une identité...  

 

Palavras-chave: Vitoria Santa Cruz; Negritude; Poesia.  
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GRUPO 49: GALT– GRUPO ATELIER LINGUAGEM E TRABALHO (PUC- SP – 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) 

 

Silma Ramos Coimbra MENDES (COGEAE/PUC-SP) 

silma.rcm@uol.com.br 

 

 

O grupo de pesquisa Atelier Linguagem e Trabalho (PUC-SP/CNPq) tem como objetivo neste 

Colóquio problematizar questões relacionadas ao discurso e à verdade a partir das contribuições e 

dos pressupostos da Análise do Discurso de base enunciativo-discursiva, conforme desenvolvida 

por Dominique Maingueneau. Os pesquisadores aqui se reúnem em torno de possíveis 

desdobramentos ou impasses conceituais de pesquisas já concluídas ou em andamento nas quais se 

utilizam corpora provenientes de diferentes contextos. Neste encontro, os trabalhos podem vir a 

ser tomados como contrapontos teóricos à noção de (pós)verdade,  visto que uma das premissas da 

Análise do Discurso de linha francesa, desde sua emergência na década de 1960, é a de se 

constituir como “uma atividade crítica por atingir algumas ilusões fundamentais dos falantes – a 

ilusão de estar dizendo o que eles têm intenção de dizer e a ilusão de que o lugar de onde eles 

falam não é constitutiva da significação” (MAINGUENEAU, 2000, p. 4). Embora se reconheça 

que as discursividades oriundas das questões de gênero, da política, da mídia, do jornalismo, da 

educação e do trabalho com as quais o analista do discurso se depara, muitas vezes, pareçam 

nascer de “um retorno às coisas, de uma justa apreensão do Belo, da Verdade, que os outros 

posicionamentos teriam desfigurado, subvertido”, postula-se que “esse desejo de um termo 

absoluto para além do discurso é, na realidade, atravessado por outros discursos” 

(MAINGUENEAU, 2000, p. 7-8). Por meio de conceitos como interdiscurso, semântica global, 

ethos, cenografia, paratopia e memória, acionados nas análises propostas, observa-se que as 

“supostas verdades” que tais textos veiculariam são recusadas e, antes, são aceitas: i) as forças em 

embate nos posicionamentos assumidos e sua disputa por certos efeitos de sentido e ii) as 

possibilidades de intervenção, uma “dimensão incontornável” das pesquisas sobre temas 

contemporâneos e urgentes, posto que são realidades em mutação, o que tornaria ainda mais 

problematizável o analista do discurso advogar uma “suposta neutralidade”. É preciso  considerar 

também que a difusão de um discurso não se dá independentemente das condições de sua 

produção, circulação e consumo; ao contrário, é crucial assumir os  dispositivos midiológicos dos 

discursos como parte integrante de certa identidade e “verdade” em um mundo “desencantado”, 

habitado por vozes que nele se inscrevem por meio de “suportes”. 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Pós-verdade; Posicionamento. 

 

Integrantes: Silma Ramos Coimbra Mendes; Luís Rodolfo Cabral; Marcella Machado de 

Campos; Maria Cecília Pérez de Souza-e-Silva. 
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SENSACIONALISTA: OBSERVAÇÕES DISCURSIVAS SOBRE FAKE NEWS 

 

Luís Rodolfo CABRAL (PUC-SP/ IFMA Campus Santa Inês) 

rodolfo.cabral@ifma.edu.br 

 

 

Recentemente, a agência Reuters publicou um estudo realizado em 40 países de cinco continentes 

que apresenta uma análise quantitativa e qualitativa do comportamento dos leitores em ambiente 

digital. Segundo dados do relatório, ao consumir notícias, a preocupação dos leitores se centra em 

questões relativas à polarização da mídia e à influência política nas decisões editoriais. Todavia, 

em um contexto marcado por mudanças no paradigma editorial trazidas pela disrupção digital, as 

fake news se tornaram uma preocupação atual tanto dos leitores, que precisam estar atentos às 

notícias que consomem, quanto dos meios de comunicação, pressionados pelo público e pelas 

redes sociais para uma apuração mais acurada da notícia. Sobre a exposição a fake news, a 

Turquia aparece em primeiro lugar – 49% dos entrevistados acreditam que foram expostos a uma 

notícia falsa no último ano; o Brasil aparece em terceiro lugar, com 35%. Não nos parece uma 

surpresa. Lembremos, por exemplo, do vídeo de Angelina Jolie afirmando que não participaria da 

divulgação do filme Invencível por estar com catapora, que foi compartilhado em redes sociais 

com legenda em português como se fosse uma manifestação de apoio ao ex-presidente Lula às 

vésperas do julgamento por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso tríplex a ele 

atribuído; ou o caso da notícia sobre uma funcionária de Vitória/ES, portadora de uma síndrome 

rara, que teria ganhado na justiça  o direito de se masturbar no trabalho em horário de expediente. 

Considerando que uma instância midiática precisa garantir a autenticidade ou a verossimilhança 

dos fatos que descreve, e que a prática discursiva do jornalismo impõe um modo de enunciação 

específico para as produções no campo midiático, propomos identificar um possível modo de 

funcionamento discursivo do fenômeno fake news e de como ele opera, pela perspectiva 

discursiva, como encenação de uma suposta verdade. Para refletirmos sobre estas questões, 

selecionamos matérias do Sensacionalista, um site de notícias assumidamente absurdas e 

inverídicas, que, por algum tempo, foram compartilhadas como se verdadeiras. O nosso aporte 

teórico é do Análise do Discurso de linha francesa, especificamente aquela produzida a partir de 

estudos de Dominique Maingueneau, cujos trabalhos sobre cenas da enunciação serão primordiais 

para a nossa proposta. 

 

Palavras-chave: Fake news; Cenas da Enunciação; Sensacionalista. 
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MEMÓRIA DISCURSIVA NA RETÓRICA DA PÓS-VERDADE 

 

Marcella MACHADO DE CAMPOS (PUC-SP) 

mamachadodecampos@gmail.com  

 

Maria Cecília Pérez de SOUZA-E-SILVA (PUC-SP) 

cecilinh@uol.com.br  

 

 

Como correlato de alienação da verdade na produção de narrativas fantasiosas que repercutem na 

sociedade democrática contemporânea, objetivamos problematizar o potencial do “fenômeno da 

pós-verdade” de se instaurar como “desmemória discursiva” (PAVEAU, 2015) que,  na esteira do 

conceito de “memória discursiva” (COURTINE, 2006), se caracteriza pelo desvio de um sentido 

primeiro cujo efeito favorece, para além do enunciador implicado naquele discurso, dada 

conjuntura. Partindo de tal pressuposto sob o pano de fundo de uma crise de representatividade 

política em nível mundial, analisamos as manobras enunciativas que se observam em duas 

declarações polêmicas. A primeira delas, de Donald Trump, à época ainda candidato à 

presidência dos Estados Unidos, recupera a controvérsia que ele atribuíra à sua adversária Hillary 

Clinton sobre a nacionalidade de Barack Obama – que supostamente seria natural do Quênia e, 

portanto, inelegível para exercer o cargo de mandatário do Poder Executivo –; a segunda, uma 

réplica de Kellyanne Conway, conselheira da Casa Branca, contesta as informações divulgadas na 

mídia comparando o número de pessoas presentes nas cerimônias de posse de Obama e Trump, 

respectivamente. Na declaração de Trump, a noção de “desmemória discursiva” se verifica como 

estratégia enunciativa por retificação, ou seja, o próprio enunciador revê seu posicionamento 

como sujeito do discurso implicado na história: do empresário incitador de 2008 que fomentou o 

boato sobre a origem estrangeira de Obama ao presidenciável interessado em questões maiores e 

mais urgentes de 2016, quando trata a contenda como irrelevante e responsabiliza outrem, Hillary 

Clinton e seus correligionários, por aventar a hipótese. Já em Conway, que reinterpreta um 

acontecimento discursivo como uma manobra de enunciação contraintuitiva, haja vista o registro 

axiomático de fotos que mostram claramente a popularidade de um e outro presidentes quando de 

suas posses, atestamos o processo de recapitulação típico do fenômeno discursivo da 

“desmemória”, aqui por ressignificação: a conselheira cunha a expressão “fatos alternativos” para 

se referir àquilo que a imprensa considerara como falácia, a afirmação de que Trump atraíra um 

público maior na celebração de sua ascensão ao poder. Assim, pudemos depreender que a 

“desmemória discursiva” opera, através de retificação ou ressignificação, como um dos recursos 

argumentativos no bojo da linguagem que assegura à “pós-verdade” o status de novo normal na 

atualidade. 

 

Palavras-chave: Desmemória Discursiva; Pós-verdade; Discurso Político. 
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A RETÓRICA NEOLIBERAL NA EDUCAÇÃO: EFEITOS DE SENTIDO E DE 

VERDADE 

 

Silma Ramos Coimbra MENDES (COGEAE/PUC-SP) 

silma.rcm@uol.com.br 

 

 

Este trabalho tem por objetivo refletir sobre os efeitos de sentido e de verdade produzidos pelo 

discurso neoliberal no espaço educacional, tomado como um lugar de imposição de suas políticas 

culturais. Em função de sua essência despolitizada, a educação recebe uma roupagem 

mercadológica adequada à disseminação e à legitimação de novos valores, que organizem a vida 

social e política do país em função dos imperativos do mercado e dos interesses privados e 

empresariais. A pesquisa se ancora teoricamente na Análise do Discurso de base enunciativa 

(MAINGUENEAU, 2008), a qual recusa a natureza da linguagem como veículo neutro e 

transparente de representação da “realidade”, considerando-a parte integrante e central da sua 

própria definição e constituição, assim como assume radicalmente a primazia do interdiscurso 

sobre o discurso, o que implica considerar que a unidade de análise pertinente não sejam os 

discursos, mas o espaço de trocas entre eles, lugar habitado por posicionamentos  polêmicos, mas 

“traduzidos” pelos enunciadores como se não o fossem, já que o próprio sistema de restrições 

operado se faz com base num jogo de “mascaramento do real” e de produção de “efeitos de 

verdade” em seus enunciados. A pesquisa toma como objeto de análise uma entrevista realizada 

pela pesquisadora com uma analista de mercado sobre atividade de trabalho desenvolvida na 

Kroton, o maior grupo educacional do mundo. A empresa realiza negócios no país que englobam 

desde cursos presenciais e a distância em instituições de ensino superior privadas até sistemas de 

ensino direcionados à educação básica, tendo fechado o ano de 2017 com lucro líquido de R$ 

2,23 bilhões e, mais recentemente, anunciado a compra da Somos Educação, em transação 

avaliada em R$ 4,6 bilhões. O empreendimento está sendo avaliado pelo CADE, mas caso seja 

aprovado, o valor do negócio deve chegar a R$ 6,2 bilhões. Por se inscreverem em situação de 

polêmica, alguns enunciados destacados da entrevista, tomada aqui como um dispositivo de 

acesso a vozes que habitam discursos em embate, permitem entrever  um funcionamento 

discursivo que torna possível apenas uma leitura e construção de mundos, assim como a produção 

de subjetividades “flexíveis”, prontas a atender o capital “impaciente” em seu desejo de rápido 

retorno. 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Efeitos de Verdade; Educação Neoliberal. 
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GRUPO 50: UEHPOSOL – UNIDADE DE PESQUISA EM ESTUDOS HISTÓRICOS, 

POLÍTICOS E SOCIAIS DA LINGUAGEM: ESTUDOS DE SEMÂNTICA E 

ENUNCIAÇÃO (UFSCAR – Universidade Federal de São Carlos 

 

Soeli Maria SCHREIBER DA SILVA (UFSCar) 

xoila@terra.com.br 

 

 

Este resumo diz respeito aos projetos desenvolvidos na Unidade de Pesquisa em Estudos 

Históricos, Políticos e Sociais da Linguagem, do Departamento de Letras da Universidade Federal 

de São Carlos – UEHPOSOL. No início desse ano concluímos o Projeto FAPESP- 2015/16397-2. 

Nele abordamos o tema da escravidão com base na Teoria da Semântica do Acontecimento, 

fundada por Eduardo Guimarães (2002). Em livro publicado "Os Sentidos da Escravidão e outros 

temas: análises em Semântica do Acontecimento",organizado por mim e  por Carolina de Paula 

Machado, pode-se ver os trabalhos desenvolvidos pelo grupo. Os diferentes temas estudados 

integram-se, na medida em que trabalhamos com designação, argumentação e textualidade na 

enunciação e na semântica. Atualmente, estamos estudando enunciações no livro didático. Nesta 

apresentação temos pesquisas iniciais sobre o livro didático e também trabalhos não concluídos 

sobre a escravidão. Bárbara de Souza Freitas, (Mestranda- CNPq) estuda enunciações no livro 

didático, analisando os adjetivos e conjunções numa perspectiva enunciativa, ou seja, como o 

sentido se produz e os memoráveis aí presentes. Gabriel Reis Moraes Machiaveli (Doutorando-

CNPq) investiga e descreve a designação e a argumentatividade em enunciações que integram a 

palavra “Ditadura” no livro didático. Fernanda Pereira da Silva (UFSCar-IC) tem como propósito 

apresentar uma análise das designações de língua no livro didático; Georges Sosthene Koman 

estuda enunciações de nomes de rua na cidade de São Carlos na relação urbano/língua; Soeli Maria 

Schreiber da Silva (Coordenadora da UEHPOSOL) estuda as migrações, a imigração, refugiados e 

deslocados internos, analisando a designação, argumentação, argumentatividade e perspectivação 

em enunciações do livro didático e também o efeito de sentido de link que se apresenta no livro 

didático. Carolina de Paula Machado (Projeto FAPESP) mostrou o movimento semântico que 

marca a palavra escravidão, analisando a escravidão dos negros africanos e a escravidão 

significada como o regime republicano, ou então, como o trabalho remunerado nomeado como 

escravidão. 

 

Palavras-chave: Designação; Argumentatividade; Textualidade. 

 

Integrantes: Soeli Maria Schreiber da Silva; Georges Sosthene Koman; Gabriel Reis Moraes 

Machiaveli; Fernanda Pereira da Silva; Carolina De Paula Machado; Bárbara de Souza Freitas. 
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ENUNCIAÇÃO E SENTIDO NO LIVRO DIDÁTICO: UMA ANÁLISE DE ADJETIVOS E 

CONJUNÇÕES NUMA PERSPECTIVA ENUNCIATIVA 

 

Bárbara de Souza FREITAS (UFSCar) 

 freitasbarbaras@gmail.com 

  

 

Pesquisas têm apontado os livros didáticos como difusores de sentidos que fortalecem ideias 

estereotipadas de determinados grupos sociais e valores culturais hegemônicos (SILVA; 

CARVALHO, 2004; DOS SANTOS; DOMINGUES, 2017). No entanto, esses estudos não 

analisam linguisticamente como funcionam as enunciações. Tomando por base pesquisas que 

abordam a temática do livro didático e tendo em vista os procedimentos adotados, torna-se 

relevante analisar como o sentido se produz e os memoráveis (GUIMARÃES, 2002) aí presentes. 

O eixo deste estudo que é financiado pela CAPES, dessa maneira, tem por objetivo analisar 

adjetivos e conjunções no livro didático de História do 9º ano do Ensino Fundamental II Projeto 

Araribá. Desenvolve-se aqui um estudo das classes gramaticais numa perspectiva enunciativa, 

que explora as categorias da Língua Portuguesa para além da abordagem da gramática normativa 

tradicional, trabalhando, conforme proposto por Dias (2007), com o plano da organicidade e com 

o plano do enunciável, em que se dá a regulação discursiva, marcada  pelo histórico. Seguindo 

essa abordagem de estudo das categorias linguísticas, toma-se por base a teoria da Semântica do 

Acontecimento, de Eduardo Guimarães, e a partir daí o conceito de Domínio Semântico de 

Determinação – DSD (GUIMARÃES, 2007) dos adjetivos presentes em recortes selecionados 

para análise e estuda-se a orientação argumentativa das conjunções selecionadas nos recortes, de 

acordo com o trabalho do autor em Texto e Argumentação: um estudo de conjunções do 

português (2007). Para análise do corpus, serão utilizados os conceitos: cena enunciativa 

(GUIMARÃES, 2005); designação (GUIMARÃES, 2007); reescrituração (GUIMARÃES, 2009); 

e memorável (2002). Essa análise, então, se delineará para os adjetivos, a partir da identificação 

das relações de designação dos nomes e dos procedimentos de reescrituração, que estabelecerão o 

DSD dos adjetivos selecionados para estudo e, em seguida, o agenciamento enunciativo será 

mostrado por meio do conceito de cena enunciativa. Quanto às conjunções, além desses 

procedimentos citados para constituição do DSD das expressões cujos sentidos são constituídos 

pela presença da conjunção no recorte, será constituída a orientação argumentativa. Esta permitirá 

a identificação das conclusões interpretativas argumentadas pelas conjunções (que, 

possivelmente, acabam por constituir os sentidos das enunciações pelos memoráveis), bem como 

o detalhamento de como se dá o agenciamento enunciativo nos recortes em que estas se 

apresentam. 

 

Palavras-chave: Livro didático; Estudo enunciativo; Discurso ideológico. 
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OS SENTIDOS DE ESCRAVIDÃO EM JORNAIS DO INÍCIO DO SÉCULO XX, UM 

ESTUDO SEMÂNTICO-ENUNCIATIVO 

 

Carolina DE PAULA MACHADO (UFSCar) 

carolinapmac@gmail.com 

 

 

O problema semântico que nos moveu para realizar esta pesquisa, realizada no interior do projeto 

de pesquisa regular Fapesp (2015/163972), foi o de sair  do lugar  comum dos sentidos da palavra 

escravidão que constituem os sujeitos brasileiros como sendo algo que aconteceu num passado 

distante, uma vez que a complexidade semântica dessa palavra e das outras a ela relacionadas 

simbolizam outras realidades que foram se modificando ao longo da história do Brasil. 

Historicamente, situamos a pesquisa na década de 20 do século XX, quando vigorava, desde 

1889, a chamada 1ª República ou “República Velha”, regime considerado, supostamente, um 

regime democrático, que sucedeu o período Imperial no Brasil. Para que essa pesquisa se 

realizasse, buscamos, como materialidade, os jornais da época que estão digitalizados no site do 

jornal “Folha de São Paulo”. Nos anos 20, existiam os jornais “Folha da Noite” e “Folha da 

Manhã”, que mais tarde se tornariam apenas a “Folha de São Paulo”. Percorremos, assim, a 

palavra “escravidão” nos artigos jornalísticos e apresentamos uma reflexão sobre o resultado da 

análise semântica realizada. A pesquisa foi desenvolvida tendo como sustentação teórica uma 

semântica de base enunciativa e discursiva, chamada de Semântica do Acontecimento. Como o 

próprio nome diz, a enunciação é compreendida como um acontecimento de linguagem e é  nesse 

acontecimento que os sentidos se dão, a partir de um recorte do passado de enunciações 

rememorado no presente da enunciação, sentidos estes que remetem ao real. Essa concepção 

teórica do sentido possibilitou que compreendêssemos o movimento semântico que marca a 

palavra escravidão que vai da escravidão dos negros africanos para a escravidão significada como 

o regime republicano, ou então, como o trabalho remunerado nomeado como escravidão, uma vez 

que esta designa o trabalho exaustivo. Temos um movimento que retoma o já dito para 

ressignificar a escravidão no presente do acontecimento enunciativo dos artigos jornalísticos 

sobre política, religião, o exército, etc. 

 

Palavras-chave: Escravidão; Sentido; Acontecimento enunciativo. 
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DESIGNAÇÃO DE LÍNGUA NOS TEMAS TRATADOS NO LIVRO DIDÁTICO DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Fernanda Pereira da SILVA (UFSCar) 

fernandastz14@hotmail.com 

 

 

Esse trabalho tem como propósito apresentar uma análise das designações de língua no livro 

didático de Língua. Para tal, realizaremos reflexões caracterizando o funcionamento das 

designações nas atividades e textos no livro didático de Língua Portuguesa, observando e 

caracterizando a cena enunciativa, que por sua vez está inserida em um espaço de enunciação. 

Nessa cena, onde ““aquele que fala” ou “aquele para quem se fala” não são pessoas, mas uma 

configuração do agenciamento enunciativo. São lugares constituídos pelos dizeres e não pessoas 

donas do seu dizer.” (Guimarães, 2002, p.23), analisaremos as figuras de enunciação, ou seja, 

compreender de que lugar social e lugar do dizer o autor do livro didático enuncia, configurando 

o agenciamento enunciativo. A partir dos recortes realizados neste material instrucional, 

estudaremos o memorável recortado das designações que funcionam no presente do 

acontecimento. A opção por estudar as designações de língua no livro didático justifica-se por 

tratar de um material de circulação nacional, fundamental para a formação e instrução do aluno, 

no qual, em alguns casos, chega a ser o primeiro livro presente nos lares brasileiros. Temos como 

propósito sustentar nossas análises a partir da base teórico-metodológica da Semântica do 

Acontecimento, uma vez que essa teoria considera que o sentido da palavra é construído no 

enunciado, na relação que se dá entre a memória das enunciações e o acontecimento. O corpus da 

nossa pesquisa e que servirá para as análises é composto por recortes retirados de um livro 

didático de Língua Portuguesa do Ensino Médio, o Viva Português. Dessa forma, procuramos 

com esse trabalho elucidar algumas indagações: Quais são as designações de língua nos temas 

tratados no livro didático de Língua Portuguesa? Como essas designações se relacionam com o 

agenciamento enunciativo? As atividades e textos apresentam qual memorável? Esses 

questionamentos nos levam para o nosso objeto de pesquisa. 

 

Palavras-chave: Semântica; Designação; Livro Didático. 
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A DESIGNAÇÃO DE “DITADURA”, A ARGUMENTAÇÃO E ARGUMENTATIVIDADE 

NOS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA: UMA ABORDAGEM TEÓRICO-

METODOLÓGICA DA SEMÂNTICA DO ACONTECIMENTO 

 

Gabriel Reis Moraes Machiaveli (UFSCAR) 

 gabriel.machiaveli@gmail.com 

 

 

O presente trabalho pretende elaborar uma análise da palavra “ditadura” nos livros didáticos de 

História, distribuídos gratuitamente em todas as escolas públicas do Brasil entre os anos de 2016 e 

2018. Nosso objetivo é investigar e descrever a designação, a argumentação e a 

argumentatividade de “Ditadura” no livro didático. Trata-se de um assunto de suma importância 

política e histórica, que vamos analisar enunciativamente. Tomamos como aporte teórico- 

metodológico os estudos sobre semântica do linguista brasileiro Eduardo Guimarães (2007; 2002; 

2007; 2011;2018), bem como toda sua contribuição teórica sobre acontecimento, temporalidade, 

cena enunciativa, espaço de enunciação, memorável e DSD (Domínio Semântico de 

Determinação). Deste modo, além dessas contribuições teóricas também desenvolveremos uma 

busca teórica sobre a Ditadura Militar no Brasil, a fim de nos elucidar sobre o acontecimento em 

questão, e também sobre os memoráveis expostos nas repetições e reescriturações ao longo dos 

textos sobre a “ditadura” no livro didático (REIS, 2005; 2014; MOTTA, 2008, 2013). Nosso 

objetivo central é observar o acontecimento “ditadura” no livro didático e como essa palavra é 

designada, isto é, qual é sua produção de significação. Entre nossos objetivos específicos está: 

elaborar um estudo sobre o conceito de integração, inicialmente proposto por Benveniste (1988) e 

retomado por Guimarães (2002), que indica que um texto é caracterizado por enunciados que o 

integram, ou seja, o texto é uma unidade de significação integrada por enunciados. De outra parte, 

buscaremos identificar e descrever a argumentatividade e a argumentação. Sobre 

argumentatividade, nosso estudo baseia-se na análise de conjunções, conectivos, articuladores, e a 

orientação argumentativa; tendo como livro-base Texto e Argumentação de Guimarães (2007). 

Nossas leituras pré-análise sugerem que a palavra “ditadura” é pouca utilizada, sendo 

reescriturada por regime militar, governos militares, comando militar etc. Esta pesquisa 

financiada pela CAPES busca compreender de que forma estas reescriturações dão sentido à 

ditadura no livro-didático. 
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OS NOMES DE RUA: UM LUGAR DA LÍNGUA NACIONAL 

 

Georges Sosthene KOMAN (UFSCar) 

georges.hi5@yahoo.fr 

 

 

Analisando os nomes de rua de algumas instituições são-carlenses, examinaremos as ligações 

entre o processo de urbanização e a legitimação do fato nacional por meio de duas entradas: a 

língua, de um lado, e a circulação de saberes históricos, culturais e filosóficos no espaço urbano, 

de outro. Em paralelo, observaremos a formação sintática dos nomes questionando a relação entre 

a língua e a construção dos objetos e espaços nomeados. Os objetos urbanos inscritos no espaço e 

seus nomes são aqui considerados como objetos históricos cujo estudo pode trazer contribuição 

para a compreensão de acontecimentos específicos da prática da linguagem. As inscrições 

urbanas (o que é do linguístico no espaço urbano) são lugares singulares para estudar os efeitos da 

memória (e do esquecimento) na história de uma língua e de um espaço nacional. A história dos 

signos urbanos (odônimos, arquitetura) não é uma herança passiva que a atualidade mantém ou 

arruína, essas formas simbólicas são os efeitos do trabalho das formas- sujeito-histórico que os 

fizeram assim como mudanças nas ideologias dominante da era. Neste trabalho, a nossa atenção é 

dada especificamente ao estudo diacrônico dos nomes de rua, às mudanças de formas e sentidos. 

A presença e a modificação dos nomes de rua, nos residentes, atesta, de um lado, a necessidade 

de identificar melhor espaços urbanos, e de outro, nos cidadãos, a afirmação de um espaço 

nacional. Isto permite levantar o papel da urbanização no processo de construção de uma língua 

nacional e seu espaço. O imaginário de localização que os odônimos urbanos constroem é 

paralelo à aparente estabilidade da língua nacional. Estes dois fenômenos são parte integrante do 

mesmo fato político: a identificação, pelo estado, do sujeito em cidadão (ORLANDI, 2001), quer 

dizer, num indivíduo que deve saber onde ele anda, ter certeza da língua que ele fala e conhecer 

suas origens e tradições. Neste trabalho empreitaremos as ideias de Eduardo Guimarães sobre o 

funcionamento semântico enunciativo dos nomes, no  intuito de esboçar algumas observações 

sobre o espaço e sua história constituídos de materialidades que fazem sentidos para o 

pesquisador que objetiva analisar de modo paralelo o processo de identificação do sujeito 

enquanto cidadão e a estabilidade da língua nacional. 
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ANÁLISE ENUNCIATIVA DO LIVRO DIDÁTICO:PERTINÊNCIA ENUNCIATIVA, 

PERSPECTIVAÇÃO E ARGUMENTATIVIDADE – OS TEMAS MIGRAÇÃO, 

IMIGRAÇÃO, REFUGIADOS E DESLOCADOS INTERNOS 

 

Soeli Maria SCHREIBER DA SILVA (UFSCar) 

xoila@terra.com.br 

 

 

Nossa pesquisa dá-se a partir da Semântica da Enunciação, analisando textos do livro didático do 

ensino fundamental que tratam do tema da migração, imigração, refugiados e deslocados internos, 

com base em (GUIMARÃES 2009, 2011,2017,2018) e DIAS (2013). Olhamos o funcionamento 

do enunciado integrado ao texto (GUIMARÃES, 2011) para a produção de sentido. São 

fundamentais os conceitos de pertinência enunciativa e perspectivação (DIAS, 2013) e o conceito 

de Argumentação e Argumentatividade (GUIMARÃES, 201, 2018). Quando se trata de 

pertinência enunciativa, vamos apontar a relação memória/atualidade para produzir a 

perspectivação. A perspectivação funciona numa relação do passado com a atualidade. 

Dependendo da pertinência enunciativa a atualidade desloca o memorável. Já na 

argumentatividade vamos descrever a alocução na cena enunciativa, no acontecimento de 

enunciação. É enquanto agenciado que o falante se constitui como locutor. Na argumentatividade 

a orientação dá-se para a construção textual. Para esta apresentação analisamos o texto integrado 

por links e ícones que indicam filme, publicação e dicionário sobre o assunto numa relação com 

definições, estatísticas e exemplos. Interessa para nós, além disso, mostrar na relação de 

integração, que o texto do livro didático produz um efeito de sentido de link e também que na 

passagem produzida pelo link tem-se outras modalidades de texto no cinema, na internet, no 

dicionário. Há uma significação nessa relação que vai permitir mostrar a relação do texto do livro 

didático e outros textos.Essa migração do link para o livro didático permite uma reformulação do 

espaço enunciativo. Podemos dizer que no texto que analisamos em migração internacional, essa 

formação nominal apresenta uma perspectivação de mudança de país de origem para residência 

em outro país. No texto, depois da definição de migração internacional, temos uma especificação 

tem se acelerado nos últimos 45 anos. Seguimos, então, descrevendo o texto. 

 

Palavras-chave: Livro Didático; Argumentatividade; Perspectivação. 
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GRUPO 51: GELPH – GRUPO DE ESTUDOS LÍNGUA, POLÍTICA E HISTÓRIA (UFSM 

– Universidade Federal de Santa Maria) 

 

Taís da Silva MARTINS (UFSM) 

taissmartins1@gmail.com 

 

 

O presente grupo de estudos articula-se com o projeto de pesquisa Língua, Política e História e 

com os propósitos da Linha de Pesquisa Língua, Sujeito e História, do Programa de Pós- 

Graduação em Letras da UFSM, bem como com os do Grupo de Pesquisa Linguagem, Sentido e 

Memória (CNPq). Também, vincula-se aos trabalhos desenvolvidos no Laboratório Corpus - 

Laboratório de Fontes de Estudos da Linguagem (PPGL/UFSM), os quais tratam, há mais de 16 

anos, prioritariamente, de questões voltadas à Análise de Discurso em sua articulação com a 

História das Ideias Linguísticas. De forma mais específica, se entendemos, conforme Gadet e 

Pêcheux (2004), que o objeto língua é dual, porque se divide entre língua e línguas, pressupomos 

que esta divisão de natureza metodológica resulta no fato de que, em diferentes teorias, “tratando- se 

sempre da linguagem, não se trata sempre do mesmo objeto” (GUIMARÃES; ORLANDI, 2006, p. 

152). Tal como os autores, que se voltam às Ciências da Linguagem para refletir sobre “os modos 

de existência da linguagem no próprio trabalho conceitual da noção de língua” (ORLANDI, 2002, 

p. 13), acreditamos que é a conjugação entre teoria, método e objeto que singulariza as diferentes 

perspectivas assumidas no nosso campo de trabalho, bem como que possibilita os diferentes 

posicionamentos frente a um mesmo objeto. Neste evento, buscaremos apresentar trabalhos de 

graduandos e pós-graduandos, vinculados ao GELPH, que versem sobre o estudo do conceito de 

língua, tendo como perspectiva teórico-metodológica a Análise de Discurso. Para a reflexão sobre 

o conceito, pautamo-nos em processos discursivos diferenciados que se voltam essencialmente à 

história e à memória da constituição e do funcionamento da língua no espaço de enunciação 

brasileiro e/ou à constituição e circulação de um saber sobre ela. Interessa-nos, dentro da 

abrangência temática proposta, discutir sobre materialidades que ensejam a reflexão sobre a língua 

em diferentes estatutos políticos assumidos em relação à história, ao saber, ao Estado, à nação, ao 

sujeito, sejam tais materialidades de ordem institucional, pedagógica, científica, de divulgação 

científica, ou provenientes de outra matriz discursiva produtiva para a pesquisa em foco. 

 

Palavras-chave: Língua; Política; História. 

 

Integrantes: Taís da Silva Martins; Camilla Cruz; Janys Ballejos; Larissa Cervo; Nathália M. 
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UM ESPAÇO DE RESISTÊNCIA: OS DISCURSOS FEMINISTAS NAS PORTAS DOS 

BANHEIROS FEMININOS DA UFSM 

 

Camilla CRUZ (UFSM)  

camillcruz@gmail.com 

 

 

O presente trabalho, intitulado “Um espaço de resistência: os discursos feministas nas portas  dos 

banheiros femininos da UFSM”, está vinculado ao Grupo de Estudos Língua, Política e História 

(GELPH), desenvolvido no Laboratório Corpus – Laboratório de Fontes de Estudos da 

Linguagem –, da Universidade Federal de Santa Maria. Neste estudo, pretendemos compreender 

como o feminismo ressoa no discurso das inscrições de banheiros femininos localizados no 

Centro de Educação - CE (Anexo A) e no Restaurante Universitário - RU (Campus I), da 

Universidade Federal de Santa Maria. Buscamos então, refletir acerca de como o banheiro 

público, que é o local de significação social onde o sujeito encontra-se sozinho e se sente livre 

para expressar-se, representa estes discursos feministas em um processo simbólico. Os 

enunciados produzidos em banheiros proporcionam liberdade de expressão e anonimato ao 

locutor (ERNEST, 2007), assim que, tendo em vista que em um espaço como o banheiro 

feminino transitam muitas mulheres de forma eventual, analisamos as evidências feministas 

nestes escritos com o propósito de interpretar a produção de efeitos de sentidos nos espaços 

femininos da sociedade. Desta forma, cremos ser fundamental buscar entender, por meio da 

análise de discurso de linha francesa, como a ideologia feminista infere na sociedade a partir do 

discurso feminista produzido por mulheres que buscam significar no espaço público universitário, 

onde tudo é visibilizado/expressado quando se está sozinho, neste caso se trata do âmbito social 

banheiro feminino. No decorrer deste estudo, em um primeiro momento selecionamos para nosso 

corpus algumas fotografias de inscrições feitas em banheiros que demonstram um caráter 

ideológico feminista, e que por sua vez foram realizadas por sujeitos feministas. Em um segundo 

momento, relacionamos essas imagens com teorias da análise do discurso, do feminismo, dos 

grafites de banheiros, da psicologia e da filosofia. Pensamos o grafismo em espaços públicos 

como diferentes formas de significações simbólicas do sujeito, sendo que o mesmo resiste ao 

gafar nestes espaços ilegítimos (ORLANDI, 2007). Portanto, acreditamos na importância deste 

trabalho, pois propõe uma análise dos discursos escritos e produzidos no espaço público 

feminino, os quais estão expostos nas portas de banheiros de dois prédios da UFSM, e que neste 

contexto específico produzem sentidos feministas de resistência que se referem ao fortalecimento 

feminino e à união de mulheres em suas relações intersociais. 
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O QUE É FAMÍLIA? UM GESTO INTERPRETATIVO EM TORNO DE UM VERBETE 

 

Janys BALLEJOS (UFSM) 

janysballejos@gmail.com 

 

Larissa CERVO (UFSM) 

 laricervo@gmail.com 

 

 

O Projeto de Pesquisa “Política(s) de Língua: entre a história e a memória” (GAP/CAL 035746) 

tem como objetivo refletir sobre a língua em sua historicidade constitutiva a partir de questões 

relevantes ao político, à história e à memória, apoiado em instrumentos linguísticos,  documentos 

e outras textualidades que se mostrem produtivas para essa reflexão e discussão. Dessa forma, o 

presente estudo desenvolveu uma análise discursiva em torno de um verbete, pensando, em um 

primeiro momento, no dicionário não apenas como instrumento linguístico, mas como um 

instrumento histórico e ideológico, que proporciona um lugar de reflexão. O dicionário é um 

instrumento linguístico da modernidade que é visto como um lugar que carrega o sentido dado 

como ‘verdadeiro’, um conhecimento incontestável; um lugar de pesquisa, pois nele encontramos 

a grafia correta das palavras, sua etimologia, seus conceitos; um lugar em que se produz um efeito 

de completude, de presença de todos os sentidos e de que esses não falham. O uso desse 

instrumento linguístico é de grande importância para difundir saberes, pois, de alguma forma, 

recorremos a ele para compreendermos o sentido de uma palavra ou norma e regra da língua. O 

dicionário, dessa maneira, age no senso comum, naquilo que pode ser para todos a todo momento, 

no entanto, assim como qualquer outra materialidade, ele está sujeito a falhas, ele está sujeito à 

incompletude. E a falha e a incompletude se dão no momento em que o conceito de uma palavra 

que está lá, descrito, não faz sentido para quem está fora. Assim sendo, a materialidade 

selecionada para compor a análise é o verbete “família” e, a partir da teoria da Análise de 

Discurso de linha francesa, postulada por Michel Pêcheux e desenvolvida, no Brasil, por Eni 

Orlandi e demais pesquisadores, buscou-se analisar, em dicionários de diferentes épocas, se 

existia uma mudança na conceituação desse verbete ao longo dos anos. Os dicionários utilizados 

foram: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, do Instituto Antônio Houaiss (2001; 2009; 

2015); Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa, de Caldas Aulete (1974; 1985); Novo 

Dicionário da Língua Portuguesa, de Aurélio B. H. Ferreira (1975; 1986); e Miniaurélio Século 

XXI: O minidicionário da língua portuguesa, de Aurélio B. H. Ferreira (2001). A fim de 

compreender a historicidade desse objeto analítico, mobilizou-se, especialmente, as noções de 

condições de produção, língua fluida e língua imaginária (ORLANDI, 2009). 
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ESPAÇO DIGITAL COMO MEIO DE MANIFESTAÇÃO: O TEXTÃO NO FACEBOOK 

 

Nathália M. FLORES (UFSM) 

 nathyflores182@gmail.com 

 

 

As noções de língua, história, texto, sujeito, leitura e discurso são apresentadas por diversos 

autores que seguem os pressupostos da Análise de Discurso, de linha Francesa. Pensando nesses 

conceitos, este trabalho, vinculado ao projeto de pesquisa de Mestrado intitulado “O discurso na 

esfera tecnológica: a língua em movimento” e inserido na linha de pesquisa Língua, Sujeito e 

História (PPGL/UFSM), objetiva compreender o textão como uma forma de manifestação através 

de um espaço instantâneo e de grande visibilidade, o Facebook. Esse espaço opera justamente a 

questão da presença e da não-presença do sujeito, da resistência em querer dizer, querer 

posicionar-se, querer manifestar-se. Para tanto, teremos de perpassar a constituição das noções 

citadas acima na esfera digital e arquitetar um trabalho de análise que visa a buscar e a pesquisar 

as noções de sujeito, língua e espaço digital e compreender as formas de manifestações 

encontradas no textão. Como corpus de análise, realizar-se-á um recorte de três (3) textos. Para 

realizar a análise, serão utilizados autores que trabalham com Estudos do Discurso e do Digital, 

como PÊCHEUX ([2014]), ORLANDI (2014/2015/2017), DIAS (2004/2008/2018), HAROCHE 

(2013), entre outros. Os passos de análise serão realizados da seguinte maneira: 1) selecionar o 

corpus de análise; 2) estudar o corpus de análise; 3) conhecer e explicitar a constituição do 

conceito de digital e de manifestações, a partir das análises; 4) pesquisar sobre as relações entre 

texto e discurso, no espaço digital; 5) analisar as questões discursivas coletadas no corpus; 6) 

compreender as formas de manifestações encontradas nos textões, e em um espaço de ampla 

visibilidade, o Facebook. Como trata-se de um trabalho em andamento, ainda não possui 

resultados, mas espera-se confirmar, ao final da pesquisa, que, mesmo que a rede social Facebook 

seja um espaço imaginariamente aberto para posicionamentos, o sujeito, no caso do textão, ainda 

avisa aos demais que irá posicionar-se, como uma permissão para poder dizer: “Prepara que lá 

vem textão, sim!”; “ALERTA de Textão”. Esse aviso demonstra o fato de que a “liberdade” do 

sujeito nas redes sociais é ilusória e, a partir da análise, pretendemos confirmar que, nesse espaço 

de grande visibilidade, há não só um excesso de dizeres, que são instantâneos, e que circulam, 

mas também há dizeres que pretendem quebrar/pausar a rapidez, a imediatez da timeline. 
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A MEMÓRIA DISCURSIVA SOBRE A MULHER: UM OLHAR A PARTIR DAS 

MÍDIAS DIGITAIS 

 

Thaynara VARGAS (UFSM) 

 thaynara.vargas@yahoo.com.br 

 

 

Este trabalho é um recorte das primeiras reflexões desenvolvidas em meu projeto de dissertação 

de mestrado intitulado “Li na internet, deve ser verdade”: uma análise discursiva dos dizeres 

sobre a mulher nas redes sociais e é desenvolvido no Laboratório Corpus – Laboratório de Fontes 

de Estudos da Linguagem, em que adotamos como perspectiva teórica a Análise de Discurso de 

linha francesa, a fim de analisarmos materialidades discursivas encontradas em publicações feitas 

nas redes sociais que tenham como alvo mulheres. Nosso principal objetivo consiste em 

explicitarmos como se constitui o discurso sobre a mulher, a partir de comentários e publicações 

de internautas em casos de repercussão nacional nas redes sociais. Para isso, mobilizaremos as 

noções de paráfrase e polissemia e a noção de condições de produção, com o intuito de explicitar 

como, nessas materialidades, há a atualização de uma memória sobre a mulher e sua relação com a 

sociedade. Sendo assim, buscaremos selecionar casos de repercussão nacional que circulam na 

internet, para então identificar comentários e publicações, cujo alvo sejam mulheres, que se 

espalham nas mídias como verdades. Posteriormente, constituiremos o corpus desse trabalho, 

com o objetivo de estabelecer nosso objeto de pesquisa, selecionando as materialidades que serão 

por nós analisadas. Estamos em consonância com Nunes (2007), que afirma que “o arquivo não é 

visto como um conjunto de “dados” que exclui a espessura histórica, mas sim como uma 

materialidade discursiva que traz as marcas da constituição dos sentidos”. Consideramos, ainda, 

segundo Orlandi (2009, p. 36) que “os processos parafrásticos são aqueles pelos quais em todo 

dizer há sempre algo que se mantém, isto é, o dizível, a memória. A paráfrase representa assim o 

retorno aos mesmos espaços do dizer. [...] A paráfrase está do lado da estabilização. Ao passo 

que, na polissemia, o que temos é deslocamento, ruptura de processos de significação.” Desse 

modo, ao analisarmos os recortes dos discursos selecionados, buscamos refletir sobre as 

condições de produção que permitem ou não a emergência de dizeres que rompem com rituais 

enunciados e estabilizados na memória. 
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GRUPO 52: GTEDI – GRUPO DE ESTUDOS DO TEXTO E DO DISCURSO (UNIFRAN – 

Universidade de Franca) 
 

Luciana Carmona Garcia MANZANO (UNIFRAN) 

luciana.manzano@unifran.edu.br 

 

 

O GTEDI tem como meta evidenciar as construções de sentidos e sua representação em diferentes 

linguagens. Os trabalhos desenvolvidos atualmente se associam a temáticas que vão ao encontro 

de reflexões em torno de sujeitos cujos direitos têm sido violados de algum modo no debate 

político, assim como sobre os discursos em torno das minorias em face das políticas sociais 

nacionais em diferentes contextos/nacionalidades, e, ainda, sobre o funcionamento dos discursos 

das minorias quando tomam a palavra e se subjetivam dentro destes contextos. A noção de minoria 

põe em cena uma política por direitos e correção de litígio, não apenas problema geográfico, 

geopolítico ou estatístico. Assim, buscamos observar o funcionamento dos discursos que circulam 

nas mídias impressas e digitais, assim como dos discursos que circulam nas redes sociais e/ou na 

televisão; do discurso político; dos sentidos do corpo e da construção de subjetividades. O perfil 

teórico-metodológico que sustenta o projeto se constrói a partir de estudos discursivos que têm sua 

base no pensamento de Michel Pêcheux, Michel Foucault e Mikhail Bahktin, no sentido de 

compreender a existência de um conjunto de procedimentos sociais, históricos e culturais, que 

regulamentam os discursos e promovem saberes. O trabalho da mestranda Bianca Alves, intitulado 

“Vendendo prazer: o discurso sobre o corpo da prostituta na música e na televisão”, busca, a partir 

do referencial teórico dos estudos foucaultianos, problematizar a naturalização da constituição do 

gênero feminino e do corpo feminino como lugar de determinação social para a mulher prostituta. 

O trabalho da mestranda Melissa Figueiredo e da profa. Dra. Aline Manfrim, intitulado “LIBRAS 

EM CONTEXTO: a (in)exclusão do sujeito surdo frente a sua comunidade linguística” busca, a 

partir da análise de duas propagandas, discutir as concepções de acessibilidade associadas aos 

discursos no contexto de comunicação ouvinte-surdo. O trabalho da mestranda Pâmela Tavares, 

intitulado “Qual corpo me pertence? Uma análise discursiva do corpo na moda”, tem por objetivo 

observar o funcionamento dos discursos da moda, assim como buscar os espaços de 

(in)visibilidade dos corpos ditos “não-padrão” no interior desse dispositivo de controle. Por fim, o 

trabalho da pós- doutoranda Fabiane Jesus, intitulado “Ciência, política, autoria: uma análise 

discursiva de estudos considerados clássicos sobre a escravidão no brasil” discute i) efeitos 

produzidos pelo imaginário de neutralidade que inscreve o sujeito em uma posição que o desloca da 

autoria, ii) implicações decorrentes desse imaginário no processo de (re)produção de conhecimentos 

e iii) a pretendida “neutralidade” científica. 
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VENDENDO PRAZER: O DISCURSO SOBRE O CORPO DA PROSTITUTA NA 

MÚSICA E NA TELEVISÃO 

 

Bianca Ellen Alves SANTOS (UNIFRAN) 

biancaalves-9@hotmail.com 

 

 

Este trabalho surgiu do interesse pelos estudos de gênero e suas proporcionalidades na sociedade 

contemporânea, considerando como tema a prostituição feminina a partir do cenário musical e 

televisivo. Para compreender como o corpo feminino foi castigado no decorrer da história, faz-se 

necessário um estudo sobre história social, análise do discurso foucaultiana e o simbólico a 

respeito do feminino. Para tal, utilizou-se da discussão teórica de Foucault em suas obras “A 

história da sexualidade” e “Microfísica do Poder” para compreender as relações entre mulher, a 

dualidade de “santa ou puta” nas posições de feminino, para desta forma ampliar as possibilidades 

de compreensão da vivência da prostituição feminina, a qual seja permitida a essas mulheres, 

considerando a constituição de suas narrativas pessoais, um estilo próprio de vida e um lugar de 

direitos na sociedade. A intenção deste estudo foi problematizar a naturalização da constituição 

do gênero feminino e do corpo feminino como de lugares de dualidade, enrijecendo socialmente 

os lugares da mulher, trazendo elementos históricos e culturais presentes nessas determinações. 

Do mesmo modo, situar e apontar rupturas nas construções cristalizadas a respeito da figura da 

mulher na sociedade para possibilitar o diálogo e, desta forma, a pluralização da feminilidade. 

Como referencial teórico, baseamo-nos nas reflexões foucaultianas sobre o discurso, investigando 

a partir de tais obras a questão da problemática da mulher na sociedade patriarcal, a qual enrijece 

os conceitos de feminino e feminilidade. Tais conceitos se fazem importantes perante a vivência 

da prostituição feminina, a qual ainda está à margem dos direitos da sociedade. Como 

metodologia, partimos do estudo bibliográfico a partir do referencial foucaultiano a respeito do 

poder presente nas relações sociais, considerando o feminino e a concepção deste corpo 

representado pela sociedade, relacionando-se com material advindo de recortes de músicas e série 

televisiva. A reflexão teórica somada à singularidade de cada recorte utilizado trouxe ampliação 

do conhecimento a respeito do estudo do feminino, do poder presente nas relações de gênero, 

analisando também o aspecto social e cultural de cada recorte. A análise dos conteúdos dos 

recortes e o estudo bibliográfico demonstraram a influência social e simbólica perante o poder nas 

relações de gênero na sociedade patriarcal, para a constituição da representação social de “ser 

mulher”. 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Prostituição feminina; Corpo. 
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CIÊNCIA, POLÍTICA, AUTORIA: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DE ESTUDOS 

CONSIDERADOS CLÁSSICOS SOBRE A ESCRAVIDÃO NO BRASIL 

 

Fabiane JESUS (UNIFRAN) 

fabiane-jesus@hotmail.com 

 

 

“O texto científico deve ser neutro e impessoal”: esta é uma prerrogativa bastante difundida no 

meio acadêmico. Uma de suas implicações é a interdição do uso de primeira pessoa (“eu”, 

“nós”): o texto teria que ser redigido sempre de modo impessoal, apagando o sujeito que o 

produz. Considerando que o tipo de relação que temos com o conhecimento determina nosso lugar 

no mundo, neste trabalho, discutimos i) efeitos produzidos por esse imaginário que inscreve o 

sujeito em uma posição em que, ao mesmo tempo em que é cobrado pela produção de textos “bem 

escritos”, é deslocado de uma posição de autoria, ii) implicações decorrentes desse imaginário no 

processo de (re)produção de conhecimentos e iii) a pretendida “neutralidade” científica. A nosso 

ver, um trabalho de pesquisa é sempre uma posição tomada na história, ou seja, formada 

ideologicamente, a partir da articulação de discursos constituídos na relação entre a história, o 

social e o político. Problematizaremos os pontos i) e ii) e, na sequência, focaremos nossas análises 

no ponto iii). Para isso, mobilizamos o dispositivo teórico da Análise de Discurso, em filiação a 

trabalhos como os de Pêcheux, Orlandi, Lagazzi e outros pesquisadores, articulando as noções de 

ideologia, condições de produção, memória discursiva (interdiscurso), (gesto de) interpretação, 

autoria e recorte tal como tratadas especificamente neste campo epistemológico. Investigamos a 

relação entre Ciência e Política, tomando como objeto de análise a produção de estudos 

considerados “clássicos” sobre a escravidão no Brasil: instituição das mais antigas, a escravidão 

assume historicamente diferentes formas; no “Brazil”, foi (re)significada na terra 

avistada/visibilizada por colonizadores, afetando processos identitários que produzem 

significações para um país e seus sujeitos. É, por isso, um objeto de estudos frequentemente 

abordado com vistas à compreensão da nossa sociedade, da nossa história. Mais especificamente, 

analisamos como/quando/em que condições é discutida (ou não), mostrando que inexiste a 

pretendida “neutralidade” científica: essa discussão coloca em disputa projetos de Nação, há uma 

articulação com o Estado na produção de conhecimentos científicos, e não a produção de 

conhecimentos descolados da ideologia. Poderíamos abarrotar estantes com obras em cujos 

títulos a palavra “escravidão” marca presença, em recorrentes tentativas de compreender os 

emaranhados fios que tecem processos identitários nacionais. Mas isso já é resultado de um 

processo constituído historicamente – o que é apagado (esquecido). É esse processo que nos 

interessa visibilizar, para trazer à tona, através do funcionamento discursivo, práticas ideológica e 

política envolvidos na (re)produção de conhecimentos (científicos). 

 

Palavras-chave: Análise de Discurso; Ciência e Política; Escravidão. 
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LIBRAS EM CONTEXTO: A (IN)EXCLUSÃO DO SUJEITO SURDO FRENTE A SUA 

COMUNIDADE LINGUÍSTICA 

 

Melissa de Figueiredo Silva FERNANDES (UNIFRAN) 

melissaffernandes1204@gmail.com  

 

Aline Maria Pacífico MANFRIM (UNIFRAN) 

aline.manfrim@unifran.edu.br 

 

 

No cenário brasileiro atual, a legislação vigente reconhece a existência da Libras como língua 

pertencente à comunidade surda e garante a viabilidade dos direitos básicos do cidadão surdo. 

Entretanto, no cotidiano, são percebidas poucas situações comunicativas em que ouvintes 

propõem aos surdos interações que efetivem a acessibilidade destes em vivências tais como 

assistir a um filme, frequentar consultas médicas, ir ao supermercado, abrir uma conta no banco, 

dentre outras, sem a presença de um intérprete ou acompanhante ouvinte da família. O intérprete 

torna-se objeto de reflexão porque o papel deste profissional está relacionado mais a situações de 

comunicação formais do que às não formais. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo 

analisar duas propagandas de bancos que abordam esta problemática da acessibilidade nos 

comerciais divulgados, porém de formas distintas que podem ser identificadas a partir da 

consideração de dois conceitos tratados nos estudos bakhtinianos de cunho discursivo: dialogismo 

e enunciado. A noção de dialogismo possibilita a identificação dos cotejamentos da palavra alheia 

(outros discursos), enquanto que o de enunciado permite refletir a conclusibilidade, a alternância 

e a expressividade na materialidade dos comerciais. Nesta reflexão teórica proposta, foram 

destacadas as concepções de acessibilidade associadas aos discursos mobilizados, evidenciando, 

assim, a que os enunciados veiculados nas propagandas respondiam e como concebem o contexto 

da minoria surda frente a maioria ouvinte. Os resultados destacam que, apesar de as duas 

propagandas tratarem de uma exaltação da imagem dos bancos, uma delas responde à 

obrigatoriedade da legislação para os surdos e o outro responde às dificuldades de o surdo se 

fazer entender ao ouvinte quando tem uma necessidade relacionada ao uso específico dos serviços 

bancários. Além disso, este contexto de comunicação ouvinte-surdo reforça a necessidade de se 

atentar à demanda de uma educação bilíngue língua portuguesa/libras não só para os surdos, mas 

também aos ouvintes. 

 

Palavras-chave: Acessibilidade; Dialogismo; LIBRAS. 
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QUAL CORPO ME PERTENCE? UMA ANÁLISE DISCURSIVA DO CORPO NA 

MODA 

 

Pâmela Tavares de CARVALHO (UNIFRAN) 

 pamela.carvalho@ifsuldeminas.edu.br 

 

 

No seio de uma sociedade voltada para o consumo e o espetáculo, o desejo contemporâneo de 

modelar uma aparência corporal autêntica revela novos valores e passa a promover configurações 

diferenciadas da subjetividade e da própria sociedade: roupas e adornos se revestem de dimensões 

simbólicas e emocionais que passam a habitar os corpos. Considerando as relações permeadas 

pelas imagens e consumos realizados em torno dos produtos de moda (materiais e imateriais), é 

necessário repensar a produção discursiva acerca do corpo e seus sentidos que permeiam a cultura 

de moda a fim de reconhecer as práticas que regem a vida contemporânea, marcada pela 

valorização do indivíduo junto ao seu corpo, aliada a uma noção de poder, a partir da 

identificação ou (des)construção de tais práticas. O discurso do corpo estabelece uma série de 

possibilidades de ser e estar que, no conjunto de suas manifestações, apresentam uma organização 

própria enquanto linguagem. Da mesma forma, os discursos da moda apresentam manifestações 

várias e de estruturas múltiplas, que se relacionam diretamente ao imaginário corpóreo. O corpo 

é, portanto, o suporte ideal que orienta o discurso fashion. Desse modo, vislumbrando uma 

comunhão entre discurso, moda e corpo, visto este último  como acontecimento discursivo, como 

uma construção histórica e cultural sobre a qual se articulam diferentes saberes, objetiva-se, com 

a pesquisa, observar o funcionamento dos discursos da moda, assim como, buscar os espaços de 

(in)visibilidade dos corpos ditos “não- padrão” no interior do dispositivo da moda. Para tanto, as 

práticas de interpretação embasadas no interior do arcabouço teórico da Análise do Discurso de 

orientação francesa, a partir dos postulados de Michel Pêcheux e Michel Foucault, nortearão os 

caminhos desta pesquisa. Do imenso arquivo sobre a moda, para dar sustentação às reflexões 

teóricas, analisar-se-á um corpus constituído por discursos extraídos de revista populares de moda 

nas quais se pode observar um ordenamento do dizer que vai além da estética, visto que tal 

discurso produz, estabiliza e faz circular um feixe de sentidos, materializando dizeres sustentados 

pela memória discursiva, apagando ou deixando implícitos outros. 

 

Palavras-chave: Discurso; Moda; Corpo. 
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GRUPO 53: GPEALE – GRUPO DE PESQUISA EM ENSINO E APRENDIZAGEM DE 

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS (UNESP – Universidade Estadual Paulista / Araraquara) 

 

Nildicéia Aparecida ROCHA (FCLAr/UNESP) 

nildirocha@gmail.com 

 

 

O grupo de pesquisa em ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras – GPEALE – reúne 

pesquisadores, graduandos, mestrandos e doutorandos, que têm se debruçado sobre problemáticas 

que envolvem o processo de ensino e aprendizagem, políticas linguísticas, formação docente, entre 

outros, a partir da perspectiva discursiva de linha francesa e da linguística aplicada atual. Desse 

modo, para essa comunicação serão apresentadas quatro pesquisas em desenvolvimento sobre as 

elencadas questões. O primeiro trabalho, “Língua estrangeira na escola pública: um diagnóstico do 

presente no viés discursivo”, com base no pensamento foucaultiano e do método genealógico, 

objetiva “diagnosticar o presente do ensino de línguas estrangeiras da escola pública”, classifica as 

materialidades de corpus em duas modalidades: a) “discursos oficiais (leis, currículos, orientações 

curriculares) e midiáticos dedicados à língua estrangeira e b) entrevistas com professores de 

línguas e alunos de escolas públicas do Estado de São Paulo”. Os resultados parciais verificam que 

as “práticas discursivas que estão produzindo e alimentando a memória das línguas e de seu ensino 

provêm tanto do dispositivo escolar quanto do dispositivo econômico e é, por meio desses 

discursos, que os sujeitos vão ser, ao mesmo tempo, objetivados e subjetivados”. O segundo 

estudo “Ensino e formação de professores de Português como língua estrangeira nas universidades 

estaduais do Estado de São Paulo”, perscruta o “processo de consolidação da implantação do 

ensino e formação de professores PLE nas universidades estaduais do Estado de São Paulo” (USP, 

UNICAMP e UNESP), sobre a materialização do oferecimento de aulas, ensino e formação 

especializada em PLE, analisando e comparando tais ações no sentido de resgatar indícios de 

memória discursiva e traços de políticas linguísticas nos modos de significar a língua portuguesa. 

Por sua vez, a pesquisa “Políticas de língua no Brasil: o ensino e a diligência para um novo lugar 

para o espanhol”, explana sobre as maneiras como as OCEM marcam um deslocamento no que 

concerne ao ensino de língua espanhola no Brasil”, para um “novo lugar”, marcado por um embate 

de duas formações discursivas: a língua espanhola como “língua fácil”, perpassada por 

estereótipos, reducionismos e representações; e, por outra formação discursiva que renega tais 

traços, valorizando o contato e a experiência cultural e a formação de um sujeito crítico. A 

pesquisa “Ensino de línguas próximas Português e Espanhol línguas estrangeiras em cursos de 

formação docente” pretende identificar e analisar as diferentes e variadas abordagens de ensino e 

aprendizagem postas em prática em cursos de formação docente de PLE e de ELE, no contexto do 

Mercosul: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Os dados têm mostrado: a presença de 

disciplinas que tratam a proximidade da língua portuguesa com a espanhola reflexivamente; a 

presença da linguística contrastiva; aproximações a concepções de língua como prática social e 

cultural. 

 

Palavras-chave: Ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras; Formação docente; Políticas 

linguísticas. 

 

Integrantes: Cinthia Yuri Galelli; Cintia do Nascimento Severino; Jessica Chagas de Almeida; 

Nildicéia Aparecida Rocha. 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA NA ESCOLA PÚBLICA: UM DIAGNÓSTICO DO PRESENTE 

PELO VIÉS DISCURSIVO 

 

Cinthia Yuri GALELLI (FCLAr/Unesp) 

cinthiagalelli@gmail.com 

 

 

Quem somos nós, neste exato momento, enquanto sujeitos históricos? Essa questão, inspirada  na 

pergunta de Kant, porém voltada para a questão dos sujeitos, é um resumo segundo o próprio 

pensador Michel Foucault (1995), da linha que une toda a sua extensa e complexa obra. Em nosso 

trabalho, aplicamos essa pergunta à área de ensino de línguas estrangeiras (LE) na escola pública 

brasileira, indagando-nos: quem somos nós hoje, alunos e professores de LE, enquanto sujeitos 

históricos em uma sociedade ocidental capitalista? Que discursos estão constituindo a nossa 

subjetividade e de onde eles provêm? Em outras palavras, nosso objetivo é diagnosticar o 

presente do ensino de línguas estrangeiras da escola pública, observando o discurso educacional 

em sua esfera macro e micro. Da esfera macro, analisaremos os enunciados que se regularizam 

produzindo efeitos de sentido sobre a LE e sobre seu ensino e, da esfera micro, analisaremos 

como esses sujeitos se subjetivam em meio a esses discursos, que lhes chegam como verdades. 

Podemos classificar as materialidades que servirão de corpus para o nosso trabalho em duas: a) 

discursos oficiais (leis, currículos, orientações curriculares) e midiáticos dedicados à língua 

estrangeira e b) entrevistas com professores de línguas e alunos de escolas públicas do Estado  de 

São Paulo. Os nossos resultados parciais nos permitem afirmar que as práticas discursivas que 

estão produzindo e alimentando a memória das línguas e de seu ensino provêm tanto do 

dispositivo escolar, quanto do dispositivo econômico e é, por meio desses discursos, que os 

sujeitos vão ser, ao mesmo tempo, objetivados e subjetivados. Assim, os sujeitos enunciam e 

agem no mundo (e, inclusive, resistem), a partir da lógica capitalista neoliberal, retroalimentando 

ou reconfigurando o seu sistema e suas formas de controle. A nossa principal referência teórica 

provém do pensamento foucaultiano e do método genealógico desenvolvido e aplicado pelo 

filósofo, pois para entender o presente precisamos de um método que olhe para a história, mas 

que nos permita articulá-la às formas de poder-saber e aos jogos de verdade em nossa sociedade. 

 

Palavras-chave: Ensino de língua estrangeira na escola pública; Discurso e subjetividade; 

Dispositivo econômico e escolar. 
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ENSINO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA 

ESTRANGEIRA NAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Cintia do Nascimento SEVERINO (FCLAr/UNESP) 

cintia_nasci@hotmail.com 

 

 

Tendo em vista o contexto de internacionalização e transnacionalização das línguas e países, 

assim como a emergência de investimentos de políticas públicas e linguísticas na área de 

Português Língua Estrangeira, o presente projeto de pesquisa tem como objetivo geral  perscrutar 

o processo de consolidação da implantação do ensino e formação de professores PLE nas 

universidades estaduais do Estado de São Paulo (USP, UNICAMP e UNESP). Mais 

detalhadamente, pretende observar a materialização do oferecimento de aulas, ensino e formação 

especializada em ensino de português língua estrangeira (doravante EPLE), tanto para a 

comunidade, quanto aos futuros professores da área; buscando focalizar e analisar as ações na 

USP e UNESP, em contraposição à UNICAMP (que, desde 2015, possui o curso de formação de 

professores em português como L2/LE) - no sentido de resgatar indícios de memória discursiva e 

traços de políticas linguísticas nos modos de significar a língua portuguesa, verificado, por sua 

vez, na materialidade (ORLANDI, 2012, p. 53) do corpus, a partir da ideia de memória: “[...] 

entendida aqui não no sentido diretamente psicologista da ‘memória individual’, mas nos sentidos 

entrecruzados da memória mítica, da memória social inscrita em práticas, e da memória 

construída do historiador [...]” (PÊCHEUX, [1983] 1999, p. 50). Trata-se de uma abordagem 

qualitativa de base interpretativista, analisando o corpus documental (como planos de ensino e 

projetos políticos pedagógicos de PLE), focalizando o conceito de memória discursiva 

entrelaçado à questão de política educacional/linguística sobre o processo de implantação, 

consolidação e formação de futuros professores de Português Língua Estrangeira nos documentos 

oficiais. Para tal, respaldamo-nos nos trabalhos de Almeida Filho (2007, 2011), Moita Lopes 

(2013), Orlandi (1999, 2012), Pêcheux ([1983] 1999), Zoppi-Fontana (2009), entre outros. 

 

Palavras-chave: Ensino; Português Língua Estrangeira; Formação de professores. 
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POLÍTICAS DE LÍNGUA NO BRASIL: O ENSINO E A DILIGÊNCIA PARA UM 

NOVO LUGAR PARA O ESPANHOL 

 

Jessica Chagas de ALMEIDA (FCLAr/UNESP) 

gskchagas@gmail.com 

 

 

O documento “Orientações curriculares do Ensino Médio” (doravante OCEM), pode ser 

considerado um marco para a história do ensino de língua espanhola no Brasil, por oferecer o 

capítulo intitulado “Conhecimentos de Espanhol” e proporcionar um guia completo sobre o 

ensino do idioma. O documento valoriza a pluralidade e heterogeneidade da língua e desenvolve 

uma competência que propicie ao aluno não só o conhecimento das habilidades linguísticas, além 

disso, o contato com o outro e a reflexão sobre as diversidades culturais. Segundo as autoras das 

OCEM, o documento é um gesto de política linguística “que exige uma reflexão acerca do lugar 

que essa língua pode e deve ocupar no processo educativo” (p. 128), levando  em conta 

particularidades da língua espanhola que devem ser consideradas, conforme o idioma vivenciou 

ao longo da história: por um lado, a “ilusão de competência discursiva” e o reducionismo que 

estereotipa o espanhol em sua suposta facilidade; e por outro lado, a hegemonia do espanhol 

peninsular, “que se impôs, por várias razões, tanto a  professores hispano falantes latino-

americanos quanto a professores e estudantes brasileiros, levando à consolidação de preconceitos, 

à camuflagem das diferenças locais e ao apagamento das diferentes culturas e manifestações 

linguísticas que configuram a diversidade identitária do universo hispano falante” (CAMARGO, 

2004: 143-144 apud BRASIL, 2006, p.128). Sendo assim, o objetivo deste trabalho é apresentar e 

explanar de que maneira as OCEM pretendem marcar um deslocamento no que concerne o ensino 

de língua espanhola no Brasil, levando em conta que a língua espanhola “ganha um novo lugar” 

(BRASIL, 2006, p.128). Verificamos que tal deslocamento, para um “novo lugar”, é marcado, no 

documento, por um embate de duas formações discursivas; por um lado, aquela que considera a 

língua espanhola como “língua fácil”,   “língua   que   não   se   precisa   estudar”,   perpassada,   

sobretudo,    por    estereótipos, reducionismos e representações; e, por outro lado, outra formação 

discursiva que renega tais traços, valorizando o contato e a experiência cultural e a formação de 

um sujeito crítico. Para tal empreitada, baseamo-nos nos estudos da Análise do Discurso de linha 

francesa, mobilizando, sobretudo, os temas do interdiscurso e formação discursiva. 

 

Palavras-chave: Política linguística; Análise do discurso; Ensino de espanhol. 
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ENSINO DE LÍNGUAS PRÓXIMAS PORTUGUÊS E ESPANHOL LÍNGUAS 

ESTRANGEIRAS EM CURSOS DE FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Nildicéia Aparecida ROCHA (FCLAr/Unesp) 

nildirocha@gmail.com 

 

 

Atualmente, no contexto de internacionalização das línguas nacionais, o ensino de Português 

como Língua Estrangeira (PLE) e de Espanhol como Língua Estrangeira (ELE) tem tido um 

significativo crescimento, tanto pelas políticas públicas nacionais de globalização nos países de 

fala hispânica e nos países de fala lusófona, como também pela valorização do ensino de línguas 

enquanto estrangeiras como componente de competência comunicativo-discursiva, cultural e 

social. A partir desse lugar, este projeto de pesquisa pretende identificar e analisar as diferentes e 

variadas abordagens de ensino e aprendizagem que estão sendo postas em prática no ensino de 

PLE e de ELE, especificamente em Cursos de formação docente de ditas línguas, no contexto da 

América do Sul, em especial nos seguintes países do Mercosul: Argentina, Brasil, Paraguai e 

Uruguai. Considera-se ainda, relevante verificar o percurso histórico das abordagens de ensino 

das citadas línguas nos contextos especificados e analisar quais as abordagens foram mais 

recorrentes ao longo da história de ensino das línguas enfocadas e sobre que materialidade 

discursiva política e didático-pedagógica se concretizaram; também pretende-se perscrutar, mais 

detidamente, as abordagens mais utilizadas em nossa atualidade de globalização e integração 

comunicativo-discursiva, segundo as implicações políticas e sociais, assim como tecnológica; 

deste modo, haverá subsídios para elaborar um quadro interpretativo dos dados analisados sobre 

a(s) abordagem(s) no ensino e aprendizagem de PLE e de ELE no contexto supracitado e sua 

relevância no processo de internacionalização dessas línguas como línguas estrangeiras. Até o 

momento, foram analisados os planos de ensino dos contextos especificados e realizadas algumas 

entrevistas, os dados têm mostrado, por um lado, a presença de disciplinas que tratam a 

proximidade da língua portuguesa com a espanhola reflexivamente, por outro lado, há a presença 

da linguística contrastiva, que não é negativo nem positivo, mas mostra uma realidade. 

Observam-se ainda aproximações a concepções de língua enquanto prática social e cultural, 

acompanhando o desenvolvimento dos estudos linguísticos e didático-pedagógicos, portanto a 

formação de professores de PLE e ELE, nos contextos citados, tem colocado em prática em sua 

abordagem de ensino a questão da proximidade entre tais línguas, aspecto considerado positivo, 

justamente por mobilizar reflexão linguística quanto às especificidades da origem, do 

funcionamento e do uso dessas línguas. 

 

Palavras-chave: Abordagem(s); Formação de professores de línguas estrangeiras; Línguas 

próximas. 
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GRUPO 54: eURBANO – DA CONSTITUTIVIDADE DO ESPAÇO URBANO PELO 

DIGITAL (UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas) 

 

Cristiane DIAS (UNICAMP) 

crisdias@unicamp.br 

 

 

O “eUrbano”: da constitutividade do espaço urbano pelo digital é um grupo de pesquisa do 

Laboratório de Estudos Urbanos (Labeurb-Nudecri/Unicamp), que desde 2007 produz pesquisa 

sobre a relação constitutiva entre o urbano e o digital, considerando que essa constitutividade se 

produz pela metaforização, considerada da perspectiva discursiva. O grupo tem como objetivo 

refletir sobre os modos de produção da vida no espaço urbano das cidades do século XXI. Para 

tanto, nosso objeto de análise é o discurso da, sobre e na cidade. Postulamos que a cidade do 

século em curso se constitui pelo digital. Daí eUrbano, espaço urbano-digital. Esse espaço se 

produz e se organiza atravessado discursivamente por processos de mudança nas formas de vida. 

Essas mudanças dizem respeito ao modo de constituição, formulação e circulação dos sentidos em 

sua inscrição histórica, nos modos de individuação dos sujeitos pela onlinização do mundo, das 

relações, da produção dos discursos. Essa onlinização é compreendida, não no sentido pragmático 

de uma transformação do analógico em digital, mas no sentido amplo dessa transformação, que diz 

respeito à forma das relações e dos processos de significação, que passam a ser determinados pela 

discursividade digital. Não se trata apenas da passagem de uma tecnologia para outra, como tivemos 

em outros momentos da história, mas de uma ressignificação da linguagem e do mundo, em sua 

forma e em sua constituição. Novas tecnologias de linguagem, outras tecnologias de escrita e 

leitura (ORLANDI, 2001) demandam sentidos. É nessa medida que estamos convictos de que 

linguagem e tecnologia devem ser tratados em conjunto para a compreensão dos processos de 

significação. É nessa perspectiva que trabalha o eUrbano, na relação linguagem, tecnologia e 

cidade. Assim, os trabalhos que serão apresentados se dividem em três blocos: 1) Aquele que vai 

refletir sobre os efeitos da algoritmização e “datificação” dos procedimentos, da circulação e da 

produção dos sentidos. Nesse bloco, os trabalhos propostos se ancoram em noções como as de 

“formação algorítmica”, “acontecimento e-urbano”, “sujeito de dados”. 2) Aquele que vai refletir 

sobre os efeitos de sentido do imaginário contemporâneo produzido pela inscrição de sujeitos nos 

chamados “espaços seguros” da internet e sua repercussão na posição-sujeito frente ao discurso da 

ciência. E, finalmente, 3) Aquele que vai refletir sobre a atualidade da noção de “banalidade do 

mal”, desenvolvido por Hannah Arendt (1963), para pensar os processos de circulação dos 

enunciados/postagens no espaço e-urbano. 
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NORDESTINO NO TWITTER: SENTIDOS CONSTITUÍDOS NAS ELEIÇÕES DE 2014 

 

Adriana Vilar de MENEZES (UNICAMP) 

 adrianamenezesjor@gmail.com 

 

 

Os efeitos de sentido e as regularidades dos enunciados dirigidos aos nordestinos no Twitter, no 

período das eleições presidenciais de 2014 no Brasil, são o foco desta pesquisa, fundamentada 

teoricamente na Análise de Discurso. A partir de um arquivo de mais de 120 mil posts no twitter 

com a palavra ‘nordestino’, definiu-se o corpus pela regularidade da naturalização do extermínio 

nos enunciados que sugerem a morte dos nordestinos. A pergunta de análise é: como se estabiliza e 

quais os modos de funcionamento do discurso dirigido ao (e sobre) nordestino? Para a análise são 

mobilizadas noções como: domínio de memória, interdiscurso, discurso digital, condições de 

produção, circulação, posição-sujeito, assujeitamento, silêncio, efeito metafórico e outras. O 

conceito de banalidade do mal, da filósofa Hannah Arendt, traz para a análise a questão do mal 

banal (corriqueiro) como “fruto do não-exercício do pensar” (ARENDT, 1963) e a ideia do mal 

que surge da necessidade (o quão útil dentro do ideal de sociedade) e da superficialidade, que 

deixa em suspenso o raciocínio e leva o sujeito a adotar ideologias sem pensar. A ligação da 

subjetividade estabelecida com a dicotomia contingência/necessidade (PÊCHEUX, 2014 [1988]) 

nos permite fazer esta relação da banalidade do mal dentro da perspectiva da Análise do Discurso. 

Em seu conceito, Arendt também faz referência ao estado (entendido em AD, por Althusser, a 

partir da ideia de aparelho ideológico) pela lógica da necessidade. A partir destes conceitos, o 

objetivo é dar opacidade à construção da formação discursiva do obstáculo ao desenvolvimento, 

dirigida aos nordestinos, tal como já ocorrera com negros, índios e judeus. Sem deixar de 

considerar a língua, os sujeitos e os sentidos em suas formas incompletas, e levando em conta que o 

digital pelo qual circulam os enunciados é parte das condições de produção deste discurso, 

considera-se que, no contexto das formas históricas de assujeitamento na sociedade, o digital vem 

produzindo transformações na discursividade do mundo (DIAS, 2018). Afinal, sob a perspectiva 

discursiva, o homem constitui-se em sujeito pela e na linguagem, e não há discurso sem sujeito 

nem sujeito sem ideologia (ORLANDI, 2007). O que está também em questão é a historicidade, 

constituída por processos de relações de poder e do saber que resultam na construção (e invenção) 

de sentidos sobre o Nordeste e o nordestino (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011). Sendo assim, a 

ideia é percorrer o processo histórico de significação e a relação da linguagem com a sociedade. 
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IMAGINÁRIO DA CIÊNCIA EM ESPAÇOS SEGUROS NAS REDES SOCIAIS 

 

André COELHO (UNICAMP) 

andrew178@gmail.com 

 

 

A internet se tornou o meio de comunicação mais popular entre a população brasileira (BRASIL, 

2014). Consequentemente, percebemos a ascensão de uma posição-sujeito, o dito “formador de 

opinião” que estende a sua influência em novos espaços direcionados para a convivência 

(WERTHEIM, 2001) que funcionam de forma a fazer circular seus efeitos de sentido (ADORNO, 

2015). Partindo da perspectiva teórica da Análise de Discurso Francesa (PÊCHEUX; ORLANDI), 

este trabalho se propõe criar, junto com outros trabalhos do mesmo grupo, um mosaico acerca do 

imaginário contemporâneo evidenciado na fala do sujeito “formador de opinião” sobre o cientista e 

as próprias instituições que constituem o poder-dizer da formação discursiva em questão. A 

internet se estabelece então como espaço onde o político e as relações de força se instalam na 

disputa pelos sentidos em torno da ciência. Assim, relataremos um processo de ressignificação do 

que se entende como ciência “de verdade”, devido a um processo de contraidentificação 

(PECHEUX, 1985) do sujeito “formador de opinião” com o sujeito universal, ocasionado pela 

falta de confiança nas instituições. Dessa forma, há uma busca constante do sujeito em buscar 

legitimidade ao aderir a uma formação discursiva alternativa, que entra em choque com o discurso 

da ciência institucionalizada, o que chamaremos ao longo desse trabalho de “ciência alternativa”. 

Tais discursos, por outro lado, circulam apenas em espaços específicos, nos quais o sujeito 

“formador de opinião” consegue emitir sua opinião sem represálias, o que nas redes sociais são 

conhecidos como “espaços seguros” (RAEBURN, 2004). Em tais espaços, ideias não são 

contestadas, elas apenas circulam e repercutem, o potencial polissêmico da língua é controlado 

por sujeitos (moderadores) que não permitem que o discurso deslize para além do esperado dentro 

de determinada formação discursiva. Entre os grupos analisados, estão os grupos terraplanistas e os 

anti-vacinação. A análise pretende pensar as redes sociais como canais não institucionais para 

onde os sujeitos migram e se organizam em busca de autonomia e auto-representação e resistência 

ao sujeito universal, afastando-se das instituições oficiais que não mais os representam, devido a 

uma crise de credibilidade (CASTELLS, 2017). Ao estabelecer nesses novos espaços de 

relacionamento uma relação de identificação com aqueles que compartilham do seu ponto de vista 

ou lutam pelas mesmas causas, encontram então a validação. Questiona-se então de que sentidos 

possíveis se fala ao pensar a circulação e imaginário das ciências (institucionalizada ou 

alternativa) nos grupos. 
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OCUPA – PALAVRA ALGORÍTMICA: MEMÓRIA E SILÊNCIOS 

 

Cidarley Grecco F. COELHO (UNICAMP) 

profacidagrecco@gmail.com 

 

 

Em diferentes períodos dos anos de 2015 e 2016, as cidades brasileiras foram tomadas por 

secundaristas ocupando escolas públicas. Por motivos que também se distinguiam, as “ocupas” – 

como eram chamadas as escolas ocupadas pela juventude em protesto – ganharam as redes sociais 

ao mesmo tempo em que aconteciam em distintos estados. Acontecimento discursivo urbano- 

digital, acontecimento e-urbano: assim caracterizo esse evento, pela ancoragem teórica e analítica 

da Análise de Discurso, como fato de linguagem na relação entre o urbano e o digital. 

Considerando que a linguagem não é transparente e que há efeitos de completude e 

homogeneização funcionando na constituição e formulação dos dizeres, o dispositivo de análise 

para este trabalho recorta a formulação que denomina as páginas das ocupações de escolas na 

rede social Facebook buscando compreender o funcionamento da memória, tanto discursiva 

(COURTINE, 1981), metálica (ORLANDI, 1996) quanto digital (DIAS, 2016), e a produção de 

efeitos de sentido de silêncio (ORLANDI, 1992) na circulação dessa denominação digital. Para 

tanto, levar em conta a materialidade discursiva como heterogeneidade irredutível (PÊCHEUX, 

2016) - no encontro da língua, com a ideologia e o inconsciente – torna-se fundamental para 

compreender que “Isso circula” em “turbilhões esfumaçados” de formações algorítmicas 

(FERRAGUT, 2018) e que não são jamais de “não importa o quê”. Antes, pela materialidade e 

inscrição nas formações discursivas, é que se têm a possibilidade de deslocamentos de sentidos 

que perturbam posições estabelecidas e estabilizadas. Desse modo, o acontecimento discursivo – 

ponto de encontro entre uma memória e uma atualidade –, tomado aqui como acontecimento e- 

urbano – ponto de encontro entre uma memória e uma atualização –, se dá na relação urbano- 

digital, na materialidade mesma em que a memória é atualizada pelos sentidos que se inscrevem 

no funcionamento da palavra-algorítmica ocupa. Palavra que irrompe sentidos no digital e na 

cidade, no funcionamento da ideologia que busca apagar o político. 
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O IMAGINÁRIO SOBRE A CIÊNCIA PRODUZIDO PELA DIVULGAÇÃO 

CIENTÍFICA NO YOUTUBE 

 

Dayane MACHADO (UNICAMP) 

machadodft@gmail.com 

 

 

A internet tem sido apontada como promissora para a criação de uma divulgação científica mais 

participativa e horizontal (FAGUNDES, 2013; CACCIATORE, SCHEUFELE, CORLEY, 2014; 

YEO, 2015). Ela se tornou o meio de comunicação em que a população brasileira passa a maior 

parte do tempo (BRASIL, 2014) e mais da metade do público conectado à internet consome 

vídeos online frequentemente (DE SOUZA, 2015). No online, a posição-sujeito especialista deixa 

de ser a mais recorrente. Agora os sujeitos podem ocupar a posição-sujeito “formador de opinião”, 

encontrando um espaço para fazer circular seus efeitos de sentido (ADORNO, 2015). Desse 

modo, as ditas ciências “alternativas” passam a concorrer com a ciência institucionalizada. Muitos 

dos vídeos que agora circulam na plataforma do YouTube, por exemplo, são utilizados para 

promover teorias conspiratórias que trazem riscos reais à sociedade, como a teoria que sustenta os 

movimentos antivacinação (ALLGAIER, 2016), iniciativa que pode estar fortalecendo o 

reaparecimento de doenças que haviam sido controladas ou erradicadas. Nesse processo de 

determinação, a contraposição entre ciência de “verdade” e falsa ciência, atualiza os sentidos do 

que pode/deve ser um cientista. O objetivo geral deste trabalho é então compreender o imaginário 

sobre a ciência estabelecido pelos canais de divulgação científica no YouTube e seus efeitos na 

produção de sentidos para ciência, cientista e instituição científica. Propõe-se observar o 

funcionamento de 43 canais de divulgação. Vinte e nove deles integram o ScienceVlogs Brasil, 

grupo de divulgadores que se estabeleceu em 2016 como uma maneira de apontar para o público 

as fontes confiáveis, que falariam corretamente sobre ciência. Além dos critérios para seleção dos 

canais parceiros, o grupo criou um selo (gráfico) para indicar a qualidade da ciência que circula 

na plataforma. Para estudar esses vídeos, a perspectiva teórica adotada será a Análise de Discurso 

de Escola Francesa (PÊCHEUX; ORLANDI), que permitirá uma análise aprofundada para a 

compreensão de como se constituem os efeitos de sentido que os textos produzem e que circulam 

entre os sujeitos, construindo, desse modo, um imaginário sobre a ciência. 
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VOZES OCULTAS E AS CIDADES INTELIGENTES 

 

Guilherme BORGES (UNICAMP) 

 guipborges@outlook.com 

 

 

A cidade é um tema importante no mundo de hoje, em um mundo cada vez mais urbanizado e em 

constante mudança. Se o século 19 foi definido por impérios, o século 20 por estado-nação, o 

século 21 pertence as cidades. O domínio das cidades e o poder dos seus prefeitos não são 

novidades. Havia cidades-estados muito antes das cidades-nações. E juntamente com o processo 

de transformação das cidades houve uma grande modificação nos modos dos sujeitos habitarem 

esse espaço. Para compreender melhor esses modos de ocupar as cidades elegemos a análise de 

discurso como perspectiva teórica e metodológica. Portanto, o ponto de partida essencial para 

qualquer reflexão sobre a cidade na perspectiva discursiva deve ser o reconhecimento de que cada 

cidade tem uma história e um território próprio. Entretanto, o que ocorre na atualidade é que os 

procedimentos técnicos utilizados como políticas públicas ignoram as cidades e seus habitantes e 

acabam por forjar a identidade das cidades, tornando-a uma entidade única. Cidade digital, 

conectada, inteligente, resiliente ou criativa. O conceito de cidade inteligente é muito amplo, mas 

o objetivo principal pretendido ao buscar implementa-lo é um só: Garantir mais qualidade de vida 

ao sujeito por meio da tecnologia. A tecnologia não pode ser o fim, mas ela deve ser o meio para 

integrar a cidade e os sujeitos. Desse modo, seja qual for o termo preferido para falar sobre a 

cidade inteligente, ela não pode ser ignorada em qual estrutura a alimenta: dados urbanos. Nosso 

objetivo aqui é entender como o fornecimento de dados deve promover tanto o desenvolvimento 

econômico quanto a transparência e a visibilidade do sujeito? Como a "camada de informação" 

deve conectar – e ir além - diferentes setores da ação pública formando uma "pele digital", 

encapsulando cidades? Por que o digital permite dar visibilidade a determinadas vozes existentes 

na cidade em detrimento de outras? O que os dados tornam visíveis ou não? O importante não são 

os dados em si ou que os objetos se tornaram objetos tecnológicos, mas que se tornaram objetos 

sociais, constituindo, ao mesmo tempo, em escala mundial, a uma cultura social e o sujeito de 

dados conforme a perspectiva de Dias (2018). 
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OCUPANDO ESPAÇOS, MOVENDO SENTIDOS 

 

Guilherme FERRAGUT (UNICAMP) 

 guilherme_ferragut@hotmail.com 

 

 

Para pensar como as ocupações de escolas que ocorreram no Brasil entre 2015 e 2017 se 

significaram, acreditamos ser de grande importância pensar o digital nessa relação. A palavra 

“ocupa” esteve presente seja pela #ocupa seja pelo nome de páginas que os próprios alunos que 

ocupavam as escolas criaram nas redes sociais para divulgar as atividades nas ocupações. Ou seja, 

o digital é decisivo para pensarmos discursivamente como esse movimento se significou e foi 

significado. Nesse processo de significação, temos a questão da circulação, que funciona de 

maneira muito particular quando tratamos do digital. É neste ponto que entra a noção de Formação 

Algorítmica que começamos a discutir no mestrado e continuamos a desenvolver em nossa tese 

de doutorado. De forma bastante resumida, definimos Formações Algorítmicas como o real do 

algoritmo, que dele se diferencia por considerar o político na relação sujeito-máquina, evitando o 

apagamento desse mesmo político que o digital por vezes acaba por realizar. A questão da 

circulação nos vem por Pêcheux: Ça circule. Segundo o autor não importa o quê não é nunca não 

importa o quê, ou seja, é de grande importância pensarmos o digital em sua materialidade 

específica, com suas características próprias, evitando cair na concepção de que ele seja apenas 

uma “representação” do mundo real. Nosso foco neste trabalho é pensar como a circulação da 

palavra “ocupa” pelo digital foi determinante para a significação deste movimento que teve 

abrangência nacional. Levando em conta tais fatores, podemos pensar naquilo que Dias (2011) 

trata como eUrbano ao dizer que em função do digital, a cidade se modifica. Sendo assim, a 

circulação pelo digital, determinada por aquilo que aqui estamos chamando de Formações 

Algorítmicas, é parte desta mudança ocorrida nas cidades pelas ocupações de escolas, caso que 

tratamos neste trabalho. Ainda de acordo com Dias (2011), há também “ressignificação da própria 

sociedade em função de instrumentos tecnológicos”. Essas mudanças no espaço da cidade e essa 

ressignificação da sociedade se deram durante as ocupações que circularam pelo digital, 

significando os movimentos de ocupação, movendo sentidos de acordo com a forma específica de 

circulação que a rede social tem. 
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OS EFEITOS DE SENTIDOS DOS DISCURSOS ANTIVACINAS E DE DIVULGAÇÃO 

CIENTÍFICA NO ESPAÇO DIGITAL 
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A internet, sobretudo as redes sociais, se configura como importante espaço de divulgação 

científica seja por cientistas (PETERS et al., 2014), ou não cientistas. As novas maneiras de 

relação com o conhecimento através de compartilhamentos, likes e comentários aproximam a 

sociedade de um dizer sobre a ciência e contribuem para difundir um dizer sobre esse 

conhecimento. Em contrapartida, as redes sociais se inscrevem como canais alternativos aos 

institucionais, para onde o sujeito - que não se sente mais representado pelas instituições 

tradicionais - migra e se organiza em busca de auto-representação, legitimidade e conquista de 

direitos, de forma que ao se identificar com outros, estabelece laços e insere-se em grupos 

específicos (CASTELLS, 2017). Essa forma contemporânea de mobilização dos sujeitos pelo 

digital (DIAS, 2016, 2018) possibilita que boatos e desinformações se espalhem rapidamente e 

reverberem para além do online, como é o caso do movimento antivacina. Grupos contrários ou 

que temem a imunização têm ganhado notoriedade no Facebook com o compartilhamento de 

notícias, dados e artigos ditos “científicos” que semeiam a dúvida quanto à segurança, 

necessidade e eficiência da vacina. Um cenário potencialmente de risco, com consequências reais 

para a saúde pública quando se observa o índice de cobertura vacinal regredir no Brasil (PNI, 

2018) e no mundo (WHO, 2017). Nota-se, no processo de produção discursiva, a apropriação do 

discurso científico como instrumento para produzir efeitos de real e credibilidade às informações 

que circulam no grupo, ainda que elas se constituam por fatos alternativos com “efeito de 

ciência”. Nesse contexto, este trabalho adota a Análise de Discurso da Escola Francesa com o 

objetivo de compreender os efeitos de sentidos que os discursos antivacinas e os discursos da 

divulgação científica sobre o assunto produzem no sujeito no ambiente digital do Facebook. 

Propõe-se analisar notícias e comentários em uma página de divulgação científica e outra com 

característica e funcionamento antivacina. Os comentários se configuram como complemento 

essencial dessa análise, pois são pensados como gestos de interpretação, formulações nas quais o 

sujeito se inscreve na produção e constituição dos sentidos produzindo novos efeitos de sentidos 

nele e no outro com o qual interage. Possuem, portanto, um funcionamento semelhante ao das 

notas de rodapé (ORLANDI, 2004), um lugar onde pode se observar o real do discurso, o 

equívoco, a dispersão e a polissemia. A partir da compreensão proposta, pretende-se abrir 

caminho para reflexões sobre a abordagem da divulgação científica sobre vacinação na internet. 
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BANALIDADE DO MAL: CONSIDERAÇÕES SOBRE A GUERRA CIVIL NAS FAVELAS 

DO RIO DE JANEIRO 
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“As pessoas dormem tranquilamente à noite porque existem homens brutos dispostos a praticar 

violência em seu nome”. É em consonância com as ideias de George Orwell (1937) que iniciamos 

nossa reflexão. O excesso de violência nas políticas de segurança não é algo novo, principalmente, nas 

periferias, mas a situação atual é no mínimo preocupante. É nesse sentido que interessa-nos 

compreender o funcionamento do que Hannah Arendt (1963) nomeou como banalidade do mal. Não 

numa perspectiva maniqueísta de bem e mal, mas na opacidade discursiva do que a violência não diz 

sobre a própria violência. Pode o invisível falar? Para investigar nossos questionamentos tomamos a 

análise de discurso não só como ponto de partida, mas como o próprio percurso de nosso tear 

analítico. Ancorados no entremeio discursivo da história, psicanálise e linguística buscamos 

compreender as postagens dos ‘Moradores da Maré’. Entre denúncias e tentativas de rupturas 

ambicionamos constituir nosso corpus com flagrantes do real, memórias de anônimos silenciadas, 

também, no espaço digital. São vestígios de dor e sofrimento inaudível inscrito em um corpo 

sufocado e invisível... “ a carne negra, ainda, é a mais barata do mercado”. Um genocídio 

patrocinado pelo estado e por um governo ilegítimo que esconde a ideologia da higienização e da 

segregação de classes. O que resta antes que se vá mais um corpo? Calcados na política do medo e 

no discurso do ódio, negocia-se o valor da vida ou seria o valor da morte? Com ausência de políticas 

públicas que resultam em desamparo... abandono... resta um povo sem corpo, um corpo sem rosto, 

um rosto sem identidade, uma identidade sem nome. A violência “ visível” silencia algo muito 

maior.... Pode o sujeito jurídico ter apenas deveres? Para ŽIŽEK (2014), “A violência é algo que 

irrompe o fluxo normal das coisas’’, mas o que dizer quando “o fluxo normal das coisas” é a 

violência cotidiana? Para o autor, há uma violência invisível que precisa estar presente, o tempo 

todo, como combustível para que a crueldade funcione. Ao alimentar nossos gozos também 

carregamos as mãos sujas de sangue... 

 

Palavras-chave: violência; eUrbano; favela. 
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GRUPO 55: NUCA – NÚCLEO DE PESQUISA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA 

(UFS – Universidade Federal de Sergipe) 

 

Lilian Cristina Monteiro FRANÇA (UFS) 

lilianfranca2007@gmail.com 

 

 

O NUCA – Núcleo de Pesquisa em Comunicação e Tecnologia, (Universidade Federal de Sergipe), 

vem atuando desde 1995 nas áreas de investigação em Teorias da Comunicação, Redes Sociais, 

Comunicação Digital e Educação e Tecnologias da Informação e da Comunicação. Na última década, 

as pesquisas sobre jornalismo online, têm se constituído no segmento de maior concentração, 

abrangendo desde a questão do discurso até os modelos de financiamento. Com a crise gerada pela 

proliferação das fake news (em especial a partir de 2016) os integrantes do grupo passaram a realizar 

análises das contas de jornais ligados ao mainstream no Twitter, tais como: The New York Times, The 

Guardian, El Pais, Le Monde, entre outros, e de outros segmentos da mídia (BBC, CNN, Folha de S. 

Paulo, Olhar Digital,  G1, para citar alguns). Para tanto, tem sido utilizada a argumentação teórica de: 

Michel Foucault (1970), Nicolas Negroponte (1995), Manoel Castells (1996), Poliana Ferrari (2004), 

Henry Jenkins (2006), Sherry Turkle (2011), Danah Boyd (2014), Frederic Martel (2015), e o 

emprego de metodologias tais como: a netnografia (KOZINETS, 2014) e ferramentas de 

monitoramento de redes sociais. Os discursos que circulam em torno dos conceitos de fake news, bem 

como seus desdobramentos na sociedade, têm levado algumas das principais empresas a investir em 

estratégias de checagem de notícias (fact checking), principalmente aquelas baseadas em processos 

algorítmicos de cruzamento de informações. O jornalismo atravessa uma fase de profundas 

modificações e a competitividade, marcantemente a busca pela instantaneidade, tem aberto espaço 

para a veiculação de notícias e informações sem os devidos processos de checagem. A publicação de 

uma foto que deveria mostrar o então presidente Hugo Chavez entubado, em 2013, mas tratava-se de 

foto de outra pessoa, marcou um momento de colapso pela mídia mainstream. O volume de erros, 

equívocos, precipitações, têm crescido vertiginosamente o que, aliado à predisposição de aceitação 

incondicional da opinião pública (pós-verdades) termina por corroer a credibilidade nos segmentos 

noticiosos ao mesmo tempo que promove a deturpação de fatos. Os resumos enviados pelo NUCA 

procuram abarcar as diferentes interfaces do fenômeno. 

 

Palavras-chave: Pós-Verdade; Fake News; Jornalismo. 

 

Integrantes: Lilian Cristina Monteiro França; Adson Vinícius Santos Santana. 
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O TWITTER NA ERA DA PÓS-VERDADE: O CASO DA CONTA OLHAR DIGITAL 

 

Adson Vinícius Santos SANTANA (UFS) 

adsonsantana20@gmail.com 

 

 

O Twitter, um microblog criado em 2006, destaca-se por sua característica de mídia digital, 

apontando para novas formas de produzir e divulgar notícias. Existe um debate corrente acerca da 

dualidade da ferramenta Twitter: por um lado, estudiosos o tratam como uma rede social, pela 

semelhança com outras redes; por outro, é tratado como mídia digital, ao se descolar do caráter mais 

pessoal das redes para dar lugar a um poderoso instrumento de divulgação de informações, 

caracterizando-se como um dos meios mais acurados para a obtenção de notícias. O site Olhar 

Digital, criado em 2005, como uma ramificação do jornalismo especializado em tecnologia do Portal 

UOL/Folha de S. Paulo, tem a proposta de levar às pessoas assuntos do mundo da tecnologia. No 

Twitter, através da conta @olhardigital, criada em 2007 e que possui cerca de 1 milhão e 300 mil 

seguidores, o site encontra-se em 41ª. posição no ranking nacional por número de seguidores 

(TWITAHOLIC, 2018). A partir da recolha de tweets publicados, com uma frequência média de 17 

por dia (TWITTERCOUNTER), verificou-se que o Twitter vem sendo utilizado como estratégia de 

mídia cruzada, tanto para aumentar a divulgação quanto para fazer a checagem do conteúdo 

transmitido, evitando, dessa forma, a disseminação de notícias do tipo fake news, embora não seja 

este o seu objetivo primeiro. Entre as categorias mais frequentes de notícias encontram-se, em ordem 

decrescente: Empresas de tecnologia (Google, Apple, Sony, Microsoft, Nokia, Samsung, entre 

outras), Redes sociais, Dispositivos Móveis (Smarthphones e Tablets), Sistemas Operacionais, 

Games, Suporte, Cibercrimes e Aplicativos para celulares. Como destaca Recuero (2011) a conexão 

entre os indivíduos por meio da internet permite que a informação seja produzida, circulada e 

filtrada, ou seja, espera-se que, da mesma forma que houve a disseminação de discursos típicos de 

uma condição em que pós-verdades puderam imperar, a mesma lógica permitirá um sistema mais 

seguro de filtragem, a exemplo da conta aqui examinada. 

 

Palavras-chave: Pós-Verdade; Fake News; Jornalismo. 
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PÓS-VERDADE, FAKE NEWS E MANIPULAÇÃO DA INFORMAÇÃO NOTICIOSA: UM 

OLHAR SOBRE O TWITTER 

 

Lilian Cristina Monteiro FRANÇA (UFS) 

lilianfranca2007@gmail.com 

 

 

As redes sociais vêm desenvolvendo seu próprio discurso, tanto no que diz respeito à criação de 

linguagens (emoticons, posts, memes, por exemplo), quanto à própria estrutura sintática dos tópicos 

frasais. Em um intrigante livro, intitulado “Alone Together: Why We  Expect  More from 

Technology and Less from Each Other”, Sherry Turkle (2011) destaca mudanças na ordem 

conversacional que se afasta paulatinamente da interação face a face e, mesmo, mediada pela 

conversação verbal oral, para migrar em direção às mensagens de texto, quase sempre assíncronas. 

Nesse contexto emerge o conceito de Pós-verdade, termo (post-truth) utilizado pela primeira vez, 

pelo escritor e roteirista sérvio Stojan Steve Tesich, em um ensaio publicado na revista The Nation, 

em 1992, referindo-se à predominância da opinião pública imprecisa sobre circunstâncias evidente 

demente verídicas, reforçando discursos totalitaristas que, no passado, deviam encontrar estratégias 

para se disseminarem, ao passo que, na atualidade, o público parece optar por esse universo em 

detrimento da verdade. Para alimentar tal modus operandi, um conceito antigo (provavelmente da 

década de 1890) foi recuperado, o de fake news, em função do significativo volume de notícias falsas 

circulando tanto pelo mainstream até  discursos visivelmente falsos que chegam pelo WhatsApp. 

Embora o foco esteja direcionado para as fake news, é importante ressaltar que ainda mais grave é a 

situação da manipulação da informação, ou seja, a informação que embora não seja falsa é 

apresentada de modo distorcido, contribuindo para a criação de um ambiente ainda mais complexo, 

capaz de burlar as ferramentas de checagem do Facebook e do Google, entre outras, formas de 

censura algorítmica que pensam poder pôr fim a essa prática. Foucault (1970), ao tratar do jogo das 

interdições, considerava a política, juntamente com a sexualidade, um dos campos que não podem 

operar sem um regime de verdade, posto que o poder sempre se apresenta como a expressão da 

verdade, e, nessa busca por uma suposta verdade ou uma maior isenção, o Twitter (misto de rede 

social e mídia digital, criado em 2006 por Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone e Noah Glass) tem 

sido considerado um meio “mais confiável”. O objetivo deste projeto de pesquisa é estudar até que 

ponto as contas de Twitter dos jornais: The New York Times e The Guardian, vêm lidando com estas 

questões a partir das eleições americanas de 2016. Para tanto, utilizou-se a netnografia e ferramentas 

de monitoramento da mídia. 

 

Palavras-chave: Pós-Verdade; Fake News; Twitter. 
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GRUPO 56: MULHERDIS – MULHERES EM DISCURSO: EFEITOS DE VERDADE NAS 

QUESTÕES DE GÊNERO (UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas) 

 

Mónica Graciela Zoppi Fontana (UNICAMP) 

monzoppi@g.unicamp.br 

 

 

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

relação entre língua, memória, história, sexualidade, gênero, raça, etnia, entre outras determinações 

que constituem a subjetividade contemporânea. Propomos, a partir de reflexões teóricas e analíticas 

situadas no campo da análise do discurso materialista filiada a Michel Pêcheux e Eni Orlandi, uma 

aproximação discursiva dos processos de identificação do gênero. Essa compreensão coloca questões 

de determinações históricas e ideológicas no seio da produção do sentido e permite discutir 

teoricamente a complexidade dos processos de identificação que configuram as posições-sujeitos no 

discurso em sua relação constitutiva com as condições de produção, a memória discursiva, a 

enunciação e o corpo. As principais questões que têm guiado o grupo são reflexões em relação à 

dimensão do acontecimento das práticas discursivas que desregulam as séries de repetições históricas, 

movendo fronteiras entre formações discursivas e produzindo o efeito de novas posições-sujeito e o 

deslocamento dos sentidos na história. Mobilizamos diferentes materialidades discursivas, onde a 

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

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

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

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

discurso do outro na história? 2. Como os novos processos de identificação são produzidos a partir da 

ruptura de rituais enunciativos que permitem falhas no processo de interpelação ideológica? 3. Como 

os dispositivos enunciativos participam das produções dos acontecimentos discursivos? 4. Como 

novos lugares de enunciação são configurados, ao mesmo tempo que ressignificam outros que já 

existem? Alguns dos resultados dessas reflexões estão compilados nos dois livros publicados em 

2017: “Mulheres em Discurso: Gênero, Linguagem e Ideologia” (volume 1) e “Identificações do 

Gênero e Práticas de Resistências” (volume 2). Nesse CIAD, apresentaremos trabalhos que 

relacionam questões de gênero e efeitos de verdade. Dividiremos nossa apresentação em duas partes: 

1) faremos uma relação entre o processo de generalização e a produção e circulação de notícias falsas 

em relação ao feminismo; e 2) trabalharemos com a constituição do imaginário social relativo à 

prostituição, pensando no processo de fabricação dos efeitos de verdade que interpretam o real e 

assim o recobrem. 

 

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

 

Integrantes: Mónica Graciela Zoppi-Fontana; Karine de Medeiros Ribeiro; Maria Fernanda Moreira; 

Raquel Noronha; Laís Virginia Alves Medeiros. 
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UMA ANÁLISE DISCURSIVA SOBRE OS IMAGINÁRIOS DA PROSTITUIÇÃO 

 

Karine de Medeiros RIBEIRO (UNICAMP) 

karinedemedeirosribeiro52617@gmail.com  

 

Maria Fernanda MOREIRA (UNICAMP) 

m.fernandaaa@hotmail.com 

 

 

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

analíticos que conectam os resultados de nossas últimas pesquisas com inquietações atuais. 

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

sujeitos associados à essa prática. Trabalhamos, especificamente, a constituição do imaginário social 

relativo às pessoas que se prostituem, ou seja, nos detemos no processo de fabricação dos efeitos de 

verdade que interpretam o real e assim o recobrem. Nos interessamos por quais seriam as 

convicções e certezas a respeito de quem seriam essas pessoas. Para isso, nos valemos de um 

corpora heterogêneo, antagônico e diacrônico: discursos médicos, jurídicos, legislativos, políticos, 

midiáticos, literários e artísticos do século XIX ao XXI. A metodologia que empregamos destacou 

diferentes repetições e deslocamentos dessas imagens. Especificamente nas condições de produção 

brasileiras, em que os sentidos reproduzidos pelas instituições silenciam sentidos reivindicados pelos 

próprios sujeitos, legitimando os primeiros em detrimento dos segundos, a partir de saberes 

especializados. Isso pode ser observado, por exemplo, pelo relevo de duas figuras do século XIX 

relativas às sujeitas que se prostituem. Em primeiro lugar, o pressupõe majoritariamente como 

feminina. Em segundo, o categoriza disjuntivamente em “classes”: ou a jovem ingênua prostituída 

pela miséria social ou a femme fatale ambiciosa que seduz e corrompe os homens. Além disso, se 

constituem através do discurso sobre, pelo olhar do outro, ainda que (re)construam narrativamente 

enunciações. Um dos efeitos mais perenes e nocivos dessa forma de significação foi a consolidação 

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

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

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

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

imagens possíveis associadas aos profissionais. Além disso, circularam em documentários, trabalhos 

acadêmicos, autobiografias. Pensaremos aqui se essas novas discursividades que se constituem pelo 

lugar de fala permitem que as discutamos em termos de emancipações e conservadorismos. 

 

Palavras-chave: Prostituição; Imaginário Social; Gênero e sexualidade. 
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FEMINISTAS QUE APOIAM BOLSONARO: UM DEBATE SOBRE FAKE NEWS 

 

Raquel NORONHA (UNICAMP) 

raquelnoronha06@gmail.com 

 

Laís Virginia Alves MEDEIROS (UNICAMP) 

lais.v.medeiros@gmail.com 

 

 

Este trabalho, a partir dos pressupostos teóricos da Análise do Discurso de linha materialista, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

como efeito produzir “chamadas sensacionalistas” que não necessariamente correspondam 

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

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

desse processo que produz e fomenta notícias falsas. Nosso interesse é contribuir para a 

discussão sobre gênero e os sentidos de feminismo e feministas que estão sendo construídos 

nesses discursos, além de contribuir com a importante e emergente discussão acerca das 

famigeradas notícias falsas, as fake news, pensando em como são produzidas e como são 

postas em circulação. 
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GRUPO 57: LEFGO – LABORATÓRIO DE ESTUDOS FOUCAULTIANOS DE 

CATALÃO (UFG – Universidade Federal de Goiás / Catalão) 

 

Antônio FERNANDES JÚNIOR (UAELL/PPGEL-UFG/RC) 

tonyfer@uol.com.br 

Bruno FRANCESCHINI (UAELL/PPGEL-UFG/RC) 

franceschini.bf@gmail.com 

 

 

O LEFGO – Laboratório de Estudos Foucaultianos de Catalão (GO) – tem por objetivo geral 

discutir e refletir sobre os trabalhos de Michel Foucault na perspectiva da Análise do Discurso 

francesa (AD) no seio dos Estudos Linguísticos. A partir desse referencial teórico, o Laboratório 

agrupa projetos de pesquisa desenvolvidos pelos integrantes do grupo, que tratam de objetos 

diversos de análises, tais como: o discurso escolar, literário, midiático, político, artístico, dentre 

outros. O LEFGO também mantém diálogo com outros grupos de pesquisa de demais 

Instituições de Ensino Superior visando o intercâmbio entre os pesquisadores da área no país, e 

o fortalecimento da rede de estudos foucaultianos. Um dos objetivos específicos do grupo é a 

formação dos pesquisadores no âmbito dos estudos do discurso de linha francesa, em especial, 

com relação às reflexões de Michel Foucault. Dito isso, as pesquisas em desenvolvimento 

procuram investigar os seguintes temas: a) a relação entre Discurso, História e Memória; b) a 

constituição do sujeito em perspectiva arquegenealógica e c) o conceito de dispositivo nos 

processos de subjetivação. A justificativa para o trabalho com Michel Foucault reside em um 

dos pontos principais de seus trabalhos: o sujeito. Assim, a partir desse conceito, procura-se, a 

partir de sua obra, investigar as relações de poder-saber que possibilitam a emergência e 

circulação dos discursos e, não obstante, os jogos de verdade que permeiam nosso cotidiano, a 

constituição do sujeito nas tramas históricas, ou seja, a realização de uma arquegenealogia dos 

processos de subjetivação em relação à historicidade, em sua descontinuidade, constituinte dos 

discursos. Portanto, amparado por esse instrumental teórico-metodológico proposto por 

Foucault, o LEFGO procura realizar gestos de leitura dos discursos tendo em vista a descrição e 

a intepretação dos efeitos de sentido produzidos pelas/nas diferentes materialidades, com o 

objetivo de responder à máxima foucaultiana “Quem somos nós hoje?”, cartografando as 

variadas práticas discursivas e sujeitos discursivos na contemporaneidade. 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Michel Foucault; Sujeito. 

 

Integrantes: Antônio Fernandes Júnior; Bruno Franceschini; Amanda Soares Mantovani; Ana 

Paula Moreira Aquino; Bianca Ayala Melo Di Alencar; Cleiton Rodrigues; Fernanda Gomes da 

S. Nakamura; Giovanna Diniz dos Santos; Jheny Iordany Felipe de Lima; Júlio César 

Albuquerque da Rocha; Kézia Viana da Silva; Letícia de Faria Tavares; Maurício Divino 

Nascimento Lima; Milena Beatriz Vicente Valentim; Pedro Camarano; Sarah Carime Braga 

Santana; Tainá Camila dos Santos. 
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ZONAS DE VIZINHANÇAS COM A INFÂNCIA NA POÉTICA DE ARNALDO 

ANTUNES E MANOEL DE BARROS: UMA ANÁLISE DISCURSIVA 

 

Amanda Soares MANTOVANI (PIBIC – UAELL/RC/UFG) 

amandamantovani25@gmail.com  

 

Antônio FERNANDES JUNIOR (Orientador – UAELL/RC/UFG) 

toniferjr@gmail.com 

 

 

Este estudo visa analisar, sob o viés foucaultiano e deleuziano, as relações de interpelação entre 

devir-criança e literatura/poesia e infância nas obras literárias intituladas "Frases do Tomé aos 

três anos", de Arnaldo Antunes, e "Poeminhas pescados numa fala de João”, de Manoel de Barros. 

Esta pesquisa integra o Projeto de Pesquisa “Representações discursivas da infância na produção 

poética de Arnaldo Antunes e Manoel de Barros”, coordenado pelo prof. dr. Antônio Fernandes 

Junior, que se preocupa com a mesma temática. Objetivamos, com este trabalho, buscar nos livros 

supracitados a construção de uma zona de vizinhança constituída entre a poesia e a infância, como 

forma de refletir acerca de novos modos de compor poesia, de refletir sobre o mundo e de abrir 

possibilidades de leitura do poético na contemporaneidade. As análises dos excertos escolhidos, 

os quais formarão o corpus desta pesquisa, terão como suporte, tanto o conceito de devir, próprio 

de Deleuze e Guattari (1997), quanto de conceitos advindos da disciplina de Análise do Discurso 

francesa, sob o viés foucaultiano, como os processos de subjetivação e as séries enunciativas. A 

metodologia adotada é de caráter interpretativista, assim como de leitura comparativa, uma vez 

que acreditamos que os autores não imitam a fala da criança e nem se propõem a escrever de 

forma infantil. Dessa forma, propomo-nos a analisar o diálogo com a infância, essa “zona de 

vizinhança” e a construção do devir, ou seja, aquilo que fica entremeado nas obras literárias 

escolhidas. Para tanto, nos apoiaremos teoricamente, também, em estudos de Fernandes Júnior 

(2011), Fernandes (2012), Foucault (2016) e Larrosa (2006), entre outros autores que serão de 

suma importância para o desenvolvimento da pesquisa. Portanto, pode-se indicar, como hipótese, 

que os autores escolhidos para análise recorrem à infância como estratégia discursiva capaz de 

propor outros olhares sobre a criança, o mundo, o poético contemporâneo e a própria vida. 

Ademais, com o desenvolver do estudo proposto, espera-se os seguintes resultados: refletir sobre 

o conceito devir-criança como vetor de força da poesia e da produção de subjetividade, ou seja, 

como estratégia discursiva; problematizar o conceito de infância para além do contexto literal 

(faixa etária, lógica evolutiva da vida etc.); e o estabelecimento da relação entre poesia e infância, 

demonstrando como esse tema, de fato, se efetiva e se inscreve na obra desse poetas. 
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A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO AUTISTA EM "ATYPICAL" 
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Esta pesquisa tem por objetivo analisar o seriado Atypical, produzido pela Netflix, que tem como 

protagonista um jovem em idade escolar diagnosticado com a Síndrome de Asperger, hoje 

classificada dentro do Transtorno do Espectro Autista. Considerando a pertinência e a atualidade 

desta temática – o sujeito autista no espaço escolar – objetiva-se estudar como ocorre o processo 

de constituição identitária do sujeito retratado na série a partir dos conceitos foucaultianos de 

“confissão” e de “dispositivo”, tendo em vista traçar quais são os elementos discursivos que 

mobilizam tais conceitos, procurando analisar as redes e os componentes discursivos que 

constituem o dispositivo de confissão, ressaltando-se às condições de possibilidade para a 

emergência da série e o funcionamento do dispositivo como uma resposta à uma demanda 

histórica. Como entrada teórica-metodológica para descrição dos enunciados, utiliza-se a 

arquegenealogia de Foucault, tendo em vista mostrar, também, o par objetivação e subjetivação 

desse sujeito da educação retratado na mídia, que enuncia o modo como se vê frente ao mundo, o 

que, conceitualmente, adequa-se a uma prática de subjetivação, conforme preconiza Foucault 

(2011). Trabalha-se, ainda, as questões relacionadas ao poder imbricadas na constituição desse 

sujeito, considerando a inscrição desse corpo numa instituição escolar regular, retratada na 

materialidade audiovisual em estudo, sendo essa prática de poder referida ao processo de 

subjetivação que ocorre na relação com o outro, no caso em estudo, no âmbito escolar, com um 

sujeito marginalizado neste espaço institucional. Essa pesquisa justifica-se, portanto, pela 

atualidade temática do objeto, tendo em vista a compreensão da constituição identitária do sujeito 

autista discursivizado na série, analisando, por meio da seleção de enunciados, em viés 

arquegenealógico, como esse sujeito da educação, por meio da confissão, subjetiva-se e é 

subjetivado. Justificamos, também, a importância desta pesquisa com relação à contribuição aos 

estudos em Análise do Discurso e também à sociedade, de modo especial à educação de inclusão. 
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“MEU PAÍS É MEU LUGAR DE FALA”: POÉTICAS DA RESISTÊNCIA EM 

“SANGRIA”, DE LUIZA ROMÃO 

 

Antônio FERNANDES JÚNIOR (UFG/RC) 

tonyfer@uol.com.br 

 

 

Ao longo de sua trajetória de pesquisa e de estudos, e em sintonia com os historiadores da Nova 

História, Michel Foucault pesquisou documentos de natureza diversa, deslocando-se da 

indicação dos grandes acontecimentos e/ou marcos comemorativos, comuns à História 

Tradicional, para acolher e pesquisar a vida “dos homens infames”. Ao problematizar o conceito 

de sujeito e discutir os processos de subjetivação, numa perspectiva histórica, esse autor 

abandona a ideia de sujeito como centro e/ou universalidade para refletir sobre formas de sujeito 

plurais e até marginais. Dentre os percursos adotados por Michel Foucault, encontramos uma 

oportunidade singular de refletir sobre a construção histórica da(s) verdade(s) no ocidente, 

considerando que as mesmas não são evidentes em si mesmas! As “vontades de verdade” são 

construções discursivas, históricas e sociais. Elas atravessam os sujeitos e os constituem, seja 

nos discursos da ficção, da mídia ou da vida social. Nesse sentido e seguindo as orientações 

desse autor, pretende-se, com esta pesquisa, cartografar obras de autoras e autores da literatura 

brasileira contemporânea, cuja proposta estética seja a de resistência aos diferentes discursos 

normalizadores e padronizadores da atualidade, que ainda teimam em definir padrões de 

conduta às chamadas minorias étnicas e raciais. Para este trabalho, selecionamos o livro 

“Sangria” (2017), de Luiza Romão, que problematiza, do ponto de vista feminino, outras formas 

de (re)pensar o lugar das mulheres em diferentes momentos da história do Brasil. Essa autora, 

ao assumir um discurso poético de resistência, adota um discurso que desnuda o funcionamento 

das relações de poder em relação ao (não) lugar ocupado pelas mulheres na atualidade, cujo 

lastro histórico remonta ao período colonial. Segundo Foucault, para se estudar as relações de 

poder deve-se partir das resistências, pois são elas que nos indicarão como o poder funciona e  

de onde ele parte. É a partir dessa indicação que pretendemos analisar a obra supracitada, 

observando como os elementos estéticos e políticos, materializados no discurso do livro 

“Sangria”, adotam estratégias de resistência frente às relações de poder que, ainda, incidem 

sobre os corpos das mulheres. 
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Esta comunicação constitui o resultado de uma pesquisa de Mestrado, cujo corpus de análise  

são as propostas de emendas constitucionais que cuidam de alterar a idade mínima penal. Na 

legislação vigente, a idade para fins de responsabilização penal é 18 anos. As PECs (Propostas 

de Emendas Constitucionais) que propõem a redução e tramitam no Senado Federal têm a 

respectiva numeração e data: PEC nº 74, de 2011; PEC nº 33, de 2012; PEC nº 21, de 2013 e a 

PEC 115, de 2015. Em nossos objetivos, valemo-nos das análises das três primeiras. As análises 

foram realizadas a partir do aporte teórico pensado por Michel Foucault em A Arqueologia do 

Saber (2008) com o objetivo de problematizar as variadas estratégias discursivas acionadas no 

corpo de tais projetos de lei a fim de que elas sejam sancionadas. Verificou-se regularidades 

discursivas nas PECs, como também foram observadas as regularidades na dispersão de seus 

enunciados, o que propiciou um estudo tanto dos temas comuns (discurso do medo, pavor 

social, violência praticada pelo menor infrator, gravidade dos atos etc.) quanto de sua dispersão, 

como é o caso da possibilidade de a decisão de desconsideração da inimputabilidade penal ficar 

a encargo do representante do Ministério Público. As análises também permitiram pensar as 

descontinuidades históricas a respeito da idade penal. Problematizaram-se as condições que 

possibilitaram a emergência dessas propostas com o escopo de promover segurança para a 

população, como bastante discursivizados nos textos dos projetos de lei. Também pensamos os 

não ditos a partir da materialidade dos ditos. Dentre os já citados aportes teóricos, também 

valemo-nos da descrição dos enunciados como metodologia de trabalho e da grade de 

interdições pensada pelo filósofo em A Ordem do Discurso (2014). Como possíveis resultados 

das análises, espera-se compreender que as estratégias discursivas empregadas pelo sujeito- 

legislador não têm somente como escopo a mobilização de posições favoráveis à aprovação da 

lei que reduz a idade penal, mas também a promoção de processos de exclusão e higienização 

promovidos pela privação de liberdade. 
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Este projeto de pesquisa congrega trabalhos os quais têm por objetivo principal o 

desenvolvimento do conceito de “dispositivo”, conceito esse apresentado por Michel Foucault, e 

pretende, a partir desse conceito, trabalhar os processos de constituição identitária de sujeitos 

marginalizados, sujeitos em situação de exclusão social por questões de raça, de gênero, sociais, 

por serem sujeitos com necessidades especiais, dentre outras formas de marginalização, por meio 

das práticas de confissão e da escrita de si na mídia e também por meio de entrevistas. Nos estudos 

empreendidos por Michel Foucault, uma das principais questões desenvolvidas refere-se ao 

sujeito, a como o homem é subjetivado, o processo pelo qual se torna sujeito por meio de 

discursos. É sabido que muitos dos objetos de pesquisa nos trabalhos desenvolvidos atualmente 

no campo da Análise de Discurso de linha foucaultiana não foram contemplados por Foucault, no 

entanto, procura-se utilizar os conceitos desenvolvidos pelo filósofo como uma caixa de 

ferramentas que permite desenvolver tais reflexões. Para tanto, este projeto tem por proposta 

desenvolver o conceito de dispositivo no que diz respeito aos processos de subjetivação, 

considerando o binômio saber-poder. Observa-se que essa relação implica o funcionamento de 

práticas discursivas e, consequentemente, a produção e circulação de discursos, bem como a 

governamentalidade desses sujeitos em situação de exclusão por diferentes instituições. Sobre a 

prática discursiva, como postula a teoria foucaultiana, esse conceito é tomado no sentido de que 

uma prática discursiva está compreendida no funcionamento de regras específicas para que se 

possa ter o exercício da função enunciativa. Quanto ao discurso, esse é compreendido como um 

conjunto de enunciados que seguem os mesmos parâmetros de existência e de possibilidade. Para 

o filósofo, o discurso é caracterizado por se constituir de um número limitado de enunciados para 

os quais podemos definir um conjunto de condições de existência. Neste projeto, empreende-se 

uma análise do funcionamento discursivo do processo de subjetivação dos sujeitos 

marginalizados tendo em vista a operacionalização do dispositivo de subjetivação por meio das 

práticas de confissão e da escrita de si visando a compreender os efeitos de sentido desses 

discursos. Assim, a justificativa para o trabalho com esse conceito reside no fato de que, no 

processo de construção da identidade do sujeito, o discurso, considerando o seu aspecto socio- 

histórico, movimenta fatores de ordem discursiva e não-discursiva (VEYNE, 2011). No trabalho 

de cartografia dos dispositivos, os sujeitos em situação de exclusão, assim como os homens 

infames, tal como discutido por Foucault (2003), por meio das práticas de confissão e da escrita 

de si, possibilitarão o mapeamento das relações de poder nos discursos desses sujeitos 

marginalizados. 
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Este trabalho avalia o modo como os sujeitos autistas – segundo classificação dada no DSM-V 

(2013) –, são vistos de modo deturpado e, por consequência, sofrem um apagamento social, 

passando a carregar o diagnóstico como identidade única; a ser realizado pela análise do livro de 

Marina Bialer Autobiografias no autismo (2017). O peso recaído sobre esses sujeitos emerge a 

retratação dada por Michel Foucault em Os anormais (2011), no qual, a medicina através de 

seus saberes, dissocia esses sujeitos a uma norma padrão e os condiciona a um modo de 

existência marginalizado. A alocação dos sujeitos a tais lugares, torna-os sucessores das 

diversas nuances tidas por uma figura demonizada e denominada: louco; que durante toda a 

história encarnou diversas personagens, que em comum tinham apenas a divergência a um 

discurso vigente, como discorre Foucault em História da Loucura (2017). Pela análise do 

corpus, observamos o modo como são retratadas, através do dispositivo de confissão, a reclusão 

a uma existência isolada e a ausência de atitudes e programas específicos, que visem à melhora 

de tal quadro clínico, com propósito integrativo e não, excludente. Trata-se, contudo, de manter 

um poder vigorado por meio da exclusão de sujeitos que destoem a uma normativa posta, 

anterior à sua constituição subjetiva. Com efeitos, esses sujeitos marginais são limitados pelas 

instâncias de poder, sejam elas a nível macro ou micro, levados a ser de um modo autorizado, 

sem ser considerada sua singularidade. Acerca dos escritos tecidos por Foucault, veremos o 

modo como é fundada tal visão sobre o autismo e como ela é reforçada por manuais 

diagnósticos como CID e DSM, tornando míope o olhar sobre tais sujeitos. Serão utilizados 

como referenciais teóricos os textos aqui citados, além dos de outros escritos de Foucault, como 

Microfísica do Poder (2008); e A Batalha do autismo (2014) de Eric Laurent. 
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O objetivo deste trabalho é analisar o Sujeito/ Personagem Orlando Sabino do livro O diabo 

está lá fora de Júlio Quinam e Miguel Patrício, assim como a reportagem da revista Veja 

número 184 de 1972. O personagem biográfico da obra acima citada é denominado como 

“monstro” de Capinópolis e “diabo”, nos anos de 1972, quando uma série de assassinatos 

assombrou a região do Triângulo Mineiro e de Goiás. Pretendemos realizar uma revisão teórica 

da História e Memória para ressaltar a maneira como a Análise do Discurso (AD), linha teórica 

francesa preconizada por Michel Pêcheux, estabelece a noção de História e articula a conceitos 

da constituição do Sujeito Discursivo e de como as condições de produção e práticas discursivas 

dos sujeitos criaram o monstro Orlando Sabino. Observaremos como Foucault trata a História 

como um sistema de dispersão de enunciados e ignora a noção de documentos, colocando em 

seu lugar a noção de monumentos, inserindo o espaço para o trabalho da memória. Para este 

estudo fundamentaremos nosso trabalho no livro Arqueologia do Saber (1995) e também em 

outros autores como Peter Burke (2011) para repensar a História Nova; para respaldar a 

pesquisa contaremos também com os estudos da obra Os anormais (2010) a fim de entendermos 

a constituição histórica do estereótipo “monstro”, aquele que vai transgredir não só as leis 

jurídicas como também as leis da natureza, conforme é apontado por Foucault. Com isso, pensar 

a História dentro da AD é referir- se ao trabalho de condições de produção, de poder e 

resistência sobre as práticas dos sujeitos, e com isso, evidenciar que a História para Foucault não 

é vista do ponto de vista cronológico e sim como um processo da descontinuidade, pois ela tem 

a sua estrutura e não se apresenta de forma linear, uma vez que não existe uma verdade única. 
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Partindo das categorias de sujeito e discurso de Michel Foucault, pretendemos, neste artigo, 

buscar possíveis aproximações e convergências com a categoria de sujeito do Círculo de Bakhtin. 

Sabemos que, para Bakhtin, o sujeito é responsivo, ou seja, ele vive no movimento da interação 

verbal, centro do pensamento dialógico do Círculo. Já para Foucault, o sujeito é atravessado por 

um feixe de relações de poder e saber, construído no e pelo discurso. Dessa forma, ele estuda 

como o sujeito será objetivado e estudado por diversos campos de saber, como a Medicina, a 

Psiquiatria, entre outros. Enquanto o sujeito para Foucault só pode ser compreendido através da 

relação entre história, discurso e memória, para Bakhtin, o “outro” é fundamental para a 

construção de um “eu” e não só isso, o meio ideológico e social também exerce influência na 

construção da consciência individual. Por essa razão, não é possível pensar o sujeito desvinculado 

do seu tempo histórico e meio em que vive. Entretanto, apesar de ambos destacarem a influência 

da história em suas teorias, é importante ressaltar que as concepções de tempo histórico para cada 

um deles é diferente. Michel Foucault aborda as descontinuidades, rupturas e deslocamentos na 

história, enquanto Bakhtin possui uma visão materialista, entendendo a luta de classes como 

motor da história. Como aproximação, verificamos que ambos os autores compreendem que o 

processo de formação dos sujeitos é contínuo e ininterrupto. Diante das concepções dos dois 

autores sobre como o sujeito é constituído e/ou construído, pretendemos abordar como a 

Análise de Discurso, seja a AD francesa com Foucault ou a filosofia de linguagem de Bakhtin, 

trabalham as práticas discursivas e a interação verbal, respectivamente, como motores do 

processo de formação do sujeito. Sendo assim, nesse estudo temos como objetivo ressaltar a 

importância atribuída pelos dois autores à linguagem, ao discurso e à história. 
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Em seus estudos arquegenealógicos, Michel Foucault vai nos dizer que o domínio sobre a vida 

pela política inicia-se a partir do século XVIII, através da ação do estado sobre o indivíduo, 

docilizando-o e tornando-o economicamente produtivo para a sociedade. Pensando nesse 

exercício de poder sobre a vida e em como ele se inscreve na modernidade como produtor de 

indivíduos sobre indivíduos, corporificando-os e enumerando-os através de estratégias 

econômicas em função de políticas estatais, é que vimos a possibilidade de pensar a relação do 

sujeito com a cidade, fazendo uma análise dos enunciados presentificados em quatro letras de 

músicas, do álbum Convoque seu Buda (2014) do rapper Criolo, as quais têm como tema principal 

a hipocrisia citadina e os movimentos de resistência do sujeito em relação ao biopoder no 

ambiente urbano. Criolo é artista contemporâneo da música brasileira e forte representante do rap 

de contracultura, com temas que vão desde política e religião a questões como o papel das mídias 

e redes sociais nas lutas contra desigualdades, entre outras. O álbum, que agrega as canções, 

carrega a difícil tarefa de falar sobre a metrópole e suas contradições, ambientando suas 

composições no contraste urbano da metrópole e da favela e reportando ainda a temáticas como 

desigualdade sociais, uso e efeito de drogas e álcool, consumismo, mal-uso das mídias e redes 

sociais, entre outros. Sustentando nossas análises, partimos das noções foucaultianas sobre 

biopolítica e biopoder para descrever a relação do sujeito que se subjetiva em relação à cidade e 

aos movimentos de resistência que surgem desta relação. Esse sujeito é produzido em relações de 

poder e saber, ou seja, pelo discurso. Essas relações constituem o sujeito em práticas de 

enunciação, quando assumem posicionamentos que formam a subjetividade. Já pela perspectiva 

arqueológica, também proposta por Michel Foucault, fizemos um traçado do momento histórico 

e das condições de produção que possibilitaram o surgimento destes enunciados e quais efeitos 

de sentido eles produzem. Os resultados ligam-se ao papel do rap enquanto produtor de efeitos de 

sentidos na contemporaneidade e enquanto forma de resistência e contracultura, bem como para 

demonstrar a relação do sujeito e da cidade e quais modos de subjetivação surgem desta relação. 
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Este trabalho se dispõe a mobilizar os postulados de Michel Foucault acerca de uma análise de 

discursos para realizar uma leitura discursiva dos Projetos de Lei acerca do Movimento Escola 

sem Partido. O objetivo central deste estudo se dá em uma tentativa de compreender os 

enunciados materializados nos PLs (PL 01 de 2015 (DF), PL 867 de 2015, PL 1411 de 2015 e 

PLS 193 de 2016) no que diz respeito a uma suposta tentativa de impor ao sujeito-professor um 

pensamento neutro, quando se refere a questões políticas, religiosas e ideológicas em sala de 

aula. Compreende-se que, a partir dos estudos discursivos, não há neutralidade no sujeito e, 

consequentemente, em seu discurso. Percebe-se que tal tentativa de normalização destes sujeitos 

parte, em princípio, de uma intencionalidade política partitiva que se sente ameaçada com a 

liberdade de cátedra presente em algumas escolas do país, assegurada pelo artigo 206, título 

VIII (da Ordem Social), capítulo III (da Cultura, Educação e Do Desporto) da Constituição 

Federal de 1988. Para tanto, parte-se de uma série de análises realizadas no trabalho de iniciação 

científica intitulada “Escola sem partido: controle e vigilância do professor no espaço escolar”, 

no qual foi utilizado uma pesquisa estratégica para reflexões discursivas, de natureza explicativa 

e caráter qualitativo quanto a análise de enunciados-chave, recortados para este estudo. O 

referencial teórico para este trabalho está presente em Foucault (2008, 2013a, 2013b e 2014) 

iniciando com a unidade elementar do discurso, o enunciado, até o seu desencadeamento no 

arquivo, além de traçarmos regularidades acerca da pretensão de docilidade do corpo do sujeito- 

professor, prevista nos PLs. Os resultados obtidos apresentam indagações alarmantes no que diz 

respeito às práticas pedagógicas e ao espaço escolar enquanto uma instituição social e plural. 

Estas considerações foram possíveis devido a percepção de condutas agenciadas como uma 

tentativa de contenção à liberdade de expressão. Nota-se, também, como as práticas de controle 

se dão na atualidade mesmo que, minuciosamente, ou até escancaradamente, através dos 

discursos materializados nos enunciados em questão com a finalidade de instituir um ensino 

vigiado e regulado por meio das relações de poder, que buscam normatizar cada vez mais o 

espaço escolar e anulando as possibilidades de ensino voltado para a diversidade e pluralidade 

de opiniões. Considera-se, portanto, que os estudos foucaultianos são profícuos para a 

compreensão de discursos atuais e emergentes, pois dialogam com condições históricas de 

possibilidade que resultaram nas propostas do “Escola sem Partido”. 
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DISCURSOS SOBRE OS CORPOS “TRANS”: UMA ANÁLISE ENUNCIATIVA 

ACERCA DA IDENTIDADE DE GÊNERO 

 

Kézia Viana da SILVA (UFCAT) 

 keziaviana231@gmail.com 

 

 

O processo da construção da identidade de gênero parte de um pressuposto binário e das normas 

pré-estabelecidas e impostas a essa lógica histórica e essencialista. São discursos que visam a 

normatização das subjetividades dos sujeitos no tocante à afirmação da diferença. O presente 

trabalho contemplará reflexões sobre os discursos e dispositivos de poder que, enquanto práticas 

sociais, confrontam-se e resistem à (não) aceitação da diferença, discursos estes acionados por 

sujeitos transexuais que, ao reivindicarem uma identidade de gênero, correspondentes ao modo 

como se reconhecem perante o(s) outro(s), produzem efeitos de negação ao modelo imposto 

como normal. Para tanto, o aporte teórico selecionado para a análise dos dizeres dos sujeitos 

transexuais compor-se-á dos estudos da Análise do Discurso de linha francesa, traçados por 

Michel Foucault, que em consonância com os Estudos Culturais, a partir de Silva (2011), 

problematizará o funcionamento da não aceitação e a padronização da subjetividade enquanto 

prática discursiva padrão. Nossa pesquisa direciona-se para as regularidades encontradas nas 

redes de discursos de sujeitos transexuais que, ao relatarem suas vivências e o modo como se 

reconhecem ao assumirem uma identidade de gênero, distanciam-se do modelo que corresponde 

ao sexo biológico. Deste modo, o corpus selecionado para a análise consistirá de recortes da 

série “Liberdade de Gênero”, programa do canal GNT, filial da Rede Globo. O programa dá 

visibilidade a diferentes perfis de sujeitos “trans” que falam de si e dos desafios encontrados, 

sobretudo quando se referem ao modo como se constituem como sujeitos “trans” e às 

dificuldades de aceitação social. Pretendemos descrever e analisar trechos da série “Liberdade 

de Gênero” quando os sujeitos entrevistados falam das identidades e verdades (de si e dos seus 

corpos) que os constituem, instaurando práticas de resistência e afirmação da diversidade, em 

relação aos discursos padronizadores. A partir de uma investigação discursiva, buscaremos 

explanar os conceitos que serão relevantes para a pesquisa e ampliar as reflexões sobre as 

especificidades das identidades de gênero, no que diz respeito aos casos de sujeitos transexuais. 
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OS DISCURSOS DE VERDADE NA FORMAÇÃO DE UM OUTRO CRISTIANISMO 

NO SÉCULO XIX 

 

Letícia de Faria TAVARES (IFGoiano – campus Urutaí) 

leticia.tavares@ifgoiano.edu.br 

 

 

Nas diversas relações entre discurso e verdade, recortei, a partir dos estudos foucaultianos e suas 

abordagens nos campos dos estudos do discurso, algumas instituições para entender as forças 

que mobilizaram as convicções em torno da oposição ciência versus religião no século XIX. Os 

discursos associados ao cristianismo e à ciência surgem na modernidade a partir de novas 

verdades construídas no bojo da massa de fenômenos associados a mensagens psicografadas, 

analisadas por Kardec. Os estudos e a mobilização dos discursos que surgem daí dariam origem 

ao movimento que ficou conhecido como Espiritismo. Como codificador responsável pela 

massa de relatos, Allan Kardec trata desse monumento composto por dezenas de cadernos com 

relatos de ocorrências documentadas. A investigação deu-se usando a metodologia da ciência 

que amadurecia no século XIX. Considerei, para essas condições históricas de produção de um 

discurso eivado de saberes que foram mobilizados para a construção de novas verdades, os 

eventos em diferentes âmbitos institucionais: a mídia da época, as relações políticas, 

econômicas e sociais que afetavam o cotidiano. A partir dessas abordagens foi possível 

acompanhar as relações discursivas que os fenômenos estabeleciam no entrecruzamento do 

discurso filosofia e ciência e suas consequências no âmbito da religião. Tendo a dúvida e a 

observação como método, o discurso construiu uma verdade que se transformou no discurso 

Espírita com seus desdobramentos ao longo do século XX, até os dias atuais. As relações entre 

discurso e verdade, ao proporem descolamento de dogmas, ortodoxias e autoridades exclusivas, 

consideravam-se movimento libertador que poderia descolar suas verdades da fé cega, 

incentivando a dúvida, a investigação, agindo a partir da observação. As instituições produtoras 

dos discursos poderiam ter suas verdades criticadas, refutadas e discutidas. Um passo além para 

que na contemporaneidade a religião, a política, a mídia e a ciência não fossem consideradas 

como fontes irrefutáveis para verdades absolutas e certezas fundamentais. Os caminhos do 

discurso ofereceriam novas possibilidades para novos caminhos a seguir. 
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MC LENÇOL E DJ TRAVESSEIRO: UMA ANÁLISE SOBRE A CONSTITUIÇÃO DO 

SUJEITO HOMEM EM UMA LETRA DE MÚSICA SERTANEJA 

 

Maurício Divino Nascimento LIMA (LEFGO – UFG/Catalão) 

mauriciomdt@gmail.com 

 

 

É notório que gêneros musicais como o sertanejo universitário baseiam suas composições em 

discursos machistas, que estabelecem lugares fixos para homem e mulher, nos  quais, 

usualmente ao homem cabe a responsabilidade pela conquista e à mulher, de ser conquistada. 

Até mesmo uma composição que tenta transgredir a esse regime acaba por se inscrever nele. O 

objetivo deste artigo é tecer uma análise discursiva sobre uma letra de música desse gênero. A 

música “mc lençol e dj travesseiro”, lançada neste ano de 2018 pelo cantor sertanejo Luan 

Santana abre possibilidade para uma problematização desse regime de produção de verdades a 

respeito do sujeito homem. Quando o homem deve ou não ser fiel? Por que em algum momento 

ele deve ser “pegador”? Qual o acontecimento lhe garante o status de “caseiro”? E quais são os 

efeitos de sentido produzidos a partir desses lugares supostamente estáveis? Todas essas 

problematizações são possíveis a partir de um olhar da Análise do Discurso francesa, amparada 

principalmente na arquegenealogia de Michel Foucault. Contudo, a letra de música em questão 

também consente que se problematize quais são as condições de possibilidade que permitem a 

reprodução desse discurso que ora apresenta o homem como o sujeito do “rolê”, ora como o 

sujeito da família, e, ainda, que acontecimento discursivo possibilita enxergar os dois como 

antagônicos, uma vez que se percebe uma certa regularidade em letras desse gênero musical de 

usar desse recurso para descrever os posicionamentos masculinos diante de uma relação afetiva. 

Por meio desta análise pretendemos demonstrar o quanto as letras de música do sertanejo 

universitário ainda adotam posturas conservadoras em relação às mulheres. A letra da música 

em tela, por exemplo, não consegue se desprender do discurso machista. Espera-se com essa 

investigação debruçar-se sobre tais posicionamentos discursivos, que de tão repetidos já se 

encontram quase cristalizados. 
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RELIGIÃO E PARLAMENTO: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DO PL 5.069/2013 

 

Milena Beatriz Vicente VALENTIM (UAELL/UFG-RC) 

milenavvalentim@gmail.com  

 

Bruno FRANCESCHINI (UAELL/PPGEL/UFG-RC) 

franceschini.bf@gmail.com 

 

 

As relações de poder materializadas na língua e observadas a partir de suas questões discursivas, 

exteriores a essa, as quais emergem intrinsecamente relacionadas à historicidade e são 

manifestadas por meio da subjetividade, constituem o sujeito e a sua relação com os discursos, 

sendo que tanto a historicidade quanto a posição assumida pelo sujeito na ordem do discurso 

formam o solo de possibilidades para a produção dos discursos. No processo de produção dos 

discursos, o rito definirá e qualificará quais sujeitos estão autorizados a enunciarem a respeito 

de um determinado objeto, considerando, desse modo, o que pode ou não pode ser dito em uma 

determinada sociedade de discurso, sendo possível, portanto, afirmar que não há discurso neutro. 

Desta forma, a presente pesquisa se propõe a analisar, no âmbito das relações de saber-poder, a 

constituição do sujeito parlamentar e os efeitos discursivos do Projeto de Lei 5.069/2013, que 

pretende modificar o protocolo de atendimento às mulheres em relação ao aborto em caso de 

estupro. Considerando as condições de possibilidade e emergência do referido PL, os quais serão 

delineados por meio do método arquegenealógico de Michel Foucault, intenta-se interpretar os 

enunciados presentes no item “Justificativa do Projeto”, e identificar como o sujeito é afetado e 

se constitui ao ser transpassado pelo emaranhado de discursos que o circundam nas relações de 

saber-poder no que tange à temática objeto em discussão: aborto. Até o presente momento a 

pesquisa apontou que os discursos produzem feitos de verdade relacionados à historicidade do 

sujeito. Logo, há aspectos ligados à religião, que controlam a produção desses discursos, 

cerceando e censurando o que pode ou não ser dito, isto é, os demais discursos devem estar em 

conformidade com a posição-sujeito assumida pelo sujeito político. Porém, o que ocorre é uma 

contradição na prática do ritual entre o sujeito político, que é ao mesmo tempo constituído de 

religiosidade. Como já mencionado anteriormente, o lugar de fala do sujeito o autoriza acerca do 

que é possível enunciar dentro daquilo que é considerado moral, ético ou tabu para seu lugar de 

pertencimento. 
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BAJUBÁ: LINGUAGEM DO SUJEITO LGBT 

 

Pedro CAMARANO (UFG/FAPEG) 

professorpac@gmail.com                   

 

Bruno Franceschini (UAELL-PPGEL/UFG-RC) 

franceschini.bf@gmail.com 

 

 

A percepção da linguagem como dispositivo de poder é muito importante, uma vez que ela é a 

forma mais poderosa dos sujeitos materializarem seus discursos. Dentre as diversas formas de 

linguagens existentes, destacamos, para esta pesquisa, o “bajubá”, que teve como uma de suas 

possibilidades de emergência a utilização de expressões das religiões de matriz africana e que, 

em seu funcionamento sócio-histórico, acaba por desenvolver novas formas de subjetivação, em 

especial referindo-se ao sujeito LGBT (acrônimo para Lésbicas, Gays, Bissexuais e 

Transgressores do dispositivo binário de gênero). A justificativa que subsidia este projeto é a de 

que todos os sujeitos têm suas identidades marcadas pelas relações de poder, que implicam em 

processos de subjetivação em um determinado momento histórico. A nossa hipótese é que a 

identidade do sujeito em estudo – construída pela heteronormatividade – sofre ressignificações 

por meio bajubá. Sendo assim, o objetivo desta pesquisa é analisar as condições de 

possibilidade e as relações de poder das expressões em bajubá, em conformidade com o método 

arquegeneaológico do filósofo Michel Foucault. Portanto, investigaremos qual é o acontecimento 

discursivo que possibilitou a emergência dessa linguagem e como, a partir do exercício de uma 

prática de poder heteronormativo, ocorre o exercício da resistência pelo sujeito LGBT. Dito isso, 

ressalvamos que nosso gesto metodológico consistirá em isolar a instância do acontecimento 

discursivo da linguagem bajubeira de modo a descrever as suas condições de possibilidade e 

recortar séries enunciativas de vídeos do youtube com o objetivo de interpretar como estes 

enunciados produzem resistência frente às práticas de normalização alicerçadas em padrões 

heteronormativizantes. Sendo assim, pautados na hipótese de que existe um discurso 

normatizador sobre o sujeito que de alguma forma transgride o dispositivo binário de gênero e/ou 

a heterossexualidade, vinculado ao campo religioso, jurídico e médico-psiquiátrico, que tem como 

um de seus efeitos a ação repressora – é relevante analisar como sujeito LGBT utiliza o bajubá 

como forma de resistência e também como ocorre o processo de subjetivação desse sujeito. 

Temos, portanto, a convicção de que para os estudos do discurso é relevante compreender como 

essa forma de linguagem gera resistência por sujeitos que passaram por processos de construções 

identitárias específicas. 
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PODER E RESISTÊNCIA: UMA ANÁLISE DE CHARGES ACERCA DA 

CONSTITUIÇÃO DO “SER MULHER” NO PATRIARCADO 

 
Sarah Carime Braga SANTANA (UFG-RC) 

sarah.braga@live.com 

 
 

Este estudo pretende analisar charges que representam a mulher e o movimento feminista em 

detrimento do machismo através do tempo, além de como se dá a subjetivação do “ser mulher” 

em uma sociedade patriarcal e a decorrência e a larga disseminação dos discursos acerca destes 

dois movimentos na contemporaneidade, para assim, tentar entender como a formação 

discursiva machista se insere na sociedade, como esta é transmitida geração após geração e 

como ocorre a constituição desse “ser mulher” também através das relações de poder existentes 

entre os gêneros. Para tanto, fundamentamo-nos na Análise do Discurso de linha francesa e para 

nos aprofundarmos nos conceitos e definições ligadas a sujeito e subjetividade sem nos 

esquecermos de tratar das esferas sociais, históricas e culturais que permeiam estes discursos e 

os efeitos que estes aspectos trazem serão utilizados teóricos como Fernandes (2007) e Foucault 

(1981;1995;2008), e para adentrarmos nas questões sociais que tratam da relação entre os 

gêneros, do movimento feminista e de suas lutas, bem como os discursos que perpassam esses 

enunciados que se inserem na história e na cultura de uma sociedade, contaremos com os 

apontamentos de Borges et.al (2013), Butler (2010), Beauvoir (1190;1970), Alves e Pitanguy 

(1991) e Pinto (2010). Uma vez que a constituição do sujeito ocorre através da produção da 

subjetividade, o que acaba por permitir a objetivação do sujeito, utilizamos a Análise do 

Discurso de linha francesa para elucidar a forma como o sujeito e sua subjetividade são 

construídos e como as relações de poder se fazem presentes entre os na sociedade. A partir dos 

pressupostos teóricos que aqui serão utilizados e de uma breve investigação histórica sobre o 

papel da mulher e do homem na sociedade e dos movimentos feministas que surgem em 

detrimento do machismo, pretende-se analisar charges que coloquem em evidência a relação 

poder versus resistência na constituição desse “ser mulher”. Este trabalho é fruto da pesquisa 

realizada do mestrado e integra um dos capítulos da dissertação. 
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“ACONTEÇA O QUE ACONTECER, VOCÊ MERECE”: RELAÇÕES DE PODER E 

DISCURSO DE MERITOCRACIA EM 3% 

 

Tainá Camila dos SANTOS (PIVIC-UFG/RC) 

santos.tainac@gmail.com 

 

Prof. Dr. Bruno FRANCESCHINI (UFG/PPGEL-UFG/RC) 

franceschini.bf@gmail.com  

 

 

3% é uma série que na primeira temporada apresenta um universo constituído por dois lados: o 

chamado “Lado de Cá”, precário e marginalizado, e o “Lado de Lá”, também conhecido por 

Maralto, discursivizado o melhor lugar para se viver, sem injustiças e misérias. Desenvolvida 

por Pedro Aguilera, a série foi lançada pela Netflix Brasil em novembro de 2016 e teve ampla 

audiência por retratar o Processo em que jovens de vinte anos disputam para ser parte do 

percentual das 3% de pessoas que são selecionadas para o “Lado de Lá”. Na trama, o Processo é 

responsável por fazer essa seleção, aplicando uma diversidade de provas arriscadas para os 

jovens competidores. Nos oito episódios da temporada inicial, há enunciados que possibilitam a 

identificação do objeto meritocracia, como no caso do slogan do Processo “Você é o criador do 

seu próprio mérito” e em “Aconteça o que acontecer, você merece”. Partindo disso, o objetivo 

desta pesquisa de iniciação científica é analisar o discurso de meritocracia nas práticas de 

confissão dos sujeitos configurados na primeira temporada de 3%, considerando, como 

fundamentação teórica, a arquegenealogia foucaultiana no que tange à abordagem das relações 

de poder macro e micro (FOUCAULT, 1998), das práticas de confissão e da formação 

discursiva (FOUCAULT, 2008). A metodologia da pesquisa consiste no aprofundamento nas 

obras referenciais selecionadas, na análise do corpus para levantamento de enunciados que 

apresentam a meritocracia e, por fim, na formulação de séries enunciativas a partir do conceito 

de poder de Foucault (1998), que descreve a “microfísica do poder” opondo-se à visão restrita 

das relações de poder como sendo somente exercidas “de cima para baixo” (macro exercício), 

haja vista que para ele o poder também é exercido entre sujeitos de mesma classe, mesmo grupo 

social etc (micro exercício). Essas relações de macro e micro exercício de poder podem ser 

vislumbradas na série à medida que o Processo exerce poder sobre os sujeitos submetidos à 

seleção enquanto tais sujeitos disputam entre si. Desta forma, diante da pertinência de 3% para 

uma análise discursiva, este estudo pretende contribuir para os estudos discursivos, 

especialmente no que diz respeito ao discurso de meritocracia. Além disso, pretende-se dar 

visibilidade à cinematografia brasileira.  
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GRUPO 58: ETL – ESTAÇÃO TECNOLÓGICA DA LINGUAGEM (UNIVÁS – 

Universidade do Vale do Sapucaí) 

 

Eduardo Alves RODRIGUES (UNIVÁS) 

eduardoar76@gmail.com 

 

Renata C. Bianchi de BARROS (UNIVÁS) 

renatabiabarros@gmail.com 

 

 

O Grupo de Pesquisa Estação Tecnológica da Linguagem (ETL), fundado em 2016, na 

Universidade do Vale do Sapucaí, cadastrado no CNPq, é constituído por pesquisas que 

procuram compreender os diferentes modos de mediação da produção simbólica pelas 

tecnologias. Com esse objetivo, as pesquisas no âmbito do ETL se voltam para a compreensão 

de práticas de linguagem como tecnologias, o que pode implicar a consideração, também, do 

modo como os aparatos tecnológicos aí se inscrevem afetando a produção de sentido, logo, a 

própria configuração da sociedade e os processos de subjetivação. Assim, essas pesquisas 

interrogam a sobredeterminação histórica de tais práticas tirando consequências do fato de que a 

ideologia e o inconsciente as constituem. Nessa direção, as pesquisas mobilizam diferentes 

questões e corpora e dispositivos analíticos operando, fundamentalmente, os aportes teóricos 

seja da Análise de Discurso seja da Semântica Histórica da Enunciação, sendo desenvolvidas 

por pesquisadores que coordenam ou integram, igualmente, outros Grupos de Pesquisa, 

nomeadamente, o Grupo de Pesquisa e Estudos em Linguagem e Subjetividade (GELS/UFU- 

CNPq) e o Grupo de Pesquisa Fotografia e Discurso (FODI/ UFU-CNPq). Para esta V edição do 

CIAD, na UFSCar, o ETL apresentará pesquisas articuladas na relação entre tecnologia, 

interpretação e verdade, concebendo esta última como efeito de sentido. Nessa articulação, são 

realizadas, entre outras, pesquisas que investigam a relação entre fotografia e verdade, a 

produção do sentido de inovação, a relação entre tecnologia e políticas de interpretação, a 

relação entre políticas públicas e educação, a relação entre escrita acadêmica e a construção da 

verdade, e, por último, o processo de designação da palavra “tecnologia” em textos 

institucionais do IFSP. O que essas pesquisas têm mostrado aponta para o caráter prismático, 

sempre ideológico, dos processos discursivos que mexem com as redes de relações de sentido, 

da qual podem decorrer diferentes estatutos de verdade, diferentes filiações à memória, e, 

consequentemente, diferentes possibilidades de identificação e de percursos para os sujeitos. 
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A ESCRITA ACADÊMICA E A CONSTRUÇÃO DA VERDADE 

 

Cármen AGUSTINI (UFU) 
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Preparar o professor em formação para lidar com o espaço de sala de aula é uma preocupação 

constante dos cursos superiores de licenciatura. O professor em formação tem sua experiência 

docente avaliada, nos estágios supervisionados, geralmente, por meio da produção de 

relatórios. Uma parte importante deste é o relato da experiência docente. Filiados à Análise de 

Discurso, estabelecida na França por Michel Pêcheux e, no Brasil, por Eni Orlandi, analisamos 

e problematizamos a escrita do relato da experiência docente, visando compreender e expor o 

olhar-leitor a como a narratividade do relato descortina um jogo contraditório no nível 

enunciativo de sua formulação, que, discursivamente, produz como efeito uma experiência 

exitosa. Embora essa experiência exitosa seja construída como verdade, mostra-se, 

constitutivamente, fragilizada pelas ressalvas e hesitações presentes no mo(vi)mento de sua 

escrita. Assim, é possível (entre)ver no mo(vi)mento de escrita do relato uma tentativa de 

apagar os aspectos significados como negativos ou da ordem de um “fracasso” da experiência, 

em função de enganchar-se nos pontos significados como positivos e, assim procedendo, 

construir sua experiência exitosa como verdade, a despeito dos pontos de deriva que reclamam 

outros sentidos e que abrem o relato aos sentidos do “fracasso”. Trata-se, por conseguinte, de 

uma escrita marcada por esse jogo contraditório, e que, por isso, transpira nela a angústia do 

sujeito que, ao se colocar na posição de professor estagiário, enfrenta o jogo da sala de aula e 

sua contingência constitutiva. A escrita acadêmica é uma escrita que, imaginariamente, 

apresenta um compromisso com a verdade e com a certeza do discurso da ciência, no entanto, 

o modo como o professor em formação mobiliza essa escrita transpira a dúvida e a incerteza. 

Esse trabalho de pesquisa é realização em parceria com o Prof. Dr. João de Deus Leite e, por 

isso, utilizamos relatórios de estágio supervisionado depositados no centro de documentação: o 

CIMES – Centro Interdisciplinar de Memória dos Estágios Supervisionados das Licenciaturas, 

localizado na Universidade Federal do Tocantins – Campus de Araguaína. Com esse 

pesquisador, já possuímos um conjunto significativo de artigos, que divulgam resultados de 

nossas pesquisas realizadas no âmbito do Grupo de Pesquisa e Estudos em Linguagem e 

Subjetividade (GELS-CNPq/UFU). 

 

Palavras-chave: Relato de experiência docente; Análise de discurso; Formação de professores. 
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POLÍTICAS DE INTERPRETAÇÃO EM REDE: TECNOLOGIA, SUJEITO, 

VERDADE 

 

Eduardo Alves RODRIGUES (UNIVÁS) 

eduardoar76@gmail.com 

 

 

No âmbito do Grupo de Pesquisa Estação Tecnológica da Linguagem (ETL-CNPq/Univás), 

coordeno e desenvolvo, atualmente, o Projeto “Espaços de interpretação digitais: 

(em)poder(amento), arte(s), subjetivação” (2018 – 2021). Como parte dos objetivos de 

pesquisas do referido projeto, interessa-me compreender o funcionamento de políticas de 

interpretação no espaço e no tempo das discursividades que são produzidas e ganham 

circulação, afetadas pelo digital, especialmente, no que tange à relação entre poder, arte e 

subjetivação. Dessa maneira, seguindo a posição de Dias (2018), tomo como ponto de entrada 

que viabilize a compreensão de processos de produção de sentido no campo do digital o aspecto 

e o modo como aí a produção de sentido é decisiva e historicamente determinada pela 

circulação cujo paradigma é retigráfico, prevalecendo relativamente sobre o aspecto e o modo 

da constituição e o da formulação dos sentidos. Assim procedendo, o foco do gesto de leitura é 

orientado pela observação do sujeito como efeito de seus percursos possíveis no digital. Para 

esta V edição do CIAD (UFSCar), procuro delinear diretrizes e a compreensão decorrente de 

resultados parciais circunscritos ao referido projeto de pesquisa, a partir da operação de um 

dispositivo analítico discursivo que remete a materialidade da tecnologia à tensão entre o 

político, o simbólico e o ideológico, condição de produção da inscrição de práticas discursivas e 

movimentos de identificação a determinadas regiões da memória. Mais especificamente, 

procuramos dar visibilidade, com esta apresentação, ao fato discursivo que resulta da produção 

de efeitos que historicizam uma espécie de “superação” do estatuto da verdade enquanto 

evidência. Tomamos esses efeitos como pontos de produção de lacunas, que, aparentemente, 

passam a ser preenchidas por informações/dados que se apresentam como “não importa o quê”. 

A compreensão preliminar desse funcionamento nos permite considerar certa dificuldade de 

ancoragem de processos de subjetivação no digital sobretudo quando o digital se conforma pelo 

funcionamento de redes digitais de interação social, produzindo, nos sujeitos, o efeito da 

imobilização. Sentido este que parece sobredeterminar seu percurso e suas práticas. 

 

Palavras-chave: Interpretação; Subjetivação; Digital. 
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A DESIGNAÇÃO DE “TECNOLOGIA” EM TEXTOS INSTITUCIONAIS DO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

(IFSP) 

 

Gabriel Leopoldino dos SANTOS (IFSP) 

 gabriel.leopoldino@ifsp.edu.br 

 

 

O objetivo deste trabalho é analisar o funcionamento da designação da palavra “tecnologia” nos 

projetos pedagógicos dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio oferecidos pelo Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), campus de Hortolândia. Tal 

empreendimento analítico justifica-se na medida em que “tecnologia” constitui, juntamente com 

“educação” e “ciência”, o tripé fundamental das determinações semânticas que incidem sobre a 

nomeação “Instituto Federal”. Compreender o que “tecnologia” significa no espaço de 

enunciação da educação científico-tecnológica brasileira é contribuir para que se visualize o 

modo como o Estado materializa certas concepções de ciência e tecnologia em seus aparelhos 

ideológicos. O dispositivo teórico-metodológico a partir do qual se levará a cabo este objetivo 

será o da Semântica do Acontecimento, uma disciplina das ciências da linguagem cujo objetivo 

é descrever e analisar a significação no acontecimento da linguagem, tomando, para isto, o 

enunciado, enquanto este integra um texto, como seu objeto específico de estudo. Os conceitos 

principais a serem mobilizados serão os de “designação”, “domínio semântico de determinação” 

e “espaço de enunciação”, conforme os trabalhos de Eduardo Guimarães (2002, 2007 e 2018), 

em diálogo com a Análise de Discurso. Tendo em vista o batimento entre descrição e 

interpretação, método caro às teorias materialistas da linguagem, o presente trabalho apresentará 

como uma de suas conclusões o fato de que “tecnologia”, nos acontecimentos enunciativos dos 

textos considerados, será determinada quase que exclusivamente pelo memorável das ciências 

exatas, em especial o das engenharias. Já o memorável das Humanidades não configurará, deste 

modo, uma região de sentidos privilegiada para significar a prática educativa do Instituto 

Federal de São Paulo. Isto que se acaba de asserir aponta para um modo de funcionamento da 

tecnologia que condiz com uma formação social pragmatista e comprometida com uma 

retificação dos sujeitos e das relações desenvolvidas em seu interior. 

 

Palavras-chave: Designação; Tecnologia; Educação tecnológica. 
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FOTOGRAFIA E VERDADE: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA HASHTAG 

#SEMFILTRO (#NOFILTER) 

 

José Simão da Silva SOBRINHO (UFU) 

jose-simao@uol.com.br 

 

 

A invenção da fotografia foi um acontecimento nas condições criadas pela modernidade. A 

nova invenção caiu no gosto do sujeito moderno amante das certezas, em parte devido a ilusão 

de coincidência entre a imagem fotográfica e a realidade. O sujeito moderno lê a fotografia 

inscrito nessa ilusão, instaurando práticas de leitura nas quais a fotografia funciona 

discursivamente como memória, como documento. Contudo, outras práticas de leitura da 

fotografia se constituíram historicamente, nas quais a imagem fotográfica funciona 

discursivamente expondo o sujeito à opacidade da realidade: a fotografia como expressão, 

como criação. A questão da verdade se inscreve de modos distintos nessas diferentes práticas 

de leitura da fotografia. Essa heterogeneidade no funcionamento discursivo conforma a 

imagem fotográfica como objeto de ciência e como material de análise em diferentes campos 

do conhecimento. O FODI (Grupo de Pesquisa Fotografia e Discurso), do qual sou membro 

fundador, reflete teórica e analiticamente sobre essas significações da fotografia em diferentes 

práticas discursivas. Os pesquisadores a ele vinculados têm por objetivo compreender a forma 

material da fotografia, ou seja, como ela significa, considerando, nas investigações, o 

funcionamento do arquivo, do interdiscurso e do silêncio. Circunscrito, desse modo, ao campo 

dos estudos da linguagem, o Grupo aborda a fotografia como objeto simbólico que significa 

pelos modos como se inscreve nas formações discursivas e ideológicas, em processos nos 

quais a ideologia e o inconsciente se articulam materialmente constituindo sujeitos e sentidos. 

Nessa apresentação, trago minhas análises do funcionamento discursivo da hashtag #semfiltro 

(#nofilter). Busco compreender, nesse fragmento de minhas pesquisas, como as práticas 

hodiernas de produção e de leitura da fotografia se inscrevem na heterogeneidade discursiva 

apontada anteriormente e, principalmente, como atualizam a questão da verdade fotográfica 

nas condições produzidas pela tecnologia digital. Para isso, analiso um arquivo composto por 

postagens recortadas da rede social Instagram. 

 

Palavras-chave: Tecnologia; Fotografia; Redes Sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:jose-simao@uol.com.br


 

462  

INOVAR PARA (NÃO) MUDAR: TECNOLOGIA; CIÊNCIA; EDUCAÇÃO; 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Luiza Castello BRANCO (UNIVÁS) 

luizakcb@gmail.com 

 

 

O discurso da inovação, hoje, é consensual e insistente. O modo como esse discurso, em seus 

efeitos, impõe a necessidade da inovação às práticas sociais, científicas, administrativas, 

jurídicas, educacionais como um todo interpela o sujeito significando-o como aquele que tem de 

estar se (re)inovando no tempo/no espaço da inovação tecnológica, administrativa, jurídica, 

científica, educacional, urbana, social. Para estar no "mundo da inovação" é necessário se fazer 

um sujeito empreendedor, sustentável, inovador ou “consumir” de alguma forma a inovação 

para se tornar visível, “incluível”, sujeito de direitos e deveres, enfim, para significar-se e ser 

significado como um cidadão nesse mundo globalizado. Buscamos compreender nesse projeto 

como as discursividades sobre ciência, políticas públicas e educação são produzidas tendo sido 

já atravessadas pelo discurso do “novo” que aponta para um “novo com sustentabilidade”. No 

caso da ciência, na década de 80 no Brasil, o par ciência (e) tecnologia acontece como um modo 

consensual de falar de/fazer ciência, ou seja, em relação de verticalidade e direta. A partir de 

2011, a esse par juntou-se inovação, falar de/fazer ciência não é sem inovação. Encontramos, 

assim, os três significantes justapostos/coordenados em várias designações institucionais do país 

(por exemplo, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ou Secretaria de Estado de 

Ciência, Tecnologia e Inovação, ou Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos, Ciência, 

Tecnologia e Inovação). Com relação à educação, seja nas práticas do fazer curricular, da sala 

de aula, ou de suas políticas públicas, o discurso do “novo” é obrigatório; com referência às 

políticas públicas, o discurso do “novo” sustenta e faz perpetuar a divisão social do trabalho 

científico nacional e internacionalmente como um fazer fragmentado e disperso, sem partilha, 

submetido a interesses econômicos e militares. Ainda, em relação ao discurso da inovação 

sustentável como a única forma de se poder pensar as práticas sociais já mencionadas, 

colocamos em questão o discurso da internacionalização, significado também como uma 

prática, principalmente no modo de produzir conhecimento, querendo dizer com isso que essa 

internacionalização se parafraseia como uma hierarquização nas línguas que determina aquelas 

que podem e devem transmitir essa produção de conhecimento e que, mais especificamente, 

determina o inglês como língua universal da ciência, fazendo coro à política monolinguística, 

apagando o político e, portanto, as diferenças, e reforçando as posições de reprodução de 

sentidos. 

 

Palavras-chave: Discurso; Inovação; Tecnologia. 
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O ATRAVESSAMENTO DA INICIATIVA PRIVADA NA PRODUÇÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO 

 

Renata Chrystina Bianchi de BARROS (UNIVÁS) 

renatabiabarros@gmail.com 

 

 

Nesta pesquisa, interroga-se a produção de políticas públicas de educação atravessadas pelo 

discurso liberal que interpõe-se articulando às diferentes conjunturas sociais. De uma posição 

fundamentalmente discursiva, operando aportes teóricos e metodológicos da Análise de 

Discurso a partir de Michel Pêcheux e Eni Orlandi, busca-se refletir sobre o modo como o 

Estado, ao filiar-se a rede de sentidos neoliberais para a produção de políticas de educação, se 

manifesta agindo como um aparelho produtor de consenso; e sobredeterminando o modo como 

os sujeitos serão interpelados em suas práticas sociais/escolares ao distribuir a força de trabalho 

disfarçada de capacitação escolar. Estas problematizações são formuladas sobre o material que 

se apresenta como corpus desta pesquisa (Base Nacional Comum Curricular – BNCC –, e a 

Conferência da representante do Instituto Palavra Aberta na 12ª Conferência Legislativa sobre 

Liberdade de Expressão). Ao final de 2017, a BNCC para a educação infantil e para o ensino 

fundamental foi homologada como uma política pública de educação a ser implementada de 

forma integrada em todo o território nacional brasileiro. Como forma de articular práticas a essa 

política, a iniciativa privada vem realizando atividades com o objetivo de incluir seus interesses 

na agenda pública apresentando ao Estado programas que sejam adaptáveis a essa política sob a 

égide de contribuir, com uma superespecialização disciplinar (médica, educacional, tecnológica 

etc.), com os pressupostos de competências e habilidades educacionais digitais apresentados 

nesse documento. A justificativa apresentada seria uma suposta inabilidade de crianças e 

adolescentes interpretarem materiais em mídias digitais apresentando, como problemática, a 

recente explosão do que se passou a denominar como fake news e suas consequências. A 

pesquisa aqui realizada dá a ver a dimensão dos processos que constituem a prática política pelo 

atravessamento da iniciativa privada que produz certa indistinção sobre o público e o privado a 

fim de construir um lugar para realização de suas práticas. Por essas práticas são dissimulados 

sentidos sobre formação e capacitação; leitura e comunicação; consumo e democracia. Na 

indistinção entre o público e o privado certas práticas estabelecem condições para, a partir de 

uma posição social determinada, produzir sentidos para a proposição de políticas também 

indistintas. Da posição que se assume nessa pesquisa, pode-se afirmar que interrogar tais 

situações pode contribuir para o entendimento de que as políticas de educação não são aparatos 

jurídico-administrativos acessórios, mas sim práticas que se realizam dotadas de estrutura e 

funcionamento, determinando a divisão social aparelhada por um complexo sistema capitalista. 

 

Palavras-chave: Discurso; Tecnologia de linguagem; Políticas públicas. 
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GRUPO 59: CSPDT – A CELEBRAÇÃO DOS SUJEITOS PERIFÉRICOS: DISCURSO 

E TRANSDISCIPLINARIDADE (UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) 

 

Willian Diego de ALMEIDA (UFMS/CPTL) 

willian.diego@hotmail.com 

João Paulo F. TINOCO (UFMS/CPTL) 

lajptinoco@gmail.com 

 

 

Esta mesa reúne pesquisadores que fazem parte do grupo “A Celebração dos sujeitos 

periféricos: discurso e transdisciplinaridade”, consolidado na Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul (UFMS), campus de Três Lagoas, a fim de problematizar, por meio de gestos 

analíticos discursivo-desconstrutivos, como se manifestam as representações identitárias de 

sujeitos considerados periféricos, mediante escritas de si materializadas na superfície linguística 

de diferentes corpora. E para fornecer sustentação à proposta desta mesa, temos a pesquisa 

“Sujeito zelador: (re)construção da (in)memoria(n)”, que aborda as relações de 

representação/discurso/memória e os efeitos de sentido que o dizer do sujeito “Zelador de 

Túmulo” emana em seu fazer profissional enquanto sujeito envolto na/pela alteridade, em 

especial, quanto aos “cuidados de memórias” atuando no espaço público de um Cemitério 

Municipal. Além disso, a pesquisa “‘Povo contra povo’: problematizações acerca da identidade 

indígena na fronteira-sul” traz a problematização dos efeitos de sentidos em relação ao 

assujeitamento da população indígena, considerando como recorte do corpus as músicas 

lançadas no ano de 2009, primeiro CD do grupo indígena Brô MC"s. Em “A violência como 

prática discursiva na escrita de Gloria Anzaldúa/Borderlands”, o autor realiza gestos analíticos 

do processo de constituição identitária da mulher Chicana, a partir da obra Borderlands/La 

frontera: the new mestiza (2012), escrita por Gloria Anzaldúa. No que tange à pesquisa “O 

epimeleia heautou e a representação identitária na escrita da obra ‘Pelas Mulheres Indígenas’”, 

o autor problematiza a representação identitária da mulher de etnia indígena, mediante escritas 

de si, no fio intradiscursivo da obra “Pelas Mulheres indígenas”, idealizada pela ONG Thydêwá, 

publicada no ano de 2015. Com foco no gesto interpretativo discursivo-desconstrutiva, as 

pesquisas desta mesa subsidiam-se, transdisciplinarmente, nas noções teórico-metodológicas: da 

perspectiva discursiva de Coracini (2007) e de Guerra (2015); da perspectiva derrideana da 

desconstrução; na arqueogenealogia foucaultiana; na perspectiva teórico-culturalista de Nolasco 

(2013a, 2013b, 2016), Santos (2007, 2010, 2014), Anzaldúa (2005), Mignolo (2003, 2008, 

2015, 2017) e Bhabha (2013) – epistemologias estas que pensam no e a partir do Sul global. Das 

discussões desta mesa, torna-se plausível considerar que os sujeitos são efeitos dos discursos 

que (re)circulam na esfera social e, por isso, ao manifestarem seus dizeres em diversas 

materialidades (escrita de si), acabam por (d)enunciar o quanto o atravessamento da produção 

social de sentidos (inter)fere (n)a construção da sua própria representação identitária 

(re)forçando a ideia de que, mesmo falando de si, ainda estão submetidos às engrenagens da 

(in)(ex)clusão da sociedade hegemônica. 

 

Palavras-chave: Discurso(s); Escrita de si; Identidades. 

 

Integrantes: João Paulo F. Tinoco; Willian Diego de Almeida; Laura Cristhina Revoredo 
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A VIOLÊNCIA COMO PRÁTICA DISCURSIVA NA ESCRITA DE GLORIA 

ANZALDÚA/BORDERLANDS 

 

João Paulo F. TINOCO (UFMS/CPTL) 

lajptinoco@gmail.com 

 

 

Inquietações a respeito das regras sociais vigentes têm alcançado pesquisadores que se propõem 

a discutir e problematizar temas centrais da atualidade que afligem os sujeitos históricos e 

ideológicos, e entre os temas está o processo da (des)construção identitária. As contribuições 

que os estudiosos trazem acerca dos sujeitos que são (co)locados à margem, por meio de teorias 

pós-estruturalistas, discursiva, pós-colonial, feminista, queer e antirracista etc., são importantes 

para manter um continuum de reflexão de trabalhos que envolvem esses sujeitos. Estes por 

estarem situados num lugar marginalizado, excluídos daqueles que se  consideram ajustáveis, 

são (in)visíveis e (in)fames. A partir disso, propomo-nos levantar discussões que partem dos 

estudos que desenvolvemos no grupo de estudos “Celebração dos Sujeitos Periféricos”, na 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas, supervisionado pela 

professora Dra. Vânia Lescano Guerra. Além disso, esta pesquisa faz parte das reflexões iniciais 

de nossa tese de Doutorado, cujo objetivo geral é estudar o processo de constituição identitária 

da mulher Chicana, a partir da obra Borderlands/La frontera: the new mestiza (2012) escrita por 

Gloria Anzaldúa, sobretudo as possíveis representações de identidade de gênero social, com o 

intuito de rastrear os efeitos de sentidos de violência. Para tanto, é necessário a crítica do estudo 

das relações de saber/poder (FOUCAULT, 2014; 2015), via Análise do Discurso. Buscamos 

também noções sobre o lugar geoistórico (NOLASCO, 2013), sob a visão discursivo- 

desconstrutiva (GUERRA, 2015, 2017). Nossa hipótese é que a escrita pode ser examinada 

como um monumento em que marcas sobrepõem a outras e que não conseguem ser exauridas. 

Nas análises pudemos observar que a escrit(ur)a está permeada de denúncias duma violência 

simbólica praticada pelo opositor através da incitação ao ódio e pela discriminação étnica e 

sexual. O que podemos observar na escrit(ur)a analisada é que há marcas “visíveis” de controle 

e silenciamentos, que caracterizam uma forma de violência ou perseguição, na busca de uma 

excludente anulação do sujeito indígena. 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Violência; Borderlands/La frontera. 
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“POVO CONTRA POVO”: PROBLEMATIZAÇÕES ACERCA DA IDENTIDADE 

INDÍGENA NA FRONTEIRA-SUL 

 

Laura Cristhina Revoredo COSTA (UFMS/CPTL) 

laurakahlil@hotmail.com 

 

 

A fronteira não se constitui tão somente num espaço (in)certo, não obstante, simbiotiza-se a 

produção nas formas da linguagem atravessadas pelas imbricações do local e dos sujeitos que 

nela se constroem. Pode ser errôneo adotar um pensamento colonial, positivista e outorgar a 

fronteira e ao sujeito dela nada menos que uma única visada estrábica e um lugar epistêmico não 

ambíguo. Conclama, para tanto, uma mirada plural, uma vez que, junto com ela, há elos com 

outros aspectos culturais, outras forças simbólicas que se atravessam na maneira como se dizem 

de si e dizem dos outros. Nessa toada fronteiriça, este trabalho procurará problematizar e 

discutir a identidade indígena emergida das letras do rap do grupo indígena Brô MC"s, 

residentes nas aldeias Jaguapiru e Bororo, nas cercanias da cidade de Dourados, MS. Trata-se da 

materialização do sujeito fronterizo indígena e transcultural nas músicas, corporificando esse 

olhar estrábico dos discursos institucionalizados e a marginalização inscrita nos sujeitos do 

trânsito, próprio da fronteira, particular ao indígena deste local, além das resistências da/na 

periferia, causando efeitos de sentido nas formas da linguagem, como ocorre com o rap. 

Partindo da hipótese do que o sujeito, por meio das escritas de si como maneiras de se dizer e 

dizer do outro, e nesse caso, inscrevendo a memória cultural em seus bios, problematizaremos 

os efeitos de sentidos em relação ao assujeitamento da população indígena delineadas no recorte 

das canções, no palco cultural transfronteiriço. O recorte do corpus está nas músicas lançadas no 

ano de 2009, primeiro CD do grupo. Para tanto, aplaudimos a fundamentação 

transdisciplinarmente: do suporte teórico-metodológico foucaultiano arqueogenealógico (2010, 

2016), a perspectiva discursivo-desconstrutiva (CORACINI, 2007), além do panorama 

culturalista (QUIJANO, 2005, MIGNOLO, 2003). Embasamo-nos em tal articulação, tendo em 

vista que os conflitos resultados da retomada de terras fomentam os versos das músicas e vêm 

intervindo historicamente nas subjetividades indígenas. 

 

Palavras-chave: Práticas Culturais; Identidade; Fronteira. 
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SUJEITO ZELADOR: (RE)CONSTRUÇÃO DA (IN)MEMORIA(N) 

 

Maria Aparecida da Silva SANTANDEL (UFMS) 

mariasantandel@gmail.com       

 

Eunice Maria da Silva CAMARGO (UFMS) 

eunicescamargo@gmail.com  

 

Vanessa Cristiane de Freitas Fernandes (UFMS) 

essafer@gmail.com 

 

 

O trabalho busca, com base nas teorias de Foucault (2004) e de Orlandi (2007), interpretar, por 

meio do dizer do sujeito “Zelador de Túmulos”, sujeito cuja identidade se apresenta em 

constante fluidez. Exploramos o recorte retirado de uma entrevista oral, realizada próximo ao 

acontecimento do “Dia de Finados” referente ao ano de 2017, no município de Três Lagoas/MS. 

A metodologia utilizada segue a esteira da arqueogenealogia foucaultiana, com a guisada para o 

arquivo voltado na interpretação, escavação das possibilidades de representação que emergem a 

partir da subjetividade desses sujeitos conforme proposto na Análise do Discurso (AD), na 

perspectiva de que o discurso se constitui sobre o primado do interdiscurso. Mobilizamos as 

reflexões trazendo as contribuições dos estudos culturais para interpretar a identidade do sujeito 

na perspectiva discursivo-desconstrutivista. A análise aborda as relações de 

representação/discurso/memória e os efeitos de sentido que o dizer do sujeito “Zelador de 

Túmulo” emana em seu fazer profissional enquanto sujeito envolto pela e na alteridade, em 

especial, quanto aos “cuidados de memórias” atuando no espaço público do Cemitério 

Municipal de Três Lagoas. Os resultados indicam que tal discurso, mediado pela migração 

populacional e pela ideologia de “mão de obra”, impõe ao sujeito “Zelador de Túmulo” a 

angústia da (in)completude; identifica representações de desigualdades em relação aos demais 

profissionais existentes na comunidade treslagoense e faz emergir o contexto do discurso 

neoliberal estruturado para moldar relações de controle e de poder no espaço social reforçando o 

entre-lugar desses sujeitos como “cumpridores de tarefas” e perpetuadores dos sentidos 

(in)memorian daquele que é oculto aos olhos – o ser que já não é presente, o não-sujeito 

temporal. Neste sentido, no movimento de interpretação, emerge o sujeito fluído, possuidor de 

movências alicerçadas na alteridade, na ilusão de verdade e que está diretamente ligado às 

relações de poder/saber, que “ditam” o que é “aceito”. 

 

Palavras-chave: Identidade; Representação; Discurso. 
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O EPIMELEIA HEAUTOU E A REPRESENTAÇÃO IDENTITÁRIA NA ESCRITA DA 

OBRA “PELAS MULHERES INDÍGENAS” 

 

Willian Diego de ALMEIDA (UFMS/CPTL) 

willian.diego@hotmail.com 

 

 

Discorrer a respeito dos discursos que perpassam (n)a trama social é, antes de tudo, pensar na 

sua dinamicidade na produção social de sentidos. E essa dinamicidade se dá pela constituição e 

(re)circulação de diversas materialidades, cujos movimentos discursivos podem “determinar” o 

estabelecimento da representação étnica/cultural/histórica dos sujeitos, bem como a 

(re)produção das identidades. Nesse ponto de vista, a materialidade de uma obra escrita por 

mulheres indígenas – advindas de diferentes lóci enunciativos, com fragmentos de narrativas 

que citam as experiências de si interfaceadas com cenas da vida privada – pode nortear nosso 

olhar e estabelecer a maneira como as representamos em nossa existência cotidiana, como são 

(re)produzidos, (trans)formados e (des)legitimadas os seus perfis identitários. Desse 

pressuposto, temos como objetivo problematizar a representação identitária da mulher indígena 

no fio intradiscursivo da obra “Pelas Mulheres indígenas”, idealizada pela ONG Thydêwá em 

parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, publicada 

no ano de 2015. Partimos da hipótese de que a obra, ao incluir os sujeitos enunciadores – 

mulheres indígenas – na ordem do discurso social, mediante escritas de si, acaba por 

(re)produzir identificações já consideradas periféricas, sobretudo por apresentar relatos sociais 

de padrões díspares da cultura ocidental hegemônica. Tendo como foco o gesto interpretativo 

discursivo-desconstrutivo, a análise subsidia-se, transdisciplinarmente, nas noções teórico- 

metodológicas: da perspectiva discursiva de Coracini (2007) e Guerra (2015); da perspectiva 

derrideana da desconstrução; do suporte teórico-metodológico foucaultiano — 

arqueogenealógico; na perspectiva teórico-culturalista de Santos (2007, 2010, 2014), de Sibília 

(2008), Bhabha (2013), Anzaldúa (2005), Castro-Goméz (2005). Embora este seja um dos 

recortes de minha tese de doutoramento, resultados preliminares apontam que da materialidade 

da obra, no âmbito discursivo, emerge um tipo de saber que (re)produz e autentica as 

identidades indígenas ainda como discriminadas, legitimadas por um imaginário que 

(r)estabelece diferenças entre colonizador versus colonizado, desenvolvimento versus 

subdesenvolvimento, opressor versus oprimido. 

 

Palavras-chave: Mulher indígena; Discurso(s); Escrita de si. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

mailto:willian.diego@hotmail.com


 

469  

GRUPO 60: MID – GRUPO DE ESTUDOS MÍDIA E DISCURSO (PUC-MG – Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais) 

 

Daniella Lopes Dias Ignácio Rodrigues (PUC Minas) 

daniellalopesrodrigues@gmail.com 

 

 

O projeto busca compreender e interpretar fenômenos linguageiros envolvidos na 

discursivização da escrita midiática. Em relação à escrita jornalística, objetiva-se descrever 

modos de discursivização das mídias impressa e digital, tendo em vista suas estratégias de 

persuasão e as representações e identidades por elas veiculadas. Trata-se de um projeto 

integrado ao grupo de estudos NELLF, coordenado pela professora Juliana Alves Assis. O 

Núcleo de Estudos em Linguagens, Letramentos e Formação (NELLF) reúne pesquisadores de 

diferentes instituições, articulando ainda vários grupos de pesquisa. Sob uma perspectiva 

enunciativa, interativa e discursiva, as ações do núcleo definem-se no trabalho com a linguagem 

e os discursos, considerando-se as dimensões sócio-histórica e cultural da atividade linguageira.  

(Página do grupo no CNPq: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5598773775745739.) 

 

Palavras-chave: Mídia; Discurso; Escrita midiática. 

 

Integrantes: Daniella Lopes Dias Ignácio Rodrigues; Jane Quintiliano Guimarães Silva. 
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“VONTADES DE VERDADE” E A EMERGÊNCIA DE FORMAÇÕES DISCURSIVAS 

 

Daniella Lopes Dias Ignácio RODRIGUES (PUC Minas) 

daniellalopesrodrigues@gmail.com  

 

Jane Quintiliano Guimarães SILVA (PUC Minas) 

 janequinguimaraes@yahoo.com.br 

 

 

O mundo digital tem possibilitado novas formas de produção e circulação de 

informação/conhecimento, como já anunciado por Pierre Lévy em As Tecnologias da 

Inteligência e, junto a isso, a diluição de fronteiras entre o que pode e não pode dizer, a 

velocidade e visibilidade dos ditos e dizeres, as práticas do anonimato proporcionados pela 

Internet instigam a propagação desenfreada de manifestações discursivas de toda ordem. Uma 

das novas formas de produção textual desta sociedade são as denominadas fake news, expressão 

que ganha terreno na contemporaneidade, como notícias falsas, lançadas em redes sociais, sites 

e blogs, e vem desenhando um cenário profícuo de pesquisa no que se refere a discussões 

pautadas em uma problematização em torno das noções de vontade de verdade, mentira e 

formação discursiva e, nessa via, noções como a de autoria, tal como discutidas no quadro das 

teses foucaultianas. É, no horizonte dessa discussão, respaldando-se nos estudos da Análise do 

Discurso, de inspiração francesa, que este trabalho objetiva compreender o funcionamento 

discursivo de fake news que tematizam questões sobre vacinas, a partir de um posicionamento 

que diverge de “verdades” engendradas nos domínios da ciência e da saúde/medicina. Para isso, 

o foco da análise são as estratégias de textualização do discurso contra o uso de vacinas, 

particularmente, os modos de enunciação – o discurso relatado, o argumento de autoridade e os 

verbos de dizer –, observando a relação desse discurso com a exterioridade, ou seja, seu conflito 

com o discurso da ciência e o da saúde/medicina, valendo-se de um corpus constituído de textos 

publicados em duas redes, o Portal Libertar e o blog Aviso de Deus, inscritas em práticas 

discursivas do domínio religioso. Esta pesquisa, no quadro de seus resultados, aponta para a 

emergência de uma formação discursiva – fundada numa vontade de verdade, assim como é a 

ciência e a religião –, que coloca em xeque o uso de medicação como forma de imunidade a 

doenças, no caso em questão, a gripe, criando, assim, uma tensão entre duas práticas discursivas 

e, inscrevendo, ao mesmo tempo, um dizer, possibilitado pela cultura digital, em ordens 

discursivas diversas daquelas que impõem o que e como dizer. 

 

Palavras-chave: Fake News; Vontade de Verdade; Discurso. 
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GRUPO 61: NUPED – NÚCLEO DE PESQUISA DO DISCURSO (UFBA – Universidade 

Federal da Bahia) 

 

Lícia HEINE (UFBA) 

liciaheine@uol.com.br 

 

 

O Núcleo de Pesquisa do Discurso (NUPED), alocado no ILUFBA, desenvolve pesquisas nas 

linhas discursivas, envolvendo não somente os pressupostos teórico-metodológicos da 

Linguística Textual e Análise do Discurso de linha francesa. Seu objetivo é fomentar o estudo 

do texto e do discurso para capacitar discentes e pesquisadores do Curso de Letras e áreas afins, 

articulando atividades de ensino e pesquisa. É coordenado pela Profª Drª Lícia Heine, e as 

atividades são realizadas no Departamento de Fundamentos para o Estudo das Letras, onde o 

núcleo desenvolve pesquisas centradas nos estudos do texto e/ou discurso, a partir da 

Linguística Textual e Análise do Discurso, sem, no entanto, haver misturas teóricas entre as 

duas correntes, uma vez que as duas linhas dialogam, mas mantém características próprias que 

as diferenciam. Desse modo, os estudos realizados no grupo problematizam questões teóricas 

que abarcam as duas linhas de estudos linguísticos, distinguindo-as e criando condições para um 

debate consistente entre essas posições, contribuindo sobremodo com a formação do discente, 

sob a perspectiva hodierna da Linguística. Em 2012 finalizou o projeto intitulado “Compreensão 

ou copiação textual nos manuais de Língua Portuguesa do Ensino fundamental”, no qual 

analisou o livro didático da Coleção Projeto Araribá, objetivando observar se as atividades de 

interpretação de texto pressupunham que o aluno realizasse apenas uma cópia mecânica do 

mesmo, ou se exigiam que o aluno realizasse inferências para construir o sentido do texto. O 

referido projeto culminou, em 2015, em um livro intitulado O texto no livro didático: reflexões  

e sugestões, publicado pela Edufba, no qual constam os resultados da referida pesquisa. 

Atualmente, a pesquisa do NUPED se volta para validar, como elementos de referenciação, não 

somente expressões da linguagem verbal, mas também os que se realizam através de signos 

imagéticos, visto que são elementos constitutivos do texto, compreendido como um evento 

dialógico, linguístico-semiótico. 

 

Palavras-chave: Texto; Dialogismo; Ideologia. 

 

Integrantes: Lícia Heine; Myrian Sales. 
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A INTENCIONALIDADE: UMA PERSPECTIVA BAKHTINIANA DA LINGUÍSTICA 

TEXTUAL 

 

Lícia HEINE (UFBA) 

liciaheine@uol.com.br 

 

 

Este artigo objetiva pôr em foco algumas reflexões a respeito da concepção de intencionalidade 

consoante na Fase Bakhtiniana da Linguística Textual (LT),  momento que  a  signatária  

ressalta que a LT, a partir dos meados da década de 90 do século XX, em especial no Brasil, 

ampliou sistematicamente o seu escopo teórico, ao considerar também algumas das reflexões do 

grandioso filósofo russo Bakhtin, dentre as quais se mencionam: a enunciação, os gêneros do 

discurso e o dialogismo. Ressalta-se que, embora a literatura vigente da LT tenha de fato 

incorporado essas concepções inerentes ao tentacular lastro bakhtiniano, as pesquisas hodiernas 

da LT parecem não apresentar implicações resultantes da presença de Bakhtin na LT, que, direta 

ou indiretamente, vêm imprimindo uma ressignificação substantiva nos seus pilares básicos, a 

ponto de dar respaldo teórico para o surgimento de uma nova fase da LT, ou seja, a Fase 

Bakhtiniana da LT, que, dentre as suas diferentes propostas, apresenta uma concepção de 

intencionalidade distinta das fases tradicionais da LT, inclusive no seu momento 

sociocognitivo-interacionista (KOCH, 2004), que ainda considera a aceitabilidade como a 

contraparte da intencionalidade (KOCH, 2015, p. 51); essa inter-relação entre a aceitabilidade e 

intencionalidade diz respeito à concordância do parceiro em entrar num “jogo de atuação 

comunicativa” e agir de acordo com suas regras, fazendo o possível para levá-lo a um bom 

termo. Pretende-se discorrer, neste artigo, sobre a intencionalidade, procurando eliminar a sua 

ocorrência como uma parte inerente à aceitabilidade, tese longínqua da Linguística Textual que 

macula o sujeito, tornando-o submisso às intenções do seu interlocutor, na medida em que 

postula ao referido sujeito atitudes passivas que o levam a aceitar a manifestação linguística do 

seu parceiro, sem incentivar uma postura responsiva. Para tanto, recorre-se à Fase Bakhtiniana 

da Linguística Textual (HEINE, 2012), realizando uma releitura da LT, tendo como apoio o 

NUPED, Núcleo de Pesquisa do Discurso, do Instituto de Letras da Universidade Federal da 

Bahia – Brasil. 

 

Palavras-chave: Aceitabilidade; Fase Bakhtiniana; Intencionalidade. 
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DO ASPECTO IDEOLÓGICO AO SUJEITO RESPONSIVO: UMA FASE 

BAKHTINIANA NA LINGUÍSTICA TEXTUAL 

 

Myrian SALES (UFBA) 

myriancrusoe@gmail.com 

 

 

Bakhtin influenciou ou antecipou as orientações teóricas dos estudos sobre texto e discurso 

desenvolvidos nos últimos 30 anos do século XX (BARROS, 2005). Diante dessa afirmação, é 

pensada a importância desse filósofo russo nos estudos da Linguística Textual (LT), em especial 

na fase bakhtiniana proposta por Heine desde 2008. Para Bakhtin, a concepção de texto vai além 

das propostas iniciais pela Linguística Textual, em que toma a língua como objeto e parte da 

unidade mínima ou unidades até a dimensão da frase. O texto, na perspectiva bakhtiniana, é 

visto como “produto da criação ideológica ou de uma enunciação” (BARROS, 2005). Portanto, 

o sujeito não é passivo, mas se constrói nos textos ou por meio deles. Essa ideia é compartilhada 

nas reflexões sobre a relação exotópica apresentada em Bakhtin (2011), quando fala do 

deslocamento do eu, de se colocar fora de si, apropriando-se do olhar do outro para se colocar 

novamente, num processo de reconstrução. Assim, uma nova concepção de texto vem surgindo 

nos estudos da LT, pois ainda há lacunas em que o estudo do texto não abarca a totalidade dos 

seus aspectos como o sócio-histórico e ideológico. Fundamentada na Linguística Textual, a fase 

bakhtiniana proposta por Heine (2008, 2010, 2011, 2012) concebe o texto em sua dimensão 

social, histórica e ideológica. Para a autora, o texto apresenta duas camadas que se imbricam 

mutuamente: a camada linguístico-formal, que consiste dos princípios morfofonológicos, 

sintáticos, semânticos; e a camada histórico-discursiva, marcada pelo processamento de sentidos 

inferenciais e efetivada a partir de diferentes estratégias (conhecimentos de mundo, 

conhecimentos partilhados, intencionais, conhecimentos ideológicos, dentre outros) que vão 

alicerçar a construção desses sentidos (HEINE, 2010). Na atual conjuntura brasileira, a 

sociedade passa por mudanças éticas, morais e ideológicas e as análises dos textos devem 

mostrar reflexões preponderantes nas quais o sujeito é interpelado a ser responsivo que se 

constrói e é construído no processo dialógico com o outro (BAKHTIN, 2011). Portanto, o 

objetivo deste estudo é apresentar dois aspectos fundamentais da fase bakhtiniana: a ideologia e 

o sujeito responsivo para análise de textos. 

 

Palavras-chave: Relação Exotópica; Fase bakhtiniana; Linguística Textual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:myriancrusoe@gmail.com


 

474  

GRUPO 62: GEDISPA – GRUPO DE ESTUDOS DAS IDENTIDADES E 

SUBJETIVIDADES PARAENSE (UFPA – Universidade Federal do Pará) 

 

Marcos CUNHA (UFPA) 

marcosadcunha@gmail.com 

 

 

O Grupo de Estudos das Identidades e Subjetividades Paraense (GEDISPA) é vinculado à 

Faculdade de Letras do Campus de Castanhal e ao Programa de Pós-Graduação em rede 

Nacional (Mestrado-PROFLETRAS), ambos da Universidade Federal do Pará. É formado por 

alunos da Graduação e Pós-graduação em Letras. O Grupo fundamenta-se na Análise do 

Discurso de Linha Francesa, a partir do referencial de (PECHÊUX, 2002) e (FOUCAULT, 

2008a, 2008b, 2007), sobretudo deste, naquilo em que se discute o discurso no processo de 

constituição do sujeito em suas diferenças e construção sócio-histórica, assim considerando as 

produções de saberes sobre o tempo e mais ainda detidamente acerca de uma espacialidade. 

Nesse processo, discute-se, sobretudo, as diferenças regionais brasileiras, por estas se 

constituem os saberes, se produzem as relações de poder. Ainda, por tematizar as relações de 

poder entre as distintas regiões brasileiras, problematizando os saberes que se fazem 

historicamente dominantes acerca daquilo que define e posiciona os territórios; também se faz 

fundamental base teórica os estudos culturais, trazendo o referencial de (CERTEAUX, 2005, 

2008), (CANCLINI, 2008) e (MARTIN-BÁRBERO, 2000).  Assim, além de pensar as 

produções culturais denominadas como paraense numa perspectiva arqueológica, analisando os 

saberes que se enunciam produzindo sentidos acerca do espaço amazônico-paraense; também 

busca problematizar os espaços como lugares delimitados a posições de poder. Nesse debate, o 

GEDISPA tem ao longo de sua trajetória, proposto discussões que pensam não somente o 

Estado do Pará, como a Região Norte brasileira e assim a Amazônia, analisando sob a ótica dos 

discursos, a construção de uma colonialidade na cultura brasileira, forjada e gerida por 

determinadas concepções de saberes. As concepções de centro e periferia que se instauram na 

formação da cultura brasileira, produzindo marginalidades e exclusões, são vistas pelo grupo, 

não como realizações estanques de uma divisão territorial, geográfica, mas enquanto relações 

que se repetem e aproximam o macro do micro, os modos de assujeitamento construindo e 

valorando espaços que se reproduzem, assim focalizando os grandes blocos continentais e as 

relações intra-regionais brasileiras. Os enunciados que tecem sentidos e enrijecem convicções e 

saberes, se realizam por diversos dispositivos e mediações. Nesse sentido, tem se demonstrado o 

interesse em se estudar os meios/mídias digitais. Estes não se faze m somente formas de 

passagens isoladas dos sentidos produzidos, mas constituem e mesmo definem as posições 

discursivas. Os objetos que tendem a peculiarizar os dizeres de uma certa delimitação cultural, 

tem se mostrado como preferidos na trajetória de pesquisa do Grupo. 

 

Palavras-Chave: Discurso; Cultura; Poder. 

 

Integrantes: Marcos Cunha; Aprígio Araújo; Edna Ramos; Evaldo Lopes; Marcos Silva Júnior; 

Robert Freitas; Rosilete Passos; Tatiara Ferranti. 
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MÍDIAS DIGITAIS, PRÁTICAS CULTURAIS E MODOS DE LETRAMENTO NA 

SOCIEDADE E NA ESCOLA 

 

Marcos CUNHA (UFPA) 

marcosadcunha@gmail.com 

 

 

As mídias digitais exercem um controle sobre as produções dos discursos. As práticas culturais 

constituem modos de produção do discurso que se materializam por meio da linguagem verbal 

ou não verbal. Esse projeto embora se proponha a investigar as práticas culturais a partir da 

concepção de interculturalidade, verificando o lugar da inquietude que atravessa os saberes nas 

sociedades atuais , não deixa de conceber as produções de leitura e escrita mediada na escola, 

no ensino da língua, como modos de efetivação dos saberes culturais. Podemos considerar as 

práticas culturais nas sociedades atuais como sendo diretamente afetadas pelas mídias digitais. 

Estas se caracterizam não somente como meios, mas como mediações, ou seja, como meio que 

constituem modos de discursividade, meios que acabam por constituir a própria discursividade 

dos discursos. Nesse sentido, este projeto visa estudar as práticas culturais que mais se repetem 

produzindo uma identidade paraense, buscando deter-se não no lugar de sua ocorrência, mas 

no lugar de sua diferença, no lugar de sua volatilidade. Esta, motivada pelas mídias que 

parecem atenuar as distâncias, mas que muitas vezes se colocam como ratificadores de 

espaços. Pensar a interculturalidade é verificar as relações de dominação/resistência pelas 

quais os sujeitos se constituem considerando os contatos, os encontros/desencontros entre as 

práticas culturais. Hoje, de modo muito mais efetivo, isto se verifica nas sociedades marcadas 

pela exacerbada utilização dos meios digitais. A cultura digital ou cyber cultura possibilita ou 

mesmo interpela os sujeitos a conectarem-se. Verificam-se modos de conexão que possibilitam 

uma aproximação virtual do outro por mais distante que seja em sua localização geográfica ou 

mesmo em seu distanciamento temporal. Uma aproximação que de modo às vezes paradoxal 

aproxima de forma até mesmo invasiva quem está mais distante. Traços de práticas culturais 

que se mostravam tão próprios, únicos e exclusivos parecem carecer de exclusividade, pelo fato 

de chegarem e se fazerem visíveis com instantânea frequência, daí revelando-se as suas 

similaridades. Também tais proximidades motivam a fluência, a fluidez, a assimilação de 

formas que acabam por sua vez reverberando na atenuação das diferenças e do papel político 

da diferença em que o diferente ao todo, ao outro, se iguala, assim não solicitando o lugar do 

próprio. 

 

Palavras-Chave: Discurso; Mídias; Cultura. 
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O QUE SE FALA SOBRE O QUE SE CANTA? O DISCURSO DO BREGA PARAENSE 

PRODUZIDO POR SEUS CANTORES/INTÉRPRETES 

 

Marcos CUNHA (UFPA) 

marcosadcunha@gmail.com  

 

Marcos SILVA JÚNIOR (UFPA) 

 

 

Considerando nossa trajetória de músico, vocalista, prioritariamente de MPB e MPP, verificamos 

as relações de preconceito que atravessam o consumo da música, sobretudo o estilo denominado 

Brega. Este, entre outros, caracteriza a produção musical paraense. Assim, nossa pesquisa pautou- 

se na entrevista de alguns visibilizados sujeitos compositores\intérpretes desse estilo musical. Daí, 

buscamos verificar o modo de construção do “Brega”, tomando como referência o discurso desses 

sujeitos cantores. Indaga-se, qual o modo de produção do Brega? Quais sujeitos participam dessa 

produção? Ainda como se dá a divulgação e circulação do Brega, no que se refere aos meios em 

que este estilo circula? Assim como, quais sujeitos o consomem? Também como em quais 

lugares\espaços o “Brega” se apresenta? Essas foram as principais questões que buscaremos 

analisar nos enunciados de nossos sujeitos entrevistados. Buscamos relacionar o Brega com os 

lugares delimitadores e os espaços em movimentos que constituem a cidade. Para buscar entender 

o modo como os cantores/intérpretes observam o Brega, foi necessário fazer uso de um suporte 

teórico que desse conta de investigar em termos discursivos os enunciados proferidos pelos 

sujeitos cantores/intérpretes. Assim refletindo acerca da formação discursiva que atravessa a fala 

desses cantores, as relações de saber e poder verificadas nesses sujeitos cantores, bem como 

discutir questões de cultura e identidade relacionado ao discurso desses sujeitos. Destarte, faz-se 

imprescindível o uso da teoria francesa do discurso, pautada essencialmente em Foucault (1999). 

Para se discutir as questões de identidade cultural atravessadas pela noção das diferenças e 

unidade na pós-modernidade percorreremos em nosso trabalho a obra de Hall (2006) assim como 

a de Bauman (2001; 2005), olhando na perspectiva da movência e da fluidez das culturas atuais, 

marcadas pela transformação das individualidades em “produto” de consumo. Corroborando para 

a construção de um conceito do que seria lugar e sua relação com o de espaço, traremos essas 

teorias para as discussões em relação aos espaços lugares onde o Brega se performatiza. Desta 

forma, temos Certeau (2005). Buscamos referenciais teóricos para fazermos o estudo acerca do 

discurso, dos sujeitos históricos, da realidade, da identidade, do local/espaço de divulgação e 

constituição da cultura. Então, também fez-se indispensável referendarmos teoricamente nossa 

análise a respeito da mídia e seu importante poder na construção das identidades, especificamente, 

neste caso, no que se refere a identidade do Brega, por isso tomamos posse de Canclini (2008). 
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As identidades na pós-modernidade se estabelecem por meio de uma fragmentação/multiplicidade 

daquilo que é enunciado de modo recorrente e/ou disperso, permitindo assim que inscrevam-se 

nos mais diferentes espaços. Neste trabalho, analisaremos as identidades que são construídas 

sobre Belém do Pará, no norte do Brasil, e Porto Alegre, firmada ao sul, por meio dos grafites 

produzidos e visibilizados, sobretudo sobre os muros de dez grandes bairros das cidades. Perante 

essa materialidade sígnica trazemos várias indagações. Primeiramente, quais e como se enunciam 

as possíveis produções de subjetividade/identidade de Belém e de Porto Alegre nos grafites 

analisados? Os grafites destas cidades apresentariam uma necessidade de afirmarem por meio 

desta produção artística suas peculiaridades regionais? As cidades selecionadas como espaços de 

atuação das produções grafiteiras não se estabelecem somente pelo distanciamento geográfico, 

mas como espaço-lugar de atravessamento de sentidos aproximados. Assim, toda a análise desta 

produção se sustentará a partir das postulações de (Foucault, 1999; 2007/; 2008) acerca dos 

conceitos de enunciado, governamentalidade e formação discursiva. Conduzir um modo de 

comportamento ao sujeito da cidade, seria esta também a função do grafite? Aquilo que Foucault 

apontaria como forma de controle dos corpos, seria produzido como sentido ao sujeito, apontando 

para os transeuntes das cidades, das metrópoles, na relação com os grafites? As diferenças que 

constituem as cidades do Sul e do Norte, poderiam ser analisadas nos modos de representação 

que se observam nos grafites produzidos e visibilizados em Belém do Pará e Porto Alegre? Talvez 

a própria repercussão destas produções apontariam para as diferenças nos modos de recepção dos 

grafites de cada um dos lugares? Em Certeau (2008) buscamos as noções de lugar/espaço, 

categorias que repercutem na compreensão das grandes cidades. Ainda acerca do papel do grafite 

na contemporaneidade nos pautamos em Gitahy (1999). A análise teórico-metodológica nos 

permite refletir em torno das multiplicidades de sentidos que se implicam na cidade. Pelos grafites 

as cidades de Belém e Porto Alegre se fragmentam, multiplicam-se e se visibilizam. 
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“TODO DIA É DIA DE ÍNDIO”: UM ESTUDO COM CANÇÕES BRASILEIRAS 
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A presente pesquisa tem como tema um estudo sobre identidade indígena a partir de uma 

abordagem centrada na Análise do Discurso de Linha Francesa. O estudo proposto pretende 

problematizar e discutir sobre a representatividade da cultura indígena na educação básica e 

como os alunos produzem saberes sobre esses povos, tendo como ferramenta pedagógica 

canções de maior circularidade nacional, representativas da Música Popular Brasileira. 

Considerando-se a vasta produção de canções brasileiras, decidimos eleger aquelas que parecem 

ter maior visibilidade nas escolas, por terem maior circulação na mídia. Este estudo apoia-se em 

concepções profícuas de Foucault que embasam os estudos do discurso, tais como: sujeito, 

discurso, formação discursiva, dentre outras noções. Tudo isto no intuito de fornecer e de 

reverberar ampla visão para aportar as análises realizadas, como também refletir sobre as 

questões políticas, histórico-sociais, atinentes à produção do sentido instituído na temática  

sobre os povos indígenas na escola. Constatamos que a leitura acerca da temática indígena pelos 

alunos do 9º ano parece não reconhecer o nível discursivo do texto. Desse modo, pouco ativa 

produções de sentido que ressaltem as diferenças, os silêncios que se dispersam (para além das 

repetições) na produção da identidade indígena. Daí, nos inquieta, a invisibilidade do índio e 

ausência da sua voz enquanto identidade heterogênea nos textos apresentados nos exercícios de 

leitura e interpretação. Então, apontamos hipóteses tais como: O discurso dos alunos acerca da 

identidade indígena seria caracterizado pela homogeneidade, repetição; silenciando a 

diversidade e a dispersão enunciativa; A leitura de Canções com temáticas indígenas 

proporcionaria a produção de sentidos marcados pela diferença, pela dispersão e 

heterogeneidade acerca da identidade indígena; Seriam pautadas as leituras dos alunos por uma 

homogeneidade na definição identitária do indígena; Os alunos apresentariam uma visão do 

indígena mais pautada em dizeres repetidos e visibilizados ou dispersos e silenciados. Em que 

sentido a mediação do professor poderia intervir no processo de produção identitária do 

indígena. Todas essas questões se produzem no caminho de um processo de pesquisa, que 

desenha a partir de uma prática analítica e de uma prática pedagógica, fazendo simultâneo o 

olhar daquele que faz e observa, analisando o fazer pedagógico. 
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O presente estudo discorre acerca dos discursos produzidos por alunos do Ensino Fundamental 

da Escola Municipal Tia Erica Strasser, em Moju – PA, a partir das leituras de campanhas 

publicitárias oficiais sobre violência contra a mulher. Com base nos pressupostos da Análise do 

Discurso de linha francesa, mais especificamente nas concepções de Foucault (2008) e Pêcheux 

(2002), e nos preceitos teóricos sobre identidade, difundidos por Hall (2002) e Bauman (2005), 

pretende-se, mais especificamente, 1) refletir de que maneira o sujeito aluno posiciona-se diante 

da leitura dos anúncios publicitários; 2) compreender quais as leituras dos estudantes a respeito 

do discurso desses textos publicitários, de modo a refletir se há identificação, aceitação, 

reafirmação, desconstrução ou ainda inscrição de suas identidades nesses discursos; e 3) fomentar 

a reflexão e discussão entre os alunos acerca do combate à violência contra a mulher por meio de 

vídeos e anúncios publicitários, com o intuito de ampliar a visão crítica do estudante sobre a 

temática e incentivar o combate à eliminação da violência contra a mulher. Segundo Foucault 

(1969), o discurso é um conjunto de enunciados que pertencem a uma mesma formação 

discursiva. Desse modo, analisar a formação discursiva consiste em verificar as relações de 

sentido daquilo que se diz com outros dizeres, assim como as delimitações discursivas que as 

circunscrevem. Nesse sentido, esta pesquisa se faz importante para subsidiar de forma mais eficaz 

os alunos no processo de compreensão e produção de campanhas publicitárias, construindo nos 

discentes leitores um olhar mais crítico da realidade. Por fim, a partir da análise em curso de uma 

proposta de intervenção desenvolvida na escola, verificou-se que muitos discursos que 

enfatizavam a mulher como sujeito inferior ao homem e como simples personagem de 

satisfação sexual e/ou de consumo podem ser desconstruídos. Assim, os estudantes podem se 

tornar mais críticos e reflexivos com relação às suas ações e as de outrem, afastando-se um 

pouco mais do preconceito contra a mulher e tornando-se sobretudo agentes ativos na 

desconstrução de desigualdades e discriminações, na maioria das vezes, historicamente 

reproduzidas e que marginalizam e oprimem o gênero feminino. 
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A pesquisa em realização constitui-se num projeto de dissertação de mestrado do Programa de 

Mestrado Profissional em Letras - PROFLETRAS, caracterizado como pesquisa-ação. Desenha- 

se como principal objetivo motivar a reflexão do sujeito discente do ensino fundamental maior 

acerca de sua identidade cultural, por meio da produção oral e escrita, considerando o aspecto 

argumentativo textual. Objetiva-se também, discutir as relações de poder implicadas nos discursos 

dos sujeitos alunos, percebendo que a linguagem, tomada como prática social, se reveste de 

grande influência sobre as ações humanas. Daí pensar como determinadas práticas discursivas, 

no ambiente educacional, podem produzir sentidos identitários no sujeito aluno. Essa pesquisa 

tem suas bases nas concepções teóricas e metodológicas da análise de discurso francesa (AD), 

sobretudo embasado em (FOUCAULT, 2008). Ao trabalhar com a produção de identidade do 

sujeito aluno paraense, mediada na música popular paraense, esse estudo delimita-se aos estudos 

culturais. Além disso, conta com aportes teóricos de estudiosos da linguística do texto, mais 

especificamente, dos conceitos referentes à argumentação. A pesquisa busca traçar 

metodologicamente ações que proporcionem a audição, análise-reflexão acerca da produção 

musical que tematiza uma identidade regional paraense por parte dos sujeitos alunos. Ou seja, a 

pesquisa mediará a audição/leitura de canções representativas de uma identidade regional, quais 

sejam o Tecnobrega e a Música Popular Paraense (MPP). Buscar-se-á analisar os discursos dos 

sujeitos alunos acerca do caráter argumentativo, em torno de uma identidade cultural, a partir do 

texto musical. Pensar ainda, no trabalho com a canção, a possibilidade de produções de sentidos 

que simultaneamente mobilizem uma apropriação da identidade regional; como também 

possibilitem a formação cultural/artística do sujeito. Assim, o caráter interventivo da pesquisa se 

revela tanto por motivar uma consciência individual por parte dos sujeitos alunos; quanto por 

mediar a apropriação de uma produção cultural regional (MPP), produção distanciada da 

circulação da grande mídia, ordem de poder (FOUCAULT, 2007), sempre trazendo o 

entendimento de que toda formação identitária e cultural não se reveste de pureza, mas do 

entrecruzamento comportamental dos sujeitos integrantes da sociedade. 
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DISCURSO E TRABALHO: ESTRATÉGIA DE EMPREGO E IDENTIDADE 

PROFISSIONAL 

 

Marcos CUNHA, (UFPA) 

marcosadcunha@gmail.com  

 

Edna RAMOS, (UFPA) 

edinhas@hotmail.com 

 

 

Pensar o discurso no mundo do trabalho é refletir acerca da relação entre os enunciados tomados 

como verdades no domínio discursivo do campo profissional e as enunciações dos sujeitos. Neste 

sentido, nossa pesquisa objetivará analisar a partir da Análise do Discurso Francesa, de vertente 

Foucaultiana, as condições de produção do discurso no espaço do trabalho, considerando a 

realidade social e histórica em que os sujeitos candidatos a cargos e o profissional que admite 

(neste caso, representativo da empresa), se constituem. Então, este estudo se justifica como 

matéria de interesse de nossa parte pelo fato de exercermos a função de gestora de Recursos 

Humanos, responsável pela seleção, admissão, demissão de sujeitos a atuarem/atuantes naquele 

espaço de trabalho. No fazer profissional do gestor de recursos humanos, o dizer deste roteiriza, 

de certo modo, aponta para certas enunciações por parte do candidato. Desta maneira, em cada 

entrevista alguns temas servem como objeto de estudo: representação de mercado de trabalho, 

manutenção do vínculo do trabalho, repercussão de desemprego e perspectiva de futuro e 

experiências profissionais já realizadas. A análise dessas entrevistas, nos apresenta de forma 

particular como os sujeitos lidam com estas questões. Desse modo, as recolocações desses 

desempregados no mercado de trabalho e as estratégias de sobrevivência são influenciadas pelas 

redes de relações em que ele faz parte, ou seja, pelas formações discursivas (FOUCAULT, 2008) 

em que se constituem. Neste exercício analítico se faz referência a realização de dinâmicas que 

devem apontar as contradições e ambiguidades possíveis, surgidas a partir de uma observação 

qualitativa que coteja o que se diz, com o que se demonstra saber, em atitudes observadas. Neste 

trabalho propõe-se a analisar o discurso dos sujeitos desempregados como forma de verificar a 

proximidade/distanciamento entre os enunciados esperados por parte da empresa e as enunciações 

realizadas pelos candidatos, considerando-se a relação do discurso enquanto índice de 

competências. Na análise do entrevistador fica pautada a observação da formação discursiva do 

candidato, assim se revelando certas marcas de uma identidade (HALL, 2006) profissional. Esta, 

no entanto, se completa, na medida em que para além do dizer verbal, se analisa também uma 

ordem do corpo (FOUCAULT, 2007, 2008) apontando para a possibilidade de produções de 

sentidos mais ou menos coerentes relativo ao que se diz. 
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Nosso estudo surge da admiração pessoal pelo trabalho do compositor e cineasta Caetano 

Veloso e pela singularidade de seu vídeo-clip “Estrangeiro”,1989. Propomos analisar nesta 

produção, as relações entre as matrizes verbal, visual e sonora como linguagens que se 

completam mas também se peculiarizam na construção de discursos. Entendemos que o objeto 

de estudo deste trabalho constitui-se em analisar o percurso gerativo de sentido nas matrizes de 

linguagem que formam seus discursos. Consideramos, a partir da perspectiva da teoria da 

análise discursiva, da semiótica visual e musical, as relações que constroem tal encadeamento 

discursivo em textos sincréticos, suas recorrências, oposições semânticas e sua estrutura 

enquanto sintaxe narrativa e discursiva. Também as noções de sujeito fragmentado tensionado 

na diferença, alçado a partir das contribuições de (FOUCAULT, 2008) e de identidade na 

perspectiva de (HALL, 2006), se fazem produtivas para a análise/compreensão das produções 

de sentidos que se tecem na relação enunciativa que se desenha quando a música se produz em 

vídeo-clip. Deste modo, também as noções de enunciado e enunciação podem testemunhar a 

obra que se enuncia do verbal ao imagético. Este outro “Estrangeiro” que se circunstancializa na 

obra-clip parece determinada na composição de Caetano Veloso, nos atravessa em nossas 

diferenças/distâncias construídas nas diferentes regiões/nações brasileiras. Um outro que se 

distancia e se constrói em sua identidade por este distanciamento (BAUMAN, 2001; 2005). 

Então, toma-se nesta análise tanto a análise a partir das contribuições de Greimas, que busca um 

certo percurso gerativo de sentido; quanto a análise do discurso embasada mais detidamente em 

(FOUCAULT, 2007; 2008), buscando nas formações discursivas a produção de uma posição 

sócio-histórica. Assim, busca-se o foco na estrutura da narrativa enquanto potencializadora de 

relações sócio-históricas de sentidos. No vídeo-clip “O Estrangeiro” verifica-se uma sucessão de 

estados e transformações desses estados. Esta continua geração de novos sentidos que nos 

aponta a Semiótica Narrativa, também pode ser analisada no viés da Teoria do Discurso, na 

relação de unidade constituída do Enunciado e movimento exclusivo do sentido, enunciação. O 

texto verbal-imagético é um híbrido, em que as formas de mediações irão repercutir  nos 

sentidos produzidos. Isto a partir do manejo de diversos conjuntos significantes – música, 

ruídos, fala, gestos, etc. O resultado não é apenas a reunião de partes independentes, mas um 

sistema de relações que resulta em um todo de sentido. A produção de sentidos por uma 

linguagem sincrética envolve quem comunica, o enunciador; e quem recebe e interpreta a 

comunicação, o enunciatário. 
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Propomos refletir sobre as diferentes vozes (individuais, sociais, regionais, profissionais) que 

constituem a escrita e a leitura como práticas plurais situadas e inscritas. Apoiamo-nos em 

estudos de viés sociolinguístico, que buscaram entender como a linguagem, sobretudo na 

modalidade oral, é constituída e marcada por diferentes variedades linguísticas. Interessa-nos, 

porém, ampliar essa discussão, investigando como as variedades linguísticas também podem ser 

divisadas em textos escritos. Para isso, fundamentamo-nos também no conceito bakhtiniano de 

heterodiscurso (BAKHTIN, 2015/[1930-1936]), a fim de questionar como vozes individuais e 

sociais se entrelaçam em diferentes gêneros discursivos, constituindo-os e se constituindo. Sem 

desconsiderar que a proposição bakhtiniana toma como escopo o romance, em que entram em 

cena diferentes instâncias discursivas (autor, narrador, personagens), imaginamos ser possível 

levar a reflexão bakhtiniana a outros gêneros, como, por exemplo, redações do ENEM e de 

outros certames, em que se entrelaçam vozes de candidatos e de vários outros sujeitos e 

instituições, de que resulta um texto complexamente organizado por relações dialógicas 

(MACIEL, 2014), que mostram os movimentos de leitura e de escrita desses escreventes 

(BRITO, 2011). Problematizar as práticas plurais de escrita e leitura na contemporaneidade a 

partir dessa perspectiva teórica poderá nos levar a repensar as próprias categorias (de gênero, de 

classe social, de profissão, de região) mobilizadas quando das discussões sobre variedades 

linguísticas, contribuindo, inclusive, para discussões atuais dos letramentos (acadêmicos, 

digitais, da teoria QUEER), que têm questionado divisões estanques entre discurso científico x 

não científico, digital x não digital, multi ou unisemiótico (multi ou unimodal) e contribuído 

para a compreensão das identidades como transitórias. 
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A criação de programas que priorizem a internacionalização das universidades brasileiras é algo 

que preocupa as instituições governamentais do nosso país, uma vez que a língua influente no 

âmbito da pesquisa e extensão ainda é a língua inglesa. A grande questão é que muitos alunos 

ainda não estão proficientes na língua e para isto alguns programas e ações foram implantados 

dentro das universidades, nos últimos anos. Portanto, procuramos neste artigo analisar o 

discurso presente nos documentos do Ministério da Educação (MEC) que tratam da 

institucionalização dos Programas Ciências sem Fronteiras (CsF), Inglês sem Fronteiras e 

Idiomas sem fronteiras (IsF), assim como um documento da Capes que apresenta os resultados 

de um questionário aplicado nas universidades brasileiras sobre a situação atual da 

Internacionalização da instituição e o projeto de internacionalização. Feita a análise desses 

documentos, buscaremos entender como o discurso da internacionalização nas universidades 

pode impactar o ensino da Inglesa na esfera acadêmica e como essas instituições se preparam 

para atuar nesse contexto Dentro da perspectiva teórico–metodológica da Análise do discurso 

(AD), entende-se que o discurso não é mera transmissão de informação, mas um processo de 

produção de efeitos de sentido que se constitui “no funcionamento da linguagem, que põe em 

relação sujeitos e sentidos afetados pela língua e pela história” (ORLANDI, 2013:21). Nesta 

pesquisa pretendemos analisar os discursos que circulam em relação a  internacionalização; 

quais os ditos e os não-ditos que podemos identificar tomando como base a Análise do discurso 

de base Pecheuxtiana. 
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Analisa-se neste trabalho a construção da concepção de sujeito da graduação na Educação a 

Distância – EaD. O corpus dessa pesquisa é composto pelo corpus fundamental que são as 

legislações da Educação a Distância, referente a graduação que inicia na LDB 9.394/96 - artigo 

80 seguindo para os Decretos: 2.494/98, 5.622/05 e 9.057/17. Já o corpus complementar é 

composto pelos textos que circulam na revista online - Revista Brasileira de Aprendizagem 

Aberta e a Distância (RBAAD), correspondentes aos períodos das legislações, referentes aos 

cursos de graduação a distância. O objetivo maior de investigação foi analisar qual a concepção 

de sujeitos discursivos que são construídas nos dizeres da educação a distância, a partir de cada 

enunciado das legislações que regulamentam a graduação da educação a distância no Brasil. 

Esta tese se fundamenta no campo teórico-analítico da Análise de Discurso (doravante AD) de 

matriz francesa partindo das teorizações do filósofo Michel Pêcheux e outros autores que 

contribuem com o campo teórico da AD. A metodologia definida, considerando o trajeto 

temático proposto por Guilhamou e Maldidier, para a análise da materialidade discursiva 

presente neste trabalho, encontra-se pautada nos seguintes conceitos: Tema, Arquivo, Discurso e 

Formação discursiva. Até o presente momento da tese apresenta-se como resultado parcial a 

evidencia de que o sujeito professor foi silenciado num primeiro momento da legislação da  

EaD, substituído pela tecnologia. Já o sujeito aluno, que era considerado pela legislação 

autodidata, sofre uma mudança de sentido sobre seu papel. Num segundo momento da 

legislação da EaD o sujeito professor é retomado, trazendo seu papel definido no processo 

ensino-aprendizagem e com isso, o sujeito aluno passa a ser um sujeito que interage, 

construindo em conjunto com o professor seu conhecimento. Nesse segundo momento é 

possível analisar, devido a duração dessa legislação ser maior 2005-2017, as várias formações 

discursivas, trazidas nas materialidades dos discursos, os vários sentidos construídos pelos 

sujeitos aluno e professor na graduação dessa modalidade de ensino. 
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AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE LEITURA E A ATUAÇÃO DO ALUNO/LEITOR 

NO ENSINO DE LITERATURA 

 

Aparecida de Fátima BRASILEIRO (UFSCAR) 
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Luiz André Neves de BRITO (UFSCAR) 

luizandreufscar@gmail.com 

 

 

Essa discussão visa observar, descrever e interpretar as discursividades presentes durante o 

desenvolvimento das práticas didáticas de leitura literária na sala de aula do Ensino Médio e a 

atuação do aluno/leitor de literatura, a fim de compreender as práticas pedagógicas de leitura e a 

responsividade do educando das obras literárias propostas pela escola. A metodologia utilizada 

baseia-se em uma pesquisa qualitativa, tomando como base o método etnográfico. O foco dado  

é no letramento numa perspectiva das práticas de letramento e dos eventos de letramento num 

viés do letramento literário, partindo para verificar como o cotidiano da sala de aula se 

configura, tanto nas atividades docentes, quanto no posicionamento do leitor ao deparar com a 

aplicação das dessas práticas. A coleta de dados será realizada na disciplina Língua Portuguesa  

e Literatura Brasileira em turmas do 1º ao 3º ano do Ensino Médio de uma escola pública 

estadual do município de Guanambi-BA. Como instrumentos de coleta de dados serão utilizados 

a entrevista semiestruturada dos professores, análise documental do Livro Didático e dos planos 

de curso, observação das aulas, questionários abertos e/ou fechados dos alunos. A reflexão 

acerca do letramento literário possibilitará uma visualização no que tange a formação do leitor e 

o uso da leitura como prática pedagógica capaz de ampliar o leque de conhecimentos e a 

construção de uma comunidade de leitores no espaço educacional. A contribuição da pesquisa é 

a análise não apenas do leitor e da sua formação leitora, mas também do seu posicionamento 

como sujeito de interação e discursivo nas suas diversas esferas comunicativas literárias, em 

seus variados suportes e proposições educacionais. 
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A PRODUÇÃO DE MEMES VIRTUAIS COMO FERRAMENTA PARA OS 

MULTILETRAMENTOS NA ESCOLA: UMA ANÁLISE LINGUÍSTICA, 

MULTIMODAL E DISCURSIVA 

 

Eloíza Martins Primo CAPELOCI (UFSCAR) 

eloizamp@gmail.com 

 

 

O presente trabalho propõe o estudo e análise dos Multiletramentos através da utilização em sala 

de aula de produções e análises de memes virtuais, como textos multissemióticos/multimodais, 

com foco na discursividade, o contexto de produção e as escolhas dos recursos multimodais e 

como essas produções contribuem na formação leitora/ escritora dos alunos do Ensino Médio. 

Com o advento da internet e das novas tecnologias, as mudanças ocorridas no ler e no escrever 

têm gerado discussões relacionadas à melhor forma de proceder no processo de ensino- 

aprendizagem das competências leitoras e escritoras na escola. A sociedade lida com textos cada 

vez mais semióticos, que exigem dos alunos estratégias de escrita e também de leitura que 

estejam de acordo com a multiplicidade de linguagens que compõem o texto. O meme, como 

gênero digital, vem se tornado uma prática discursiva entre os alunos, onde os mesmos se 

posicionam como sujeitos, através da linguagem deixando marcas desse processo ideológico. 

Buscaremos apresentar uma investigação e análise sobre o trabalho com memes virtuais como 

textos multimodais/multissemióticos, propiciando aos alunos uma maior interação com essas 

novas formas de (multi)letramento, as quais eles já tem acesso, porém não ainda como objeto de 

estudo em sala de aula. Analisaremos como os memes podem contribuir na formação de 

produtores e leitores de textos competentes dentro do contexto escolar, como prática dentro dos 

Multiletramentos. A fim de realizar essas investigações e de se chegar a uma compreensão 

adequada, espera-se contar, entre outros, com as contribuições de Kleiman (1995), Soares 

(2002), Rojo (2012) Cope e Kalantzis (2000), Kress (1998), Dawkins (2001) e Pêcheux (1998), 

o corpus para análise será organizado através de atividades com alunos de 2º ano de Ensino 

Médio, envolvendo a produção e análise de memes virtuais. 

 

Palavras-chave: Multiletramentos; Memes virtuais; Multimodalidade. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE HETERODISCURSO: DE DOM QUIXOTE AO 

VESTIBULAR UNICAMP 

 

Lucas Vinicio de Carvalho MACIEL (UFSCar) 
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Proponho refletir sobre como as diferentes vozes (individuais, sociais, regionais, profissionais) 

constituem a escrita e a leitura como práticas plurais situadas e inscritas. A partir de escritos do 

assim chamada Círculo de Bakhtin, com especial atenção ao texto “O discurso no romance”, 

busco refletir sobre como a heterodiscursividade é constituída e como constitui textos. Para isso, 

busco, em esforço teórico para fins de análise, decompor o que Bakhtin (, 2015/[1930-1936]) 

chama de “heterodiscursividade” em diferentes aspectos: (i) diversidade de vozes, (ii) 

pluralidade de estilos e (iii) variedades de gêneros discursivos. É possível depreender esses 

aspectos a partir das análises que Bakhtin efetua a partir da prosa romanesca. Nesse sentido, 

procurei empreender uma análise dessas facetas do heterodiscurso elegendo como objeto de 

análise a obra D. Quixote (MACIEL, 2018). Já no presente trabalho, objetivo comparar os 

resultados dessa análise, que teve por base um gênero romanesco da prosa com redações do 

vestibular Unicamp pertencentes ao gênero “narração”. O interesse de comparar esses gêneros 

se justifica, pois, se são relativamente semelhantes, ao pertencerem à escrita da prosa ficcional 

(com autores, narradores e personagens), diferem-se evidentemente em alguns aspectos. Dentre 

esses, menciona-se a relativa brevidade das narrações do vestibular em face da 

composicionalmente longa prosa cervantina em Dom Quixote. Além disso, os diálogos que cada 

gênero estabelece são muito diferentes: os vestibulandos dialogam com a prova e alguns 

discursos sociais; Cervantes dialoga com outros romances, com outras vozes sociais. Do cotejo 

entre esses dois gêneros espera-se avançar na compreensão do complexo conceito bakhtiniano 

de heterodiscurso. 

 

Palavras-chave: Escrita; Leitura; Heterodiscurso. 
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A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DOS INTERLOCUTORES NA ESCRITA 

ACADÊMICA 

 

Luiz André NEVES DE BRITO (UFSCar) 

luizandre@ufscar.br 

 

 

Esta comunicação visa refletir sobre o caráter processual da escrita na esfera acadêmica, 

centrando-se na análise da construção discursiva do(s) Interlocutor(es) na escrita de alunos 

recém-ingressos na universidade. Mais precisamente, busca-se mostrar as tonalidades das 

relações dialógicas resultante do modo como o escrevente em formação acadêmico-científica 

endereça/direciona sua produção textual aos interlocutores presenciais e não-presenciais. Num 

sentido linguístico mais amplo, compreende-se o interlocutor como aquele a quem  nos 

dirigimos para dizer/escrever algo, ou seja, comumente, é aquele reconhecido no processo 

comunicativo como sendo o receptor ou o destinatário. Ao assumir essa perspectiva 

interacionista, costuma-se dizer que, em uma atividade escrita, compete ao autor do texto 

projetar o seu dizer estrategicamente tendo em vista o seu interlocutor presencial pelas 

condições imediatas de produção. Porém, assumindo uma perspectiva discursivo-dialógica dos 

estudos da linguagem, pode-se observar como a escrita se constitui na relação dialógica não só 

com interlocutores presenciais, mas também com interlocutores não-presenciais. Partindo de um 

espaço teórico inscrito na relação dos estudos sobre Letramento Acadêmico desenvolvidos em 

uma perspectiva sociocultural e as abordagens linguístico-discursivas de fatos da linguagem, em 

especial, daqueles ligados à heterogeneidade enunciativa que fazem explodir a transparência da 

linguagem e a unidade do sujeito, viso mostrar como compreendo a atividade processual da 

escrita na relação entre o “fazer para”, engendrado pelas condições imediatas de produção (a 

novidade do acontecimento), e o “fazer com”, engendrado pelas condições amplas de produção 

(o já-experimentado do acontecimento). Para tal, analiso e comparo dados extraídos de 217 

(duzentas e dezessete) produções textuais de escreventes universitários primeiro-anistas. A 

análise dos dados me conduz não só a resultados de como o escrevente universitário em 

formação, ao mobilizar o “novo” proposto pelas condições imediatas de produção e a 

experiência com o já-escrito, vai mostrando um ethos acadêmico de si. 

 

Palavras-chave: Escrita Acadêmica; Relações Dialógicas; Heterogeneidade Enunciativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:luizandre@ufscar.br


 

490  

DISCURSO E LEITURA: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA CIRCULAÇÃO DO 

GÊNERO TIRINHAS NO LIVRO DIDÁTICO 
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Abordar a temática da leitura não é tarefa das mais fáceis, por estarmos diante de uma atividade 

complexa e abstrata, nem sempre temos clareza com relação à execução e desenvolvimento 

desta habilidade. Por outro lado, estudar as concepções de leitura inscritas no livro didático 

(LD) é tarefa ainda mais complexa, isto porque nos pautamos em hipóteses que são levantadas e 

investigadas a partir de pistas deixadas na materialidade do texto. Isso requer atenção e 

percepção aguçada a fim de enxergar o que está por trás do dito, mas também do não dito, 

daquilo que se declara, mas também daquilo que é silenciado. Pensando nessas questões, 

propomos uma análise discursiva da leitura por meio do gênero tirinhas no livro didático de 

português. Com a presente pesquisa, objetivamos compreender a circulação e a didatização do 

referido gênero no livro didático e, a partir desses processos, procuraremos elucidar como a 

leitura é trabalhada por meio das atividades propostas ao aluno. Sabemos que o universo que 

permeia o LD é bastante amplo e complexo, assim, pesquisar acerca desses materiais exige que 

se considere uma série de questões envolvidas na produção deste artefato que mais do que uma 

ferramenta de ensino, é um produto mercadológico. Conscientes disso, procuramos contemplar 

também em nossa pesquisa as principais questões que estão envolvidas no processo de produção 

e comercialização do LD, lançando sobre elas uma abordagem fundamentada nos pressupostos 

teóricos da análise do discurso de linha francesa, tomando como foco alguns conceitos 

pecheutianos como condições de produção, memória discursiva, interdiscurso e efeitos de 

sentidos (paráfrases). Nosso corpus de análise será composto por livros de 6 edições da coleção 

didática “Português Linguagens”, de William Cereja e Thereza Cochar Magalhães, destinadas a 

alunos do 3º ano do Ensino Médio. Este corpus nos permitirá a realização de uma análise 

transversal (em que se consideraremos todas as questões supracitadas ao longo de cada edição 

do LD), e longitudinal (onde analisaremos como essas questões se dão em cada um dos 

manuais). 
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GRUPO 64: EFD – GRUPO DE PESQUISA EDUCAÇÃO FINANCEIRA E DISCURSO 

(UNIFAL – Universidade Federal de Alfenas) 
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João Paulo de Brito NASCIMENTO (UNIFAL-MG) 

joao.nascimento@unifal-mg.edu.br 

 

 

O grupo de pesquisa “Educação Financeira e Discurso” tem o objetivo de analisar, sob o viés 

dos estudos do discurso, como se dá a construção linguística de textos de programas e obras 

sobre educação financeira e finanças pessoais. A educação financeira voltada à administração 

das finanças pessoais apresenta-se como proposta de orientar os indivíduos quanto à gerência de 

suas finanças, estimulando hábitos de racionalidade nos gastos, poupança e investimento. Com 

o intuito de fomentar a educação financeira dos brasileiros, associações comunitárias, 

organizações não governamentais e o próprio governo vêm dedicando espaço ao assunto, 

conforme destacam Augustinis, Costa e Barros (2012). Discussões sobre a temática têm, 

também, ganhado destaque nos veículos de comunicação, haja vista as diversas matérias ou 

artigos sobre o assunto na mídia brasileira, e no meio editorial, que disponibiliza um número 

significativo de obras sobre o tema. O discurso da educação financeira voltado às finanças 

pessoais apresenta-se como contraponto ao discurso do consumismo, propondo o planejamento 

financeiro e a melhoria nas tomadas de decisões de gastos e poupança. Contudo, considerando 

que as interações verbais são lugares de construção de significados, de ressignificações, de 

disputa de sentidos, questiona-se até que ponto esse discurso se constrói como espaço de 

resistência ou reprodução de sentidos hegemônicos, já que os discursos e os textos que os 

materializam não são isolados no espaço e no tempo, mas se relacionam com outros textos e 

discursos do passado e do presente. No âmbito do texto, essa propriedade de dialogar com 

outros textos que circulam em nossa sociedade é denominada intertextualidade e no domínio do 

discurso, a essa relação constitutiva do próprio discurso, dá-se o nome de interdiscursividade 

(WODAK; WEISS, 2005). Os autores propõem ainda uma terceira categoria que seria a 

recontextualização, que incorpora a dinâmica discursiva e a modificação de argumentos, temas 

etc. na sua transposição para outros discursos ou gêneros textuais (por exemplo, a apropriação  

do discurso da economia pelas obras de educação financeira). Norteados, portanto, por essas 

questões centrais, os trabalhos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa têm o intuito de incentivar 

a pesquisa interdisciplinar em textos de obras e programas de educação financeira, associando 

os estudos de pressupostos teóricos da educação financeira, da economia e dos estudos do 

discurso à análise da produção/circulação desses textos. 

 

Palavras-chave: Discurso; Educação Financeira; Interdiscurso. 
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INTERDISCURSO E ESTEREÓTIPOS: A IMAGEM DA MULHER EM OBRAS DE 

FINANÇAS PESSOAIS 

 

Leonardo BIAZOLI (UNIFAL-MG) 

leonardobiazoli19@gmail.com 

 

Carla Leila Oliveira CAMPOS (UNIFAL-MG) 

 

 João Paulo de BritoNASCIMENTO (UNIFAL-MG) 

 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar como as narrativas de obras de finanças pessoais 

voltadas ao público feminino dialogam, de maneira interdiscursiva, com outros dizeres 

existentes em nossa sociedade sobre a relação entre mulheres e consumo. Nesse sentido, 

trabalhou-se com os pressupostos teóricos e metodológicos da Análise do Discurso (AD) com o 

intuito de compreender e analisar os enunciados do nosso corpus, que foi composto pelos livros: 

“Eu mereço ter dinheiro: como ser feliz para sempre na vida financeira” e “Finanças femininas: 

como organizar suas contas, aprender a investir e realizar seus sonhos”, publicados em 2013 e 

2014, respectivamente. Para discutir a construção narrativa desses estereótipos, o trabalho 

filiou-se à concepção de gênero como uma construção social, histórica e cultural, conforme 

estudos de Butler (2003), Siqueira (2014) e Melo (2004). No que tange ao discurso, corrobora- 

se com a afirmação de Orlandi (2009), quando a autora afirma que as pesquisas em AD buscam 

entender como os textos expressam e reproduzem as relações sociais e visões de mundo dos 

sujeitos. Dessa maneira, observou-se, na análise do corpus,que o sujeito discursivo, ao atualizar 

os estereótipos na construção narrativa da relação da mulher com suas finanças pessoais, 

desconsidera a atual noção de gênero como construção social e reproduz discursos que 

alimentam a ideia de que há características biológicas que influenciam a formação psicológica 

das mulheres e os papéis sociais que elas desempenham. Foi possível identificar, portanto, a 

reprodução, sem questionamentos, de estereótipos que alimentam a ideia de que há uma “força 

misteriosa” intrínseca à “alma feminina”, reforçando o discurso sobre a formação biológica da 

personalidade feminina; que relacionam o trabalho das mulheres a “talentos” naturais femininos, 

vistos como formas de complementação da renda; e que, de forma bastante recorrente, 

alimentam a dependência da mulher ao consumo como forma de satisfazer desejos relacionados 

ao universo doméstico e estético. 
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VOZES DA GLOBALIZAÇÃO NO DISCURSO DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA: O 
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O discurso da Educação Financeira hegemônico se apoia na ideia de que pessoas educadas e 

informadas são capazes de tomar as melhores decisões, obtendo resultados favoráveis para o 

próprio bem-estar financeiro, o que tende a se refletir em uma menor frequência de crises 

financeiras e, consequentemente, em um cenário macroeconômico mais estável. Tal discurso 

aponta para o baixo índice de “alfabetização financeira” da população de países como o Brasil, 

defendendo iniciativas como a ENEF (Estratégia Nacional de Educação Financeira). Conforme 

Pereira & Pereira (2017) essas ações, apoiadas pelo Estado, são coordenadas por entidades 

ligadas ao mercado financeiro brasileiro e se limitam à divulgação de produtos e serviços 

bancários com objetivos de ampliar vendas sobre a população brasileira, sob o pretexto de ação 

educacional. Tais iniciativas podem ser entendidas como favorecedoras dos movimentos dos 

capitais financeiros globais, ansiosos por maximizar seus lucros em cenário de globalização. 

Nesse sentido, propomos que o discurso da educação financeira seja analisado a partir da 

perspectiva das “vozes da Globalização”, conforme Fairclough (2006). Uma dessas vozes é a 

“acadêmica”, responsável pela concepção teórica do discurso e de sua defesa pela avaliação de 

resultados por critérios objetivos e científicos. Em função disso, no presente trabalho, focaremos 

atenção para o discurso da defesa da “educação financeira” no campo acadêmico, mostrando sua 

insuficiência a partir de análise que realizaremos apoiados na Análise do Discurso Crítica. Para 

tanto, avaliamos o discurso dos trabalhos de um dos principais nomes da academia global, o da 

professora e pesquisadora Annamaria Lusardi (Universidade de Dartmouth, EUA). Em linhas 

gerais, a professora faz a ampla defesa da tese de que há uma relação direta entre alfabetização e 

bem-estar financeiro, de modo que pessoas com baixa alfabetização cometem erros ou tomam 

decisões equivocadas que resultam em um baixo bem-estar, enquanto pessoas com alta 

alfabetização financeira tomam decisões mais acertadas, o que se reflete no seu maior bem-estar 

financeiro individual e macroeconômico. Por meio de pesquisas empíricas, em diversos países 

do mundo, a professora denuncia a baixa alfabetização financeira da população, em especial de 

nichos sociodemográficos constituídos pela população “negra”, “hispânica”, “mulheres”, 

“jovens” e “idosos”. Por fim, a acadêmica defende a implementação de inciativas de educação 

financeira, cujos resultados comprovariam sua tese principal. 
 

Palavras-chave: Educação Financeira; Análise de Discurso Crítica; Annamaria Lusardi. 

 

 

 

 

mailto:hbpereira@uem.br
mailto:fernando.pereira@unifal-mg.edu.br
mailto:pedro.20.lopes@hotmail.com


 

494  

GRUPO 65: ReDIS – REPRESENTAÇÃO E DISCURSO (UFMT – Universidade Federal 

de Mato Grosso) 

 

Ana Carolina VILELA-ARDENGHI (UFMT) 

vilela.ardenghi@gmail.com 

 

 

O grupo ReDis (Representação e Discurso) surgiu do interesse em torno da noção da 

representação, no sentido proposto por Hall (2016), isto é, como um processo no qual sentido e 

linguagem conectam-se com a cultura. A representação é, portanto, para Hall (2016: 31), “uma 

parte essencial do processo pelo qual os significados são produzidos e compartilhados entre os 

membros de uma cultura”. Tal processo materializa-se, como entendemos, nos discursos que 

circulam numa sociedade e numa época dadas. É fato que a temática de gênero tem recebido nos 

últimos anos grande atenção, inclusive do ponto de vista acadêmico. E o campo dos estudos do 

discurso – como as linguagens em geral – é espaço privilegiado para observação dos fenômenos 

que, na sociedade, envolvem as recentes mudanças ocorridas em relação às discussões de gênero, 

de maneira mais ampla, e da mulher, de forma mais específica. As disputas em torno de novas 

significações, por inscrições distintas nos espaços sociais, a luta por novas formas de identificação 

dos sujeitos são, nesse sentido, alguns dos fenômenos que podem ser analisados dessa perspectiva 

teórica. Nesse sentido, as pesquisas desenvolvidas pelo grupo procuram, então, pensar a questão 

da representação articulada com uma teoria do discurso, a Análise do discurso francesa. Os 

trabalhos desenvolvidos pelo grupo atualmente envolvem, de modo particular, discussões 

relativas à representação do feminino em diferentes campos e espaços da contemporaneidade 

(política, educação, religião, publicidade e artístico). Assim, as pesquisas em andamento 

procuram responder, em linhas gerais, quais as representações da mulher que são postas em 

circular no interior desses campos. Para o ReDis, a questão dos estereótipos – e das disputas aí 

envolvidas – mobilizados nos processos de representação da mulher mostraram-se espaço 

bastante profícuo, inclusive para discussões de ordem teórica, a partir de uma possível articulação, 

como propõe Paveau (2013), com a cognição distribuída. Atualmente, o grupo encontra-se em 

processo de certificação junto à instituição da qual faz parte, a UFMT. 

 

Palavras-chave: Discurso; Representação; Feminino. 

 

Integrantes: Ana Carolina Vilela-Ardenghi; Cristiana Frazão; Julian Barbosa; Mariane 

Vasconcelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vilela.ardenghi@gmail.com


 

495  

ESTEREÓTIPOS DA MULHER NA PUBLICIDADE TELEVISIVA BRASILEIRA: 

UMA MUDANÇA A PASSOS LENTOS 

 

Cristiana FRAZÃO (PPGEL- UFMT) 

cristiana.frazaog@gmail.com 

 

 

Historicamente a representação da mulher na propaganda - muitas delas consideradas 

problemáticas - está atrelado à venda de cosméticos, produtos de limpeza, como “manequim para 

vender cerveja” ou ofertada como “prêmio” na aquisição de um carro. Hoje, o papel social da 

mulher mudou, tem despertado interesse e está sob o olhar minucioso dos coletivos femininos e 

da sociedade em geral, fazendo com que as empresas anunciantes e publicitários repensem alguns 

princípios, valores e mesmo os estereótipos mobilizados, sendo cada vez mais inaceitável retratar 

a mulher a partir de uma visão sexista. As marcas que se recusam a fazer esse movimento sofrem 

as consequências dessa resistência. É preciso ressaltar, porém, que “falar dos estereótipos de 

gênero na publicidade, [...] não deve configurar como denúncia” ou, minimamente, apenas como 

denúncia, mas, antes como uma observação de como “a narrativa publicitária reforça ou atualiza 

os papéis sociais de homens e mulheres em nossa cultura” (CORREA, 2012). O objetivo deste 

projeto, portanto, é analisar e descrever os processos de subjetivação/identificação do sujeito no 

discurso, analisando por meio das imagens, memórias e espaços no discurso publicitário como as 

representações femininas estão sendo construídas em alguns comerciais de TV. Trata-se, assim, 

de descrever, em alguma medida, o seu funcionamento no discurso publicitário, verificando se, 

de fato, há um deslocamento dos estereótipos postos a circular nesse universo. Para tanto, o corpus 

é composto por dois tipos de propagandas, ambas direcionadas, em tese, a um público masculino 

– a hipótese que fazemos é que nesses espaços encontraríamos mais resistência a mudanças. A 

primeira é da cervejaria Skol, que passou por um processo de transformação intenso ao longo de 

dez anos, sendo que a campanha de carnaval de 2015 pode ser apontada como um acontecimento 

discursivo moral (PAVEAU, 2015) que desencadeia essa mudança. Na referida campanha a 

marca usou cartazes alltype onde se liam “Deixei o não em casa” e “Topo antes de saber a 

pergunta”, interpretados como estímulo ao assédio sexual. O segundo tipo de propaganda a ser 

analisado é, na verdade, um conjunto de propagandas de caminhonete, de diferentes marcas, que 

ainda tem caráter quase que totalmente masculinizado e a representação feminina é praticamente 

inexistente ou insignificante. O pressuposto é que também o “apagamento” e/ou “silenciamento” 

da mulher nesse contexto produz sentido. A pesquisa tem como base os pressupostos da Análise 

do Discurso francesa. 
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“I TAKE ALL IS MINE”: IDENTIDADE E REPRESENTAÇÃO DA MULHER NA 

SÉRIE GAME OF THRONES 

 

Julian BARBOSA, (PPGEL- UFMT) 

yure_lua@hotmail.com 

 

 

O gênero narrativo conhecido como de “capa e espada”, como, por exemplo, Rei Arthur e Os 

três Mosqueteiros, desenvolveu-se, ao longo da história, como hegemonicamente masculino, 

isto é, trata-se de um estilo narrativo que até pouco tempo era exclusivamente conhecido pelos 

grandes feitos de seus “cavaleiros” e não de suas “princesas”. Apesar de as primeiras 

adaptações terem surgido em paralelo ao advento do cinema, observamos o seu crescimento a 

partir das primeiras adaptações televisivas nos anos 1950 (The Adventures of Robin Hood, 

Sword of Freedom, The Buccaneers). Hoje a série americana Game of Thrones impulsiona 

outras do gênero. A opção pela série, aliás, e não pelos livros, deveu-se ao observar que a 

adaptação tem maior projeção não apenas sobre o público ao qual é destinado, mas também 

sobre aqueles que se identificam com seus personagens. Esta pesquisa – que se encontra ainda 

em fase inicial – assume a série Game of Thrones como um acontecimento discursivo 

(PÊCHEUX, 1990), na medida em que ela apresenta incontáveis personagens femininas que 

desempenham papel de destaque em um gênero que, como já dito, não se consolidou dessa 

forma. O acontecimento, uma ruptura da “estabilidade anterior” no regime de circulação 

discursiva, legitimando novas formas e saberes, subverte, portanto, representações 

historicamente cristalizadas da mulher, bem como do próprio gênero discursivo em questão. O 

objetivo geral da pesquisa é, assim, analisar as diversas formas de representação do feminino 

presentes na série, verificando o modo como elas materializam discursos recentes que 

problematizam, dentre outras questões, os papéis desempenhados pela mulher na sociedade 

contemporânea. Hall (2016) aponta que a representação é o processo pelo qual sentido e 

linguagem conectam-se com a cultura e, nessa perspectiva, é comum que se recorram a 

estereótipos que, ainda segundo o autor, reduzem, naturalizam, essencializam e fixam a 

diferença. Nesse sentido, a pesquisa objetiva fazer uma análise dos estereótipos da mulher 

postos a circular no interior da série. Por fim, é preciso dizer que assistimos atualmente a um 

crescimento nos estudos em torno das questões de gênero, decorrentes, em boa medida, de um 

alcance e penetração maior dos estudos queer e dos movimentos feministas. É inegável que, ao 

longo dos anos, os processos de representação do feminino – especialmente na sociedade 

ocidental – passaram por significativas mudanças, como apontam Beauvoir (1980), Davis 

([1981]2016) e Butler (2016). A pesquisa intenta contribuir com a temática do ponto de vista da 

Análise do discurso. 
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ANÁLISE DO DISCURSO DA AUTOAJUDA PARA MULHERES CRISTÃS 

 

Mariane VASCONCELOS (UFMT) 

marianerochacamargovasconcelos@gmail.com 

 

 

Este trabalho, que é parte de uma pesquisa ainda em fase inicial, lança algumas questões em 

torno de um fenômeno relativamente recente do mercado editorial: a autoajuda para mulheres 

cristãs. Essa modalidade da autoajuda pode ser encontrada não somente em livros, mas 

distribuída por toda a parte e em gêneros diversos, como em blogs, sites, aplicativos para 

celular etc. Trata-se de uma autoajuda dirigida a um público bastante específico (mulher cristã, 

principalmente evangélica) e, de certo modo, com objetivos igualmente específicos: como 

tornar-se a mulher “perfeita” aos olhos de Deus. Diferentemente da autoajuda em geral, a 

autoajuda para mulheres cristãs prescreve os comportamentos que as mulheres devem seguir, 

justificando-os e fundamentando-os nos versículos bíblicos, ao contrário de outras 

modalidades de autoajuda que se apoiam sobre discursos “científicos” ou “motivacionais” e 

“psicológicos”. Parte de um projeto maior em que se analisam as diversas representações do 

feminino na sociedade brasileira contemporânea, esta pesquisa procura descrever as 

representações da mulher que circulam nos livros (e somente neles) de autoajuda para mulheres 

cristãs. Essa opção justifica-se por serem eles primeiros em relação aos demais gêneros e 

mídiuns e, além disso, por não termos identificado até o momento diferenças significativas nas 

representações da mulher que circulam nesses outros meios em relação aos livros. Na seleção 

do corpus – ainda em processo – optamos, inicialmente, pelos dois mais vendidos, “Trinta e 

um segredos de uma mulher inesquecível” (MURDOCK, 2009) e “A Mulher” (CARDOSO, 

2011), sejam eles escritos por homens ou por mulheres. É possível, contudo, que mais livros 

entrem para o corpus da pesquisa. Nesse sentido, um dos objetivos será identificar se há 

alguma diferença sistemática entre eles que possa ser atribuída ao gênero do autor. Nossa 

hipótese inicial no que tange à representação do feminino é a de que se trata de uma mulher 

essencialmente fragilizada em decorrência de uma presumida “falta de Deus”. As primeiras 

leituras realizadas sugerem duas mulheres que são confrontadas no interior dos livros: a sem 

Deus e a com Deus, antes e depois das “orientações” dadas. A mulher que se deseja alcançar é, 

invariavelmente, descrita como “perfeita”, “excelente” e “inesquecível”. 
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GRUPO 66: LIRE – LABORATÓRIO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS DAS 

REPRESENTAÇÕES DO LEITOR BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO (UFSCar – 

Universidade Federal de São Carlos) 

 

Luzmara CURCINO (UFSCar) 

luzcf@ufscar.br 

 

 

Criado em setembro de 2009, as pesquisas realizadas pelos membros do LIRE dedicam-se à 

análise de discursos sobre a leitura e sobre o leitor brasileiro contemporâneo, em especial às 

representações de comunidades leitoras cujos gestos e práticas são em geral mais negligenciados 

e menos conhecidos, tais como de leitores de origem popular. Para isso, são várias as fontes a que 

recorrem os pesquisadores do LIRE nessa empreitada de depreensão de discursos sobre a leitura. 

Em geral, constituem os corpora de pesquisa do grupo textos produzidos na atualidade, 

materializados sob a forma de livros de gêneros editoriais diversos (ficção, literatura infantil e 

juvenil, adaptações, romances populares, obras de cunho didático escolar), ou que circulam em 

revistas e jornais (impressos ou digitais), ou sob a forma de campanhas de promoção da leitura 

(oficiais ou leigas) etc. O objetivo em comum é o de depreender, por meio de suas estratégias de 

escrita (linguísticas e editoriais), por meio do que enunciam direta ou indiretamente sobre essa 

prática (sob a forma de recomendações, julgamentos, de atributo de perfis de figuras públicas), 

certos consensos sobre a leitura e os usos desses consensos na produção e manutenção de 

hierarquias culturais. Também nos valemos de diversas declarações, autodescrições e entrevistas 

disponíveis virtualmente em blogs e páginas diversas, em que internautas enunciam sobre a leitura 

e sobre si como leitores. Nesses enunciados encontram-se também inscritas essas representações 

consensuais de práticas de leitura idealizadas, algumas efetivamente exercidas, outras 

pressupostas ou ensejadas. Subsidiados pela Análise do Discurso, no que concerne a sua 

abordagem das condições de produção e circulação dos textos, logo, de seus sentidos, assim como 

por princípios da História Cultural, em especial pelas considerações acerca da história do livro e 

da leitura empreendidas por Roger Chartier, os trabalhos de pesquisa desenvolvidos no LIRE 

visam, assim, levantar e analisar o que se diz sobre as práticas de leitura de distintas comunidades 

leitoras, ou de certos sujeitos representativos dessas comunidades (imaginadas ou existentes), e 

como esse dizer é incorporado e reproduzido no que enunciam sobre si os membros dessas 

comunidades. De posse desses corpora de representações discursivas sobre a leitura, nosso 

objetivo tem sido confrontá-los de maneira a podermos descrever quais são os discursos sobre a 

leitura que regulam o que se pode e se deve dizer acerca dessa prática e que práticas ensejam, 

induzem e fetichizam, junto ao público brasileiro na atualidade, as distinções e hierarquias 

simbólicas que, espelhando, na maioria das vezes, hierarquias sociais efetivas e sistematicamente 

reproduzidas, tal como constatou Pierre Bourdieu em sua sociologia das práticas culturais, 

contribuem para manutenção de mitos, de preconceitos e da naturalização de nossas divisões 

socioeconômicas. 

 

Palavras-chave: Discursos sobre a leitura; Leitor brasileiro; Leitor popular. 
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TEORIA DA RECEPÇÃO E O ENSINO DE LEITURA: UMA ANÁLISE DA 

APROPRIAÇÃO DE SEUS PRINCÍPIOS EM CONTEXTO CIENTÍFICO/ESCOLAR 

BRASILEIRO 

 

Ana Paula dos Santos de SÁ (IEL-UNICAMP) 

anap.ss88@gmail.com 

 

 

Este projeto tem como objetivo investigar o modo segundo o qual a perspectiva teórica 

conhecida internacionalmente como Teoria da Recepção ou Teoria da Estética da Recepção é 

apropriada e enunciada por pesquisadores das áreas de Linguística, de Linguística Aplicada, de 

Teoria Literária e de Educação no que concerne a sua preocupação comum com o tema do 

ensino/aprendizado de leitura no Brasil. À luz das discussões empreendidas por Annie Rouxel, 

Gérard Langlade, Vincent Jouve, Jean-Louis Dufays e Michèle Petit acerca das contribuições da 

Teoria da Recepção para a didática da literatura, ou mais especificamente da leitura literária, 

visamos levantar e refletir sobre semelhanças e diferenças nas discussões com o mesmo objetivo 

presentes em artigos científicos produzidos por diferentes estudiosos brasileiros interessados 

pelo ensino de leitura, em geral, e pelo ensino de leitura literária, em específico. Assim, 

pretendemos depreender similitudes e prováveis especificidades no modo de apropriação e de 

circulação dos princípios e conceitos dessa teoria em cenário brasileiro, com foco nos artigos  

em que se manifesta entre seus objetivos a preocupação com o ensino-aprendizagem de leitura. 

Um princípio que encontrou solo fértil e bastante circulação em âmbito nacional é aquele da 

subjetividade da leitura, ou seja, aquele segundo o qual o leitor é o responsável principal, senão 

exclusivo, pelos sentidos de um texto. Para levantarmos as variações parafrásticas de 

enunciados que reproduzem esse discurso sobre a leitura e sobre o leitor, e as implicações para o 

ensino dessa prática, tal como formulados pelos pesquisadores brasileiros que se dedicaram ao 

tema, buscaremos constituir um corpus com um conjunto representativo de artigos científicos de 

revistas qualificadas e de ampla circulação das áreas referidas. Na análise do que enunciam 

sobre a leitura, nos subsidiaremos em princípios da História cultural da leitura e da Análise de 

discurso. 
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REPRESENTAÇÕES DE LULA COMO LEITOR E OS DISCURSOS SOBRE A 

LEITURA NA MÍDIA BRASILEIRA 

 

Andrei Cezar da SILVA (Letras-UFSCar) 

 andrei_silva29@hotmail.com  

 

Luzmara CURCINO (UFSCar) 

luzcf@ufscar.br 

 

 

Empreendemos em nossa pesquisa de Iniciação Científica um levantamento sistemático e amplo 

de textos, junto ao acervo digital do jornal O Estado de São Paulo, que apresentassem 

referências diretas ou indiretas às práticas de leitura do ex-presidente Lula, de 1994, quando de 

sua segunda candidatura à presidência até a atualidade, mais precisamente até abril de 2017. 

Nosso objetivo foi o de selecionar enunciados com posicionamentos eufóricos ou disfóricos 

quanto ao modo como apresentavam esse ator político em sua relação com a leitura (leitor/ não- 

leitor) e com isso depreender em sua análise os discursos sobre a leitura a que eles se filiam. A 

partir da localização e análise prévia de textos de diferentes gêneros discursivos (editoriais, 

notícias, reportagens, artigos de opinião, crônicas, notas informativas e mensagens de leitores) e 

de diversos cadernos e seções do jornal, observamos uma recorrência quanto aos discursos sobre 

a leitura que são convocados para se construir a imagem de Lula como leitor. Além do 

predomínio de enunciados com críticas incisivas ao ex-presidente em relação a sua prática 

leitora, observamos como a leitura é invocada como prática-símbolo de outras práticas culturais 

e alude a competências diversas consideradas necessárias para a atuação na política, reforçando 

com isso uma imagem predominantemente idealizada que compartilhamos sobre a leitura e 

sobre o que é ser leitor. 
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DISCURSOS SOBRE LIVROS DIDÁTICOS DIGITAIS NO BRASIL E SEUS EFEITOS 

DE SENTIDO EM TEXTOS OFICIAIS DO GOVERNO BRASILEIRO E NA MÍDIA 

 

Danilo VIZIBELI (UFSCar) 

 danilovizibeli@gmail.com 

 

 

Com a divulgação do Edital CGPLI 01/2013 do Programa Nacional do Livro Didático 2015 

(PNLD), no qual se previa a inclusão de livros didáticos no formato digital para serem usados 

em tablets nas escolas públicas brasileiras, circulou em meios oficiais do governo e em textos  

da mídia uma série de enunciados relativa a essa novidade. Partindo deste acontecimento, em 

nossa pesquisa de doutorado objetivamos analisar o que foi enunciado a seu respeito, o modo 

como foram formulados esses enunciados, enfim, que discursos foram mobilizados para validar 

ou questionar esse processo de implantação de livros didáticos digitais nas escolas públicas 

brasileiras. O corpus de nossa pesquisa é constituído de enunciados desse edital, bem como de 

outros extraídos do Guia do Livro Didático e de notícias que circularam na mídia on-line no 

período de 2013 a 2017. Partindo da definição de discurso como “efeito de sentido entre 

interlocutores” (PÊCHEUX, 2002), investigaremos essa ação de implantação dos livros 

didáticos digitais como um acontecimento discursivo. Para tanto, mobilizamos sobretudo os 

conceitos de “formação discursiva” e de “memória discursiva”. Considerando que todo dizer é 

constituído ideologicamente e resulta de posicionamentos (sociais, culturais, históricos) dos 

sujeitos que enunciam, constata-se nas análises desses enunciados os processos de apropriação, 

de reiteração e de ressignificação do que já se enunciou sobre o livro didático em sua forma 

impressa e tradicional, com vistas a promover essa sua nova forma de materialização, como 

objeto e como bem simbólico, como símbolo da mercantilização da educação ou como 

ferramenta incontornável na atualidade para o sucesso no ensino/aprendizado. Os sujeitos 

envolvidos no acontecimento – professores e alunos, agentes do governo, produtores de 

conteúdo digital, entre outros – ocupam posições discursivas indiciadas nos modos como 

reiteram ou instauram “novos” sentidos sobre esse objeto e as práticas que deles se 

apropriariam, e que por essa razão são reveladoras da opacidade da língua e da não-neutralidade 

de seus usos. O que se enuncia sobre esse objeto cultural produz efeitos diversos, desde a 

naturalização de discursos altamente eufóricos sobre a tecnologia, sobre a inovação e sobre seu 

alegado potencial de revolucionar a educação, até a anulação, o apagamento da importância dos 

sujeitos da educação. Investigar o funcionamento discursivo desses enunciados da atualidade 

possibilita compreender melhor os modos de determinação de uma memória sobre o livro 

didático no Brasil e seu eventual futuro digital. Para essa análise, valemo-nos como referencial 

teórico das considerações de Michel Pêcheux (1997; 2002; 2009; 2011; 2015), de Eni Orlandi 

(2009; 2012) sobre a análise de discursos; de Roger Chartier (1991; 1998; 2002), de Alberto 

Manguel (1997) e de Robert Darnton (1992) sobre a história da escrita, da leitura e de seu 

ensino; e de estudiosos brasileiros que se ocuparam da história do livro didático no Brasil. 
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REPRESENTAÇÕES DO LEITOR DE FOLHETINS DO CORREIO PAULISTANO 

PELA PERSPECTIVA DA SEMIÓTICA GREIMASIANA 

 

Débora Cristina Ferreira GARCIA (UFSCar/FAPESP) 

deboracfgarcia@gmail.com 

 

 

O objetivo desta apresentação é descrever os resultados de pesquisa de pós-doutorado, 

financiada pela FAPESP (2012/06457-0) e realizada junto ao Departamento de Letras e 

Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFSCar, acerca do perfil de leitores de ficções 

narrativas publicadas na seção folhetim do Correio Paulistano, no período de 1860, quando o 

gênero começa a se destacar nesse espaço do jornal, a 1822, data em que o periódico passa a ser 

administrado por outro proprietário. Estratégia jornalística proposta por Émile de Girardin, do 

jornal La Presse, e seu ex-sócio Dutacq, proprietário do Le Siècle, para expandir o público leitor 

de seus jornais, as histórias de ficção publicadas de forma seriada ganham não só a adesão dos 

leitores franceses, mas também de muitos outros espalhados por diversas partes do mundo, 

inclusive do Brasil. Embora haja diversos estudos que descrevem e analisam a inserção dessa 

nova seção nos jornais brasileiros, o impacto sobre a produção literária nacional e sobre a 

ampliação do público leitor, não foram realizados estudos mais amplos e sistemáticos sobre a 

circulação e a recepção do folhetim em São Paulo no século XIX, e, em especial, acerca do 

Correio Paulistano. Tomando como base a teoria semiótica greimasiana, em sua interface com 

os estudos da história da leitura no Brasil, descrevemos traços do perfil do público leitor para o 

qual esta seção do jornal era destinada, examinando os tipos de textos que foram publicados no 

pé de página, a linguagem empregada em sua construção, com especial observação às 

manifestações da enunciação no enunciado e os modos de inscrição do enunciatário nos textos 

que compuseram o corpus da pesquisa. Nosso objetivo mais amplo foi o de contribuir com os 

estudos sobre a história da leitura no Brasil, de modo geral, e com os trabalhos de pesquisa 

desenvolvidos junto ao Laboratório Interdisciplinar de estudos das Representações do leitor 

brasileiro contemporâneo, de modo específico. 

 

Palavras-chave: Correio Paulistano; Leitor; Semiótica Greimasiana. 
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POSICIONAMENTOS DISCURSIVOS SOBRE A LEITURA: DA REPRESENTAÇÃO 

ESCOLAR DESSA PRÁTICA AO QUE ENUNCIAM OS JOVENS LEITORES 

 

Fabrícia Migliorato CORSI (UFSCar) 

 fabriciamcorsi@gmail.com 

 

 

Objetivamos com nossa pesquisa refletir sobre o posicionamento discursivo assumido por 

jovens estudantes sobre suas práticas de leitura e sobre si como leitores, observando o contexto 

histórico-social da esfera escolar que, de certa forma, contribui para a formação discursiva do 

sujeito leitor, sobre seus hábitos e representações das práticas da leitura. Analisar as práticas e 

posicionamentos discursivos provenientes dessa instituição justifica-se uma vez que se atribui 

à escola a responsabilidade de ensinar, formar e estimular práticas leitoras, e por se tratar de 

um espaço institucional no qual a centralidade dessa prática é manifesta por discursos, gestos, 

espaços, e pela constituição de identidades. Isso se dá graças à partilha de grande parte das 

representações simbólicas da leitura que compartilhamos, e de modo específico entre 

professores, pais e alunos, e entre as teorias e abordagens que a explicam e que são formuladas 

intra ou extra-muros escolares. Assim, além de ser vista como espaço que institucionaliza a 

relação com a leitura, a escola é também aquele lugar de onde advém grande parte dos 

discursos de autoridade sobre essa prática. Por essa razão, partimos da análise das práticas 

declaradas de leitura de um grupo de jovens estudantes de escolas públicas de ensino médio, 

cujas declarações nos permitem conhecer uma certa identidade social relativa ao maior ou 

menor ajustamento em relação à imagem da leitura, do bom leitor. O corpus da pesquisa foi 

constituído por dados levantados, por meio de questionário com questões objetivas, junto a 

alunos do ensino médio de escolas públicas de Minas Gerais. As reflexões que seguem 

debruçam-se sobre a análise dos dados coletados tendo como eixos teóricos norteadores as 

reflexões propostas por estudiosos da análise do discurso, como Michel Foucault (2009; 1999; 

2000); pesquisadores da área da história da leitura como Roger Chartier (1999; 2002; 2012) e 

estudiosos contemporâneos da  área da educação como, Regina Zilberman (2015), Magda 

Soares (1998), Márcia Abreu (2001; 2009) João Luis Ceccantinni (2004; 2007; 2010). 

 

Palavras-chave: Representação escolar da leitura; Leitores jovens; Práticas de leitura. 
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A LEITURA DE DOM QUIXOTE: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DE 

REPRESENTAÇÕES DO LEITOR INFANTIL E JUVENIL 

 

Jéssica de OLIVEIRA (UFSCar) 

 jessicaaoliv@gmail.com 

 

 

Por meio de uma revisão bibliográfica dos estudos concernentes à história do desenvolvimento 

da prática de adaptação de clássicos no Brasil, para o público infantil e juvenil, nosso objetivo 

neste trabalho é analisar diversas adaptações do clássico da literatura universal, Dom Quixote de 

la Mancha, publicadas por diferentes editoras brasileiras e sob a forma de gêneros distintos, da 

década de 1910 até 2013, a fim de refletirmos sobre as representações, inscritas nesses textos, 

do público leitor a que se destinam. Para tanto, nosso corpus foi constituído por treze 

adaptações, considerando a seleção de obras com relativo destaque quanto a sua circulação, que 

contaram com mais de uma edição, ou que foram realizadas por adaptadores renomados, ou 

grandes editoras, distribuídas equitativamente ao longo de quase um século. Nossa pesquisa do 

corpus resultou na localização de uma das mais antigas adaptações de Dom Quixote, publicada 

provavelmente em 1915, pela Livraria Garnier, o que auxiliou nossa compreensão de como os 

modos de representação da loucura do cavaleiro andante mudaram ao longo do tempo. Em  

nossa análise, procedemos por comparação, cotejando tanto a fonte primária que adotamos, a 

saber, a tradução bilíngue em dois volumes de Sérgio Molina (2007; 2008), com as suas 

respectivas adaptações, quanto comparando uma adaptação às outras, apoiados para isso em 

princípios da Análise do Discurso francesa, da História Cultural da leitura e de estudos mais 

específicos que tomaram como objeto de suas reflexões as adaptações de obras clássicas. Como 

resultado, identificamos que a qualidade da loucura na descrição do personagem principal é a 

característica que mais se sobressai nessas adaptações destinadas ao público infantil e juvenil. 

Essas adaptações, pelo modo como são construídas, os temas explorados, as palavras 

selecionadas, representam as práticas, interesses e competências que se pressupõem serem 

aqueles do público a que se destinam. De nossa análise pudemos depreender 3 tendências gerais 

relativas ao modo como essa característica da loucura é explorada nos textos das diferentes 

adaptações, a saber, a moralizante, a cômica e a estética, que explora de forma mais criativa as 

formas, os jogos com os gêneros, os paratextos, nessa apresentação de D. Quixote ao público 

infantil e jovem. 

 

Palavras-chave: Adaptações infantis e juvenis; Representações dos leitores; Dom Quixote de 

La Mancha. 
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TRANSPOSIÇÕES E ACOMODAÇÕES DA MITIFICAÇÃO DA LEITURA NA ERA 

DIGITAL: UMA ANÁLISE DISCURSIVA 

 

Larissa Albuquerque Pinheiro BARBOSA (UFSCar) 
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Luzmara CURCINO (UFSCar) 

luzcf@hotmail.com 

 

 

Com o crescente e rápido avanço das tecnologias digitais de produção, circulação e 

armazenamento de textos, emergem discursos de diferentes ordens sobre as práticas de escrita e 

de leitura, das previsões excessivamente otimistas alegando a revolução técnica em benefício da 

democratização da informação até as previsões dramáticas que decretam a inevitável 

degradação dessas práticas, da figura do leitor, dos impressos, mas sobretudo do livro, 

substituído sistematicamente pelas telas. Nesta pesquisa, objetivamos depreender representações 

de práticas de leitura manifestas em press releases de empresas produtoras e comercializadoras 

de tecnologias relacionadas à produção e circulação de livros digitais, mais especificamente a 

essas notas presentes na página da Amazon e referentes ao Kindle e a e-books, a fim de 

analisarmos se há uma transposição dos “mitos”, tal como designado por Britto & Barzotto 

(1998), relativos aos consensos que compartilhamos sobre essa prática e sobre o livro 

tradicional, impresso, físico. Essa transformação do livro, tal como o conhecemos, em uma 

forma digital, implicaria uma mudança relativa a esses consensos, ou seja, ao que se enuncia a 

respeito da leitura, dos leitores e do livro, como objeto físico e simbólico? Isso afetaria o modo 

como se afirma o seu prestígio até sua fetichização? Sem pretender responder plenamente a 

essas questões, com este trabalho de iniciação científica, objetivamos levantar e refletir sobre as 

formas de apropriação e de atualização de consensos sobre a leitura, manifestos nesses informes 

publicitários de livros digitais. Apesar da afirmação da novidade e das vantagens desse objeto 

de leitura, é notável a continuidade e regularidade no que se enuncia sobre o leitor, o livro e a 

leitura. O corpus para esta pesquisa constitui-se de 24 excertos, de 5 textos distintos, todos de 

divulgação do Kindle e de e-books, publicados na página da Amazon entre março e abril de 

2018. Sua seleção foi feita com base na maior ou menor identificação do que é enunciado sobre a 

leitura e sobre os leitores na divulgação desse objeto e desse serviço com os discursos sobre essa 

prática, em especial aqueles empregados pela mídia sob a forma de publicidades, numa espécie 

de “recitação de mitos” (GREGOLIN, 2000). Em nossa análise, apoiamo-nos teoricamente na 

Análise do Discurso de linha francesa, em princípios da História Cultural da Leitura, em especial 

nas reflexões de Roger Chartier, e em pesquisas pautadas por essas perspectivas teóricas que se 

dedicaram à análise dos discursos sobre a leitura no Brasil. 
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LEITURA COMO INSÍGNIA HISTÓRICO-CULTURAL EM PROPOSTAS 

DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS PARA O ENSINO MÉDIO 
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Nesta pesquisa nos propomos a investigar discursos sobre a leitura manifestos em propostas 

didático-pedagógicas relacionadas ao ensino médio. Para nossa análise, buscamos compor um 

corpus de enunciados de diferentes ordens discursivas que tratam da leitura no processo de 

docência/aprendizagem de língua portuguesa. Empreendemos a coleta desse corpus junto ao 

Decreto-Lei nº 4244, de 9 de abril de 1942 (Lei Orgânica do Ensino Secundário, denominada 

também como Reforma Capanema); às Diretrizes para o Aperfeiçoamento para o 

Ensino/Aprendizagem da Língua Portuguesa (1986); à Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996 

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional); às Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio (2006); ao texto da Medida Provisória 746, de 22 de setembro de 2016 (também 

conhecida como Reforma do Ensino Médio); e à Base Nacional Comum Curricular (proposta 

publicada em abril de 2018, que será discutida para homologação pelo Conselho Nacional de 

Educação, em 2019). De modo a compreender as formas de legitimação de certas concepções e 

metodologias de ensino, o modo como se tornam consenso e com isso silenciam analogias e 

discrepâncias entre as seleções lexicais desses documentos oficiais com a meta de depreender os 

discursos e suas implicações práticas no fomento de um ensino mais funcional, pragmático e 

conteudista inscrito em algumas dessas proposições e delimitações curriculares relativas ao 

ensino médio. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que se apoia em conceitos da Análise do 

Discurso francesa/brasileira e da Linguística Aplicada ao ensino de línguas. Portanto, temos 

como objetivo analisar a emergência e recorrência de certos enunciados sobre a leitura nesses 

documentos, buscando cartografar regularidades e deslizamentos do que é enunciado sobre essa 

prática, que indiciam seu pertencimento a dadas formações discursivas, compreendidas segundo 

define Jean-Jacques Courtine (2009) não como uma instância fechada, ao contrário “[o] 

fechamento [de uma formação discursiva] é fundamentalmente instável: não consiste num limite 

traçado, de uma vez por todas, mas se inscreve entre diversas FD como uma fronteira que se 

desloca, em razão dos jogos da luta ideológica, nas transformações da conjuntura histórica de 

uma dada formação social”. 

 

Palavras-chave: Leitura; Protocolos institucionais; Ensino Médio. 
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UMA ANÁLISE DE DISCURSOS SOBRE A LEITURA: O QUE DIZ A MÍDIA SOBRE 

OS EX-PRESIDENTES FHC, LULA E DILMA COMO LEITORES 

 

Luzmara CURCINO (UFSCar) 
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Há certas competências que são esperadas de um ator político e são quase sempre enunciadas e 

reiteradas em processos de disputa eleitoral ou durante o exercício de um cargo representativo. 

Outras competências, menos comuns e ‘mais genéricas’, podem ser evocadas e exploradas pela 

mídia na constituição da imagem pública desses sujeitos. Entre essas se encontra a prática da 

leitura. As diferenças de acesso a seus objetos, as formas de rarefação e de legitimação de seu 

exercício e os princípios de exclusão e de seleção de dizeres a seu respeito, assim como de 

sujeitos autorizados para tal (FOUCAULT, 1999), empreendidos por diversas instituições  que 

se ocuparam e ainda se ocupam do ensino, da difusão, da promoção dessa prática, constituem 

assim os discursos sobre a leitura. Esses discursos, cujas formas de remanência, atualização ou 

apagamento estão em constante negociação com uma dada memória (COURTINE, 2006), são 

evocados pela mídia em diversos textos e com diferentes finalidades. Assim, não é de modo 

espontâneo ou gratuito que o fazem quando abordam temas do âmbito da política nacional, e em 

especial quando atualizam esses discursos sobre a leitura sob o viés do julgamento, para a 

promoção ou desqualificação de figuras políticas de renome no Brasil. Por meio da análise de 

textos das mídias tradicionais (revistas e jornais de maior circulação), nos dedicamos em nossa 

pesquisa de pós-doutorado recentemente concluída a refletir sobre a força de emergência e de 

circulação de certos discursos que, há muito e de forma variável, sustentam dizeres, crenças e 

práticas sobre o que é ser leitor e sua relação com a autorização/autoridade para o exercício da 

política. Assim, subsidiados teoricamente por princípios da Análise de Discurso, segundo 

Michel Foucault (1999; 2000), analisamos comparativamente o modo como são referidos, 

quanto a seu perfil leitor, os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da 

Silva e Dilma Rousseff, de modo a depreendermos que discursos sobre a leitura são atualizados, 

sob que formas, com que valores e tendo em vista que efeitos de sentido. 

 

Palavras-chave: Discursos sobre a leitura; Mídia; Políticos brasileiros. 
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GESTOS DE LEITURA E DE ESCRITA DE INTELECTUAIS BRASILEIROS: UMA 

ANÁLISE DISCURSIVA DA TÉCNICA E DE CADERNOS DE LUGAR-COMUM 

 

Pâmela ROSIN (UFSCar) 

 pamelasilvarosin@gmail.com 

 

 

Em nossas práticas diárias de escrita e leitura é relativamente comum o emprego de “frases” 

oriundas de diversos campos, sobretudo do literário, reconhecíveis em sua estrutura em comum 

por sua concisão e força argumentativa, o que as tornam “colecionáveis” e “citáveis”. Essa 

técnica de leitura e de escrita consiste na identificação, seleção e coleta de um conjunto de 

frases, organizadas em temáticas diversas, para usos isolados ou na composição de textos 

diversos. Em diferentes culturas e períodos da história, sujeitos de diversas origens e com 

finalidade distintas se valeram da composição de “cadernos de lugar-comum”. Considerando a 

manutenção do uso dessa técnica e sua materialização em cadernos de intelectuais brasileiros 

(século XIX ao XX), nos questionamos acerca dos usos e apropriações históricas mobilizadas  

na construção desses cadernos. Assim, nos apoiamos na articulação teórico-metodológica entre 

a Análise do Discurso, especialmente dos trabalhos empreendidos por Michel Foucault em sua 

fase arqueológica, e a História Cultural da leitura, primordialmente no que concerne às 

reflexões de Roger Chartier, assim como em alguns estudos específicos acerca desses cadernos, 

como as pesquisas realizadas por Ann Moss, Ann Blair e Francis Goyet. Apesar de sua aparente 

contemporaneidade, a técnica e a prática de uso de frases na composição de cadernos de lugar- 

comum podem remontar à Antiguidade clássica, quando era mobilizada para fins didáticos. Em 

terras brasileiras, seu registro sistemático e antigo se deu por meio da tradição de ensino da 

Retórica, empregada nos métodos de educação formal jesuítico. Mesmo com a descontinuidade 

de seu ensino, verificamos a recorrência dessa técnica nos acervos com textos de figuras 

públicas brasileiras do fim do século XIX e começo do século XX. Nosso corpus de pesquisa é 

composto de cadernos de lugar-comum dos intelectuais brasileiros Florestan Fernandes 

(sociólogo) e Ruy Barbosa (político), em cuja análise buscamos identificar semelhanças e 

diferenças em seus modos de apropriação dessa técnica, e de sua representação nas  formas 

como dela se valem. 
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FORMANDO LEITORES NO ENSINO DE OUTRA LÍNGUA: UMA ANÁLISE DE 

REPRESENTAÇÕES DE LEITURA COMPARTILHADAS POR PROFESSORES DE 

LÍNGUA ESPANHOLA 
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No atual contexto mundial, aprender uma outra língua e/ou saber ler textos em língua 

estrangeira tem se apresentado como uma exigência e necessidade para os indivíduos e para as 

sociedades. Sendo assim, nos propusemos a pesquisar como se tem dado o trabalho com a 

habilidade de leitura no ensino de língua espanhola em escolas de ensino fundamental II e 

médio. Objetivamos identificar junto a professores de espanhol as representações que 

compartilham acerca da leitura como prática social, de modo geral, ou da leitura como 

habilidade específica a ser explorada nas aulas de língua estrangeira. Com esse intuito, 

elaboramos um questionário composto por 30 questões discursivas e de múltipla escolha, 

respondido por 24 professores de espanhol. Posteriormente, selecionamos 5 entre eles e 

realizamos entrevistas individuais com cada um, com base em um roteiro semiestruturado, 

composto por 14 perguntas discursivas. A partir da organização dos dados gerados pelo 

questionário e pelas entrevistas, analisamos certos discursos sobre o livro e a leitura que 

circulam em nossa sociedade, e que são compartilhados, validados, assumidos pelos professores 

de espanhol como sujeitos sociais, econômica e culturalmente coexistentes. Assim, refletimos 

sobre o funcionamento desses discursos como norteadores das atividades de ensino 

desenvolvidas nas aulas de língua espanhola, e como determinantes na conformação de suas 

concepções da leitura e de si e de seus alunos como leitores em língua espanhola. Para tanto,  

nos fundamentamos teoricamente na Análise do Discurso de linha francesa, em princípios da 

História Cultural do livro e da leitura, bem como do Letramento Crítico. Desse modo, pudemos 

analisar as representações desses professores, participantes da pesquisa, sobre a leitura, como 

enunciam a si e a seus alunos como leitores, como fomentam essa prática em suas aulas, que 

expectativas revelam quanto ao aprendizado que visam proporcionar. Constatamos que, apesar 

de serem professores com uma boa formação e críticos de suas práticas, existe uma série de 

coerções históricas, culturais, sociais e discursivas, responsáveis por limitar e controlar suas 

práticas, levando-os, por vezes, a reproduzirem um ensino que longe de ser libertador, reforça as 

atuais condições sociais no que envolve a leitura, que bem sabemos, são desiguais. 
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REPRESENTAÇÕES DO ENSINO DA LEITURA NA ESCOLA SECUNDÁRIA 

BRASILEIRA (1890-1970): UMA ANÁLISE HISTÓRICO-DISCURSIVA 
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O objetivo desta pesquisa é investigar representações das práticas de ensino da leitura nas aulas 

de Português da escola secundária brasileira, entre 1890 e 1970. Por meio da análise de artigos 

de revistas de ensino, livros escolares de português e manuais do professor de português, que 

circularam ou que foram editados à época, procuramos depreender os modos de ler na escola 

que foram considerados mais adequados no período, bem como as finalidades a que estavam 

sujeitas essas formas de ler, como o desenvolvimento da expressão oral e do gosto literário, a 

aprendizagem da escrita e da gramática, e a formação moral. O referencial teórico-metodológico 

que subsidia nossas análises é formado por princípios e conceitos da Análise do Discurso de 

linha francesa, em especial as contribuições de Michel Foucault para a história da constituição 

dos saberes. Recorremos ainda à História Cultural da Leitura, à História da Educação e aos 

trabalhos sobre a história do ensino de português para depreender os discursos e as práticas 

sobre a leitura que fundamentam os enunciados presentes no corpus selecionado. Desse modo, 

as nossas análises têm buscado regularidades enunciativas na composição de determinadas 

formações discursivas, a que se filiam diferentes enunciados do campo pedagógico sobre o 

ensino da leitura. A emergência de tais enunciados ocorre de acordo com dadas condições 

históricas, de modo que os dizeres sobre o ensino da leitura do campo pedagógico se relacionam 

com o arquivo da História, ou recuperando discursos e práticas antigas sobre este saber, ou 

promovendo uma ruptura, ainda que parcialmente, com o passado. Os resultados parciais de 

nossas análises demonstram que, a partir dos anos de 1920, emerge no âmbito da Escola Nova 

um discurso sobre o ensino da leitura silenciosa, que se apresenta como inovador, visto que se 

ancora em enunciados científicos da psicologia aplicada, como a de Edouard Claparède, e na 

sociologia positivista, como as teorias sobre educação de Émile Durkheim, com a finalidade de 

que este modo de ler fosse mais valorizado na escola. Por outro lado, embora a leitura em voz 

alta sofra críticas dos pedagogistas escolanovistas, em artigos de revistas de ensino, o ler 

oralmente continua a ser recomendado em livros escolares e manuais do professor, elaborados 

por professores de português, até a década de 1970. Esse discurso sobre o ensino da leitura oral, 

ao sustentar esse modo de ler, retoma enunciados que remetem às práticas antigas de leitura, 

assentadas na arte retórica. 
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REPRESENTAÇÕES DA LEITURA: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DO QUE DIZEM 

INGRESSANTES E FORMANDOS DE CURSOS DE LETRAS SOBRE ESSA PRÁTICA 
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Esta pesquisa tem como objetivo investigar representações de leitura compartilhadas por alunos 

que ingressam no curso de Letras, assim como as de alunos formandos deste curso, de modo a 

depreender prováveis semelhanças e diferenças em relação ao modo como concebem, enunciam 

e realizam essa prática, quando ingressam e quando concluem o curso de Letras. Para isso, o 

levantamento de um corpus de enunciados foi realizado junto a turmas de primeiro e de último 

semestre de cursos de Letras de uma universidade pública e de uma universidade privada, por 

meio de um questionário composto de questões objetivas e abertas com o objetivo de fomentar a 

enunciação de suas concepções de leitura, de seus hábitos, gostos e maneiras de ler anteriores ao 

curso e aquelas desenvolvidas ao longo do mesmo. Apoiamo-nos teórico-metodologicamente 

em princípios e conceitos da Análise do Discurso de linha francesa, em especial na abordagem 

da “ordem do discurso” de Michel Foucault. Para a depreensão dos discursos sobre a leitura que 

estão na base do que enunciam esses alunos, a pesquisa também se apoia em estudos da História 

Cultural dedicados às práticas da escrita e da leitura, em especial segundo Roger Chartier. Com 

as análises do que enunciam esses alunos de Letras, temos buscado sistematizar suas respostas 

em gráficos e tabelas que permitam vislumbrar do ponto de vista da frequência certos consensos 

que compartilham sobre a leitura. Compomos também alguns conjuntos de enunciados obtidos a 

partir das respostas dadas a questões abertas, de modo a formular famílias parafrásticas, formal 

e/ou semanticamente, levantando então suas filiações a certos discursos sobre a leitura, advindos 

ou não de uma mesma formação discursiva, e que correspondem à atualização de uma dada 

memória discursiva e suas formas variadas de institucionalização e de duração ao longo do 

tempo. Temos buscado, portanto, descrever as condições de produção segundo as quais esses 

discursos se materializam sob a forma do que enunciam esses leitores que se preparam em 

cursos de Letras para, entre outras atividades, atuarem como formadores de leitores. 

 

Palavras-chave: Representações da leitura; Curso de Letras; Análise do discurso. 
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OS DISCURSOS SOBRE O INCENTIVO À LEITURA EM ARTIGOS E MANUAIS 

VOLTADOS AOS PROFESSORES 

 

Simone G. VARELLA (UFSCar)  

sgvarella@hotmail.com 

 

 

Na contemporaneidade, são correntes e recorrentes os discursos sobre a leitura e sua promoção 

no Brasil. Tais discursos compartilham entre si um imaginário eufórico sobre essa prática, 

atribuindo a ela a capacidade de oferecer uma série de benefícios à vida de quem lê e, nesse 

sentido, recomenda-se que seja fomentada como hábito e se configure como atividade 

prazerosa. Tendo em vista esse imaginário compartilhado sobre a leitura, em nossa tese de 

doutorado, pautada nos princípios da Análise do Discurso de linha francesa bem como da 

História Cultural da Leitura, o intuito foi remontar temporalmente com vistas a verificar 

possíveis continuidades e descontinuidades nos modos e razões do incentivo a essa prática ao 

longo do tempo no país. Para tanto, valemo-nos de um rol diversificado de fontes, com textos 

de origens e períodos variados, constituídos de enunciados de diferentes extensões e papel 

argumentativo mais indireto do que se concebe em geral e atualmente como textos de 

‘promoção’ da leitura, ou ‘campanhas de incentivo’. Neste trabalho, apresentamos algumas 

constatações a que chegamos em nossa pesquisa acerca desses modos menos prototípicos de 

promoção da leitura, que podem ser depreendidos sob a forma de recomendações, conselhos, 

sugestões e mesmo indicações do que se deve evitar, veiculados em publicações voltadas 

especialmente a professores, entre os anos de 1940 e 1960, acerca de como proceder ao ensino 

e fomento dessa prática com seus alunos. De modo geral, pudemos constatar que as 

publicações cujos enunciados foram destacados, têm a leitura como foco de suas considerações 

e se estruturam, como uma espécie de manual do ensino dessa prática, uma vez que discutem o 

“como fazer”, condenam o que não fazer, reiteram os discursos sobre a leitura que predominam 

no período, professam e promovem essa prática. Esse modus operandi de promoção da leitura  

se vale de discursos e modos de enunciar muito semelhantes às formas atuais e aos discursos 

que são convocados a respeito do tema na atualidade. 
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GRUPO 67: GEPPHED – GRUPO DE ESTUDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS, 

HISTÓRIA E DISCURSO (UFAL – Universidade Federal de Alagoas) 

 

Maria do Socorro CAVALCANTE (UFAL) 

mdosaoc@gmail.com 

 

 

As investigações, desenvolvidas pelo grupo de estudos em Políticas públicas, história e discurso 

– GEPPHED – do programa de Mestrado e Doutorado em Educação do centro de Educação da 

Universidade Federal de Alagoas, apresentam reflexões acerca das reformas da educação 

brasileira, implementadas pelo governo atual, mediante a análise dos processos discursivos que 

sustentam as referidas reformas. A partir do entendimento de que o funcionamento da língua não 

é alheio à práxis discursiva, Maria do Socorro Aguiar de Oliveira Cavalcante no estudo 

Silenciamento e cinismo no discurso sobre as reformas da educação brasileira, investiga os 

sentidos de reforma, democracia e “igualdade de oportunidades” nos discursos sobre a Base 

Comum Nacional, implementada pelo atual governo. A partir dos pressupostos da Análise do 

Discurso Pêcheutiana, busca desvendar as dimensões discursivas que configuram a retórica das 

referidas reformas. Kátia Maria da Silva Melo no trabalho: O discurso sobre a formação docente 

e a BNCC: processos de silenciamento e de produção do consenso, analisa o discurso sobre a 

formação docente, partindo do discurso oficial materializado na Lei 13.415 de 2017, que institui 

a denominada “Reforma do Ensino Médio”. Essa formação, objeto de discussões ao longo da 

história da educação brasileira, representa um campo de disputas entre projetos de educação e 

de sociedade. O trabalho intitulado Os sentidos de “novo” na reforma do ensino médio de 2016, 

desenvolvido por Josenilda Rodrigues de Lima, analisa os efeitos de sentido de “novo” 

atribuído ao Ensino Médio, no discurso governamental sobre a Reforma atual dessa modalidade 

de ensino, comparando o que está sendo dito na atualidade com o que foi dito nas reformas 

anteriores. Alexandre Souza Cavalcante no trabalho - O funcionamento discursivo do programa 

escola sem partido: silenciamentos e contradições -, analisa os discursos que se materializam no 

Projeto de Lei “Escola sem Partido” - PL 193/2016 - o qual visa impor, desde o âmbito jurídico, 

uma cisão entre educação e política, confundindo as instâncias do político e do partidário, 

forjando um imaginário de neutralidade no campo da Educação. 

 

Palavras-chave: Educação, Ideologia e Discurso. 
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O FUNCIONAMENTO DISCURSIVO DO PROGRAMA ESCOLA SEM PARTIDO: 

SILENCIAMENTOS E CONTRADIÇÕES 

 

Alexandre CAVALCANTE (UFAL) 

 alexandresouzac@gmail.com 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o funcionamento discursivo do Programa Escola 

sem Partido na atual conjuntura política brasileira e seus efeitos de sentido, a partir dos dizeres 

materializados no Projeto de lei Nº 193/2016, de autoria do Senador Magno Malta (PR-ES) e no 

Decreto-lei Nº 477, de 26 de fevereiro, de 1969. Partimos da concepção de discurso como práxis 

social, pois sendo produzido nas relações sociais, em determinado momento histórico, pelas 

necessidades impostas na produção e reprodução da existência humana, traz em si o histórico e o 

ideológico, próprios a essas relações. Nenhum discurso nasce do nada, mas de um trabalho sobre 

outras formulações discursivas, produzidas em outro momento histórico (memória discursiva) 

que, ao serem retomadas, por meio do trabalho do interdiscurso, em novas sequências discursivas, 

produzem diferentes efeitos – de ratificação, redefinição, ruptura, negação. Desde essa ótica, 

pretendemos demonstrar, à luz dos dispositivos teóricos e analíticos da Análise do Discurso 

pecheutiana, quais sentidos são silenciados no discurso do Programa Escola sem Partido e como 

a pretensa neutralidade defendida pelo Programa nada mais é do que um efeito de evidência 

ideológico, que dissimula o seu caráter material de sentido e assim vincula-se à formação 

ideológica do capital, além de verificar quais sentidos são silenciados nesse processo discursivo. 

Para atingir tal intento, a partir dos pressupostos teórico metodológicos da Análise do Discurso 

ancorada na perspectiva ontológica marxista, buscamos desvelar as condições de produção que 

possibilitaram o surgimento do discurso que sustenta o referido projeto, a memória que evoca e 

seus efeitos de sentido. Para tanto, além de Michel Pêcheux estabelecemos interlocução com 

Volóchinov e Lukács. Esse referencial teórico nos possibilitou o entendimento de que o 

discurso materializado no projeto de lei evoca a memória do discurso autoritário do período 

ditatorial, e, simulando um discurso da neutralidade, institucionaliza a censura ao trabalho 

docente, visando à criminalização de uma prática pedagógica crítica. 

 

Palavras-chave: Discurso, Educação, Ideologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:alexandresouzac@gmail.com


 

515  

OS SENTIDOS DE “NOVO” PRESENTES NA REFORMA DO ENSINO MÉDIO DE 

2016 

 

Josenilda Rodrigues de LIMA (UFAL) 

josylima20@hotmail.com 

 

 

No ano 2017 o sistema educacional brasileiro vivenciou mais uma reforma com a promulgação 

da Lei 13.415/2017. Promoveram-se alterações no currículo do Ensino Médio, estabelecendo a 

flexibilização curricular, com os itinerários formativos; um sistema de tempo integral e o 

incentivo à profissionalização. As propagandas oficiais procuraram apresentar essa Reforma 

como algo “novo” na história da educação brasileira. Por isso, pretende-se investigar quais os 

efeitos de sentido presentes nesse discurso governamental sobre a Reforma do Ensino Médio; 

quais os sentidos de “novo” que estão sendo apresentados; e o que está sendo silenciado. O 

presente trabalho faz parte de uma pesquisa de mestrado ainda em andamento. Na pesquisa 

foram utilizados os procedimentos analíticos da Análise do Discurso (AD) de vertente 

pecheuxtiana, tomando como materialidade uma das sequências discursivas de uma das 

propagandas oficiais do governo. Buscou-se a memória discursiva de outras reformas 

educacionais, fazendo uma comparação entre o que o está sendo dito nessa atual e o que foi 

dito nas Reformas dos períodos do Governo Vargas e no período da Ditadura Militar. Essa 

Reforma atual mantém algumas características das anteriores, pois também dá ênfase à 

educação profissionalizante, em detrimento do ensino propedêutico. Na Reforma Capanema 

vivia-se o período da industrialização no país, por isso foram definidos 4 ramos de ensino 

médio, no qual apenas um (o secundário) possibilitava o ingresso em qualquer curso superior. 

Na reforma da Ditadura Militar vivia-se o período do “Milagre econômico” e a 

profissionalização no 2º Grau se tornou obrigatória. Essas reformas ocorreram sem diálogo 

com a sociedade, sendo impostas através de atos do Poder Executivo, como Decreto-lei 

(Reforma Capanema) e Medida Provisória (atual Reforma). As duas reformas anteriores 

ocorreram em tempos de Ditadura, enquanto que a atual ocorreu após um Golpe Parlamentar 

que depôs uma presidente eleita pelo povo. O “novo” presente no intradiscurso dessa atual 

reforma não é novo na história da educação brasileira, mas novo em relação às conquistas 

educacionais das últimas décadas (desde a Constituição de 1988). Portanto, o efeito de sentido 

da palavra “novo” nesse contexto é o combate às últimas conquistas no campo educacional que 

agora são pressupostas como algo “velho”. Sendo assim, não significa avanço, mas retrocesso 

e está funcionando no discurso para silenciar o que está sendo posto como projeto de sociedade. 
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O DISCURSO SOBRE A FORMAÇÃO DOCENTE E A BNCC: PROCESSOS DE 

SILENCIAMENTO E DE PRODUÇÃO DO CONSENSO 
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Neste texto analisamos o discurso sobre a formação docente, partindo do discurso oficial 

materializado na Lei 13.415 de 2017, que institui a denominada “Reforma do Ensino Médio”, 

alterando diversos artigos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB N° 

9.394/1996). Essa formação vem sendo objeto de discussões ao longo da história da educação 

brasileira, representando um campo de disputas entre projetos de educação e de sociedade. O 

discurso dominante produz sentidos para a docência e para a profissionalização do magistério 

atrelados às mudanças nas relações de trabalho, inscritas na reestruturação produtiva. Sentidos 

filiados a determinadas posições ideológicas que orientam os rumos da educação escolar e da 

profissionalização docente. Ao realizar esta investigação sobre a formação dos profissionais do 

magistério entendemos que o ponto de referência para olhar as políticas de formação é o papel da 

escola nas sociedades contemporâneas e, em decorrência, o papel dos professores nesse contexto 

(GATTI, et. al. 2011). Destacamos, em meio às medidas estabelecidas na legislação vigente, a 

determinação de que “os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a 

Base Nacional Comum Curricular” (BNCC) (Art. 4°, § 8° - Lei 13.415 de 2017). Objetivamos 

elucidar o funcionamento do discurso referido que produz “efeitos de evidência” sobre a formação 

docente que mascaram, sob a pretensa transparência da linguagem, o fato de que todo discurso 

está inscrito em uma determinada posição ideológica (PÊCHEUX, 1997). Utilizamos o 

referencial teórico-metodológico da Análise do discurso de origem francesa (AD) filiada a 

Pêcheux, segundo o qual se postula a determinação histórico-ideológica dos processos 

semânticos. Discutimos as Condições de Produção do Discurso sobre a formação docente, 

delimitando a conjuntura de elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação 

dos profissionais do magistério (Resolução CNE/CP N° 2 de 2015), cujo texto materializa 

avanços conceituais no campo de uma organização curricular consistente dos cursos de formação 

para o magistério. 
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SILENCIAMENTO E CINISMO NO DISCURSO SOBRE AS REFORMAS DA 

EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

Maria do Socorro CAVALCANTE (UFAL) 

mdosaoc@gmail.com 

 

 

Existem poucos temas tão difíceis de abordar quanto o das reformas educacionais, a começar pelo 

próprio conceito de reforma que nos introduz num mundo de sentidos variados, já que o termo é 

utilizado para propósitos diversos, pois procede de orientações múltiplas. No campo da educação, 

sob a denominação de reformas abriga-se uma infinidade de iniciativas e programas. Fala-se de 

reformas quando se efetua uma mudança de níveis e ciclos de ensino; quando se incorporam novos 

conteúdos e novas tecnologias; quando se mudam os procedimentos na organização escolar; 

enfim quando se pretende acomodar a educação às exigências de mercado. Na perspectiva dos 

pressupostos teórico metodológicos da Análise do Discurso pecheutiana, não interessa o que uma 

palavra ou expressão significa, mas como funciona no discurso, na conjuntura histórica em que 

ela é enunciada, uma vez que o funcionamento da língua não é alheio à práxis discursiva, pois 

que o ideológico está inscrito na ordem material da língua, nas escolhas lexicais, nos índices 

avaliativos, nas ausências de sujeitos, etc., o que possibilita deslocamentos, metáforas, 

estabelecendo um jogo discursivo que procura encobrir o que o sujeito tem a ilusão de não revelar. 

Produzido socialmente, em determinada conjuntura, o discurso produz sentidos historicamente 

determinados que não resultam de propriedades linguísticas nem de arranjos sintáticos; depende 

de posições assumidas pelos sujeitos, no âmbito da luta de classes. É a partir dessa ótica que 

analisaremos algumas materialidades discursivas sobre a Base Comum Nacional, circulantes em 

propagandas do governo que afirmam: “a Base Comum Nacional é democrática. Ela assegura a 

todos os estudantes de escolas públicas ou privadas os mesmos direitos de aprendizagem. [...] 

Se a base é a mesma, as oportunidades serão as mesmas”. Entendido como práxis, em 

determinada conjuntura social e política, ele produz sentidos historicamente determinados que 

não resultam de propriedades linguísticas nem de arranjos sintáticos; ele depende de posições 

assumidas pelos sujeitos, no âmbito da luta de classes, nas diversas formas: econômicas, 

políticas e ideológicas. Neste estudo, nosso objetivo é analisar o discurso sobre a Base Comum 

Nacional em sua materialidade significante, historicamente produzida, problematizando como 

emergem os sentidos de reforma, democracia, igualdade que o atravessam e dão sustentação ao 

discurso institucional, identificando suas condições de produção, a posição assumida pelos 

sujeitos e o lugar de onde enunciam. 
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SWISH SWISH GRETCHEN: A DISCURSIVIDADE DOS MEMES ANTES E DEPOIS 

DO VIDEOCLIP 

 

Talita PEREIRA (UFAM) 

talita_mps@hotmail.com  

 

Leonard COSTA (UFAM) 

leonardufam@gmail.com  

 

 

Nossa pesquisa visa investigar a discursividade presente nos memes humorísticos criados com 

imagens da celebridade Gretchen, bem como os efeitos de sentido que se diferem, antes e depois 

de sua participação no videoclipe da música Swish Swish da cantora Katy Perry. O termo 

“meme” criado por Dawkins (1976), é descrito como um tipo de replicador cultural 

caracterizado pela Longevidade, sua capacidade de permanecer no tempo; Fecundidade, sua 

capacidade de gerar cópias; E fidelidade, capacidade de gerar cópias com maior semelhança ao 

meme original. Os memes são utilizados como elemento de interação entre os indivíduos, 

principalmente, nas redes sociais, e em sua maioria com sentido de humor. Segundo Berger 

(2012) “O humor é uma força que não respeita ninguém; [...] Faz paródias humorísticas, 

ridiculariza e tira sarro do sexo, religião, amor, casamento, filhos, sociedade, política – você 

nomeia – e vem fazendo isto ao longo da história” sem ser discutido, ou seja, seu sentido e 

efeito não se é dito. De acordo com Foucault (1969) “O discurso manifesto não passaria, afinal 

de contas, da presença repressiva do que ele diz; e esse não-dito seria um vazio minando, do 

interior, tudo que se diz”. Contudo, os memes, apesar de suas características – longevidade, 

fecundidade e fidelidade – se replicam rapidamente, podendo assim fazer de forma idêntica ou 

divergente. No segundo caso, ocorre uma ruptura que Derrida (1970) chama de ‘Morte da fala’, 

termo que representa uma nova situação da fala, como por exemplo, os memes feitos com 

imagens da Gretchen cuja formação insultuosa deu lugar à produção agradável. Portando 

pretende-se compor uma pesquisa comparativa de análise interpretativa a nível interdiscursivo 

através da reunião de material midiático, obtidos: em redes sociais, Facebook, Instagram, 

Twiter; na ferramenta de pesquisa Google; e se possível uma entrevista com a cantora, que 

constituirão a estrutura do corpus e da argumentação dos temas propostos. A investigação dos 

dados coletados, que compõem o corpus desta pesquisa, realizar-se-ão a partir, principalmente, 

da perspectiva das teorias de Análise do Discurso de Michel Foucault, e ainda da teoria de 

Jacquis Derrida, os quais, a presente autora possui grande apreciação e interesse de estudo. 
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O DISCURSO COLONIZADOR DO SUJEITO SURDO NA CONTEMPORANEIDADE 

NUMA ABORDAGEM FOUCAULTIANA 
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A presente pesquisa aborda o tema: O Discurso do Sujeito Surdo na contemporaneidade numa 

abordagem foucaultiana. O objetivo é compreender em que momento o discurso do sujeito 

surdo, que antes circulava em torno de questões gramaticais da Língua de Sinais, sofreu uma 

ruptura tornando-se um discurso colonizador. No entanto, para que seja possível compreender 

esta ruptura e para que sujeitos este discurso torna-se colonizador, é necessário que nos 

apropriemos das várias concepções sobre o sujeito surdo que foram sendo construídas ao longo 

dos séculos, na tentativa de trazer de volta à memória os acontecimentos e deslocamentos 

discursivos por meio de uma análise histórica. Dessa forma, poderemos identificar linearmente 

como e quando, em seus interstícios, tal discurso evocou novos sentidos relacionando-os com as 

abordagens de Foucault. Assim, a fim de alcançarmos os objetivos propostos, definimos como 

delineamento metodológico mais apropriado a pesquisa exploratória, por meio de análises de 

vídeos postados no Facebook, numa abordagem qualitativa. A partir dessa delimitação, 

procuramos levantar os dados (vídeos) para a pesquisa por meio de dois critérios: 1) vídeos 

produzidos por surdos; 2) vídeos que estão repercutindo na comunidade surda. Também, será 

feita uma revisão bibliográfica, contendo elementos sobre o conceito de Análise de Discurso e, 

como já supracitado, um breve histórico sobre o sujeito surdo em obras que embasarão esta 

pesquisa tais como Microfísica do Poder, Vigiar e Punir, entre outras. Por fim, analisaremos se 

os sentidos evocados no discurso surdo corroboram para um discurso colonizador. Utilizamos 

para a construção do dispositivo teórico os conceitos de Análise de Discurso. O corpus do 

trabalho foi composto de entrevista e vídeos retirados das redes sociais. A partir da mobilização 

dos conceitos da AD, construiremos o dispositivo analítico e faremos a análise discursiva. 

Utilizamos os procedimentos metodológicos sugeridos por Chizzoti (2000), dividindo a análise 

em duas fases: a análise em si e a escrita da análise de vídeos transcritos e analisados. 
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A obra de Clarice Lispector foi produzida, em grande parte, no contexto histórico da ditadura 

militar e está localizada na terceira fase do Modernismo brasileiro. Devido às condições de 

produção, era comum as produções literárias desse período apresentarem fortes manifestações 

de protesto contra os abusos do regime ditatorial. Porém, Clarice escreveu textos referentes à 

vida humana e às suas singularidades e sobre um interior ou um “eu” que passa por diversos 

momentos de reflexão, sendo então, o fluxo de consciência um dos recursos textuais mais 

utilizados para criar o efeito do pensamento. Assim, sua escrita recebeu críticas, já que 

aparentemente, não tinha um posicionamento político e uma preocupação com a sociedade de 

seu momento imediato de recepção. Por isso, busca-se, então, lançar um novo olhar sobre essa 

produção ao analisar três obras que marcam temporalmente a vida da escritora, sendo elas: 

Perto do coração selvagem (1944), A paixão segundo G. H. (1964) e A hora da estrela (1977), 

investigando, nessas, a presença do político no funcionamento discursivo. A noção do político 

utilizada não é aquela que se resume à questão político-partidária ou de governança pública. 

Para a Semântica do Acontecimento e para a Análise do Discurso, o conceito do político é 

tomado como o posicionamento em relação à vida social, a qual tem como base a linguagem. 

Logo, diz respeito às movimentações das divisões do real da língua – e por consequência dos 

sentidos – bem como, diz respeito às posições-sujeito, ambas estabelecidas na enunciação e que 

afetam os sentidos que circulam no social e criam efeitos de evidência. Além disso, ao falar em 

funcionamento discursivo, está se falando em como o discurso – esse que é um efeito da 

realidade que circula no social – é textualizado e quais as implicações disso para o sentido. 

Considera-se, neste trabalho, então, que as obras de Clarice podem conter o político por meio da 

enunciação, ou seja, há a ideia de que o posicionamento em relação ao social na escrita da 

autora não esteja apenas na superfície textual, como o esperado. Para realização dessa pesquisa, 

utiliza-se o método da revisão bibliográfica sobre a escrita de Clarice, tendo como principal 

vertente teórica a Análise do Discurso Francesa e a Semântica do Acontecimento, ambas com 

vistas a refletir sobre o funcionamento discursivo da enunciação. 
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NOS MUROS DA CIDADE: ANÁLISE DISCURSIVA DAS PICHAÇÕES E GRAFITES 

DE RIBEIRÃO PRETO – SP 

 

Isabela SANTOS (CUML) 

isanntos@hotmail.com 

 

 

O estudo aqui apresentado tem como objetivo expor uma reflexão acerca dos discursos usados 

por grafiteiros e pichadores em suas obras na cidade de Ribeirão Preto-SP, verificando como o 

funcionamento dessas manifestações perpassam a história e se solidificam (ainda mais) nos dias 

atuais. Há uma forma de expressão fazendo parte da rotina visual das cidades e se esta rotina é 

permeada por considerações positivas ou negativas com relação à existência destes registros, a 

questão precisa ser pensada, discutida e estudada, objetivando obter uma nova forma de 

conhecimento sobre o tema. Entendidos por alguns como arte e expressão de sentimentos e por 

outros como agressão e violação de propriedades, o grafite e a pichação serão analisados neste 

trabalho, considerando a expansão da internet e da tecnologia em geral, em que jovens e adultos 

compartilham imagens nas diversas redes sociais com frases escritas nos muros, utilizando-se de 

enunciados românticos, políticos, sociais e, também, preconceituosos. Isso nos mostra como as 

artes atingem a sociedade das mais variadas formas, como nos diz Ramos (1994): “As imagens 

tatuadas no corpo da cidade, e consideradas, na maioria das vezes, como marginais à cultura, 

vão pouco a pouco nutrindo a cultura que as rejeita”. A fim de atingir os objetivos aqui 

propostos, serão coletadas imagens de pichações e grafites pelos muros de Ribeirão Preto, de 

forma aleatória, ou seja, presentes no centro da cidade e bairros diversos. A seleção das imagens 

será feita por gestos de interpretação, priorizando imagens que evidenciam posicionamentos 

distintos. As análises aqui apresentadas, embasadas pela Análise do Discurso de linha francesa, 

que tem como precursor Michel Pêcheux, são resultados de uma pesquisa de Iniciação 

Científica em andamento e buscam interpretar os modos de inscrição desses discursos em 

formações discursivas que evidenciam “qualidades morais”, por um processo de materialização 

da ideologia nos grafites e nas pichações analisadas. Reflexões apontam que esses discursos, 

muitas vezes, recortam grupos específicos e marcam seus limites territoriais, seja por 

manifestações de mudanças na qualidade de vida, seja por manifestações políticas e sociais. 
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DISCURSO E(M) ACONTECIMENTO CAIPIRA: REFLEXÕES INTRODUTÓRIAS 

 

Ingrid da MATA (UFSCar) 

ingridamata@hotmail.com 

 

Lígia Mara Boin Menossi de ARAUJO (UFSCar) 

ligiamenossi@gmail.com 

 

 

Este projeto tem por objetivo reverberar a grande importância da obra de Amadeu Amaral em O 

Dialeto Caipira, publicado em 1920, e mostrar como ela trouxe para o campo da linguística 

brasileira uma nova perspectiva acerca dos estudos sobre a língua. E, como consequência, a 

partir de sua difusão, analisar a transformação do estereótipo do caipira e seu dialeto. Amadeu 

Amaral tinha como objetivo descrever o falar caipira de uma forma mais abrangente, orientado 

por princípios metodológicos rigorosos, em seus diferentes níveis: fonético, lexical, morfológico 

e o sintático, quebrando o paradigma de estudos da época, majoritariamente enfatizado no 

campo lexicográfico. Nossa hipótese é a de que, a partir de cada nova narrativa produzida, o 

estereótipo do caipira passou por significativas transformações: de negativo para positivo. À 

vista disso, analisaremos as retomadas da obra por diferentes narrativas do acontecimento, que 

acabaram por fornecer a ela sentidos diferentes, com o propósito de corroborar seu trabalho 

como um acontecimento discursivo. Temos como corpus de trabalho publicações em periódicos 

sobre Linguística e Letras, tais como artigos, teses, dissertações, pensando os diferentes efeitos 

de sentidos de cada uma delas, que acabam por (re)construir o discurso em torno do dialeto 

caipira. O projeto terá ancoragem teórico-metodológica nas noções de acontecimento 

linguístico, acontecimento discursivo e narrativa do acontecimento, fornecidas por Jacques 

Guilhaumou (2009) e inscritas na perspectiva da Teoria das Ideologias ou análise do discurso de 

linha francesa. Nesse sentido, temos como objetivo fazer emergir uma discussão em torno da 

construção do estereótipo do caipira ao longo da história linguareira do Brasil. Esperamos, 

assim, contribuir para uma maior evidencia do autor e sua obra: tanto com as participações nos 

eventos para repercutir o projeto, extraindo novas sugestões para nossas análises, como para 

trabalhos futuros, norteando novos pesquisadores na área dos estudos discursivos, sobretudo 

para aqueles que tenham como temática o dialeto caipira.  
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DISCURSO POLÍTICO-MIDIÁTICO: UMA ANÁLISE ACERCA DO SUJEITO DO 

SUCESSO NA POLÍTICA 

 

Ricardo Ferreira de SOUSA (UFT) 

ricardof@uft.edu.br 

 

Thiago Barbosa SOARES (UFSCar/UFT) 

thiagobsoares@bol.com.br 

 

 

Sabemos que a mídia ocupa um papel importante na sociedade contemporânea, seja nas relações 

sociais, políticas, culturais ou econômicas, de modo que os discursos nela produzidos geram 

efeitos de sentidos no espaço social. Destarte, pela importância que a mídia possui, este estudo 

pretende apresentar uma análise de práticas discursivas na campanha eleitoral realizada pelos 

seguintes partidos: PT, PSDB e PV no pleito presidencial em 2010. Com isso, procuramos 

verificar, essencialmente, os efeitos de sentidos, os pré-construídos, as formações ideológicas, 

formações discursivas e a historicidade produzida naquele contexto. Diante desse cenário, para 

Oliveira (2013), o discurso é um fenômeno social e político essencial para a construção e para a 

desconstrução das relações de poder e o sujeito é, assim, um ato constitutivo das relações 

discursivas. Soares (2017), ao descrever e interpretar os mecanismos de constituição dos 

sujeitos do sucesso, parte do princípio de que é necessário produzir um discurso dentro do qual 

se produza os efeitos do sucesso, de maneira que a mídia é compreendida como imprimindo o 

mesmo intento em diversas áreas e sob as variadas materialidades de que dispõe. Dessa forma, 

ao se pôr o discurso em marcha, fomenta-se ideologias, ao passo que podemos afirmar, que 

dados posicionamentos ideológicos constituem práticas discursivas de poder. Nesse contexto, as 

relações do sujeito político com o sujeito do sucesso midiático são construídas a partir de dadas 

formações discursivas que constituem, ao mesmo tempo no movimento histórico, os sentidos 

que surgem advindos de discursos que circulam na mídia e assumem um papel categórico do 

sucesso na política. Posto isso, o suporte de investigação dessa pesquisa se dará por meio de um 

dos veículos midiáticos de ampla circulação, a revista “Veja”, sendo que, os recortes do corpus 

dessa pesquisa de cunho qualitativo, pretendem mostrar, por meio dos fios discursivos 

analisados, a busca pelo sucesso político-midiático ancorado no suporte midiático, retratando 

um jogo de interesses. Para tanto, fazemos uso das bases teórico-metodológicas da análise do 

discurso de linha francesa postuladas por Michel Pêcheux e seu grupo, bem como de outros 

estudiosos que lhe engrossam seu potencial heurístico, a saber: ORLANDI (2007, 2011); 

FOUCAULT (2009); CHARAUDEAU (2015); BAUMAN (2007) e OLIVEIRA (2013).  
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OS DES(CAMINHOS) DOS SENTIDOS DE PÚBLICO E PRIVADO NO DISCURSO DA 

LEI DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

 

Antonio Castro do AMARAL (UFAL) 

amaral1306@hotmail.com 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

análises puderam desvelar o processo de relativização e homogeneização desses conceitos 

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

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

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

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

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

grupos econômicos nacionais e internacionais.  

 

Palavras-chave: Público e Privado; Lei das Parcerias Público-Privadas; Análise de Discurso 
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A “MERCADORIZAÇÃO” DOS REFUGIADOS VENEZUELANOS NO PROCESSO 

DE INTERIORIZAÇÃO REALIZADO NO ESTADO DE RORAIMA 

 

Sissa SOUZA LUCHI (UFV) 

sissasluchi@gmail.com 

 

 

Diante da crise socioeconômica e política que acontece na Venezuela desde 2013, o Brasil vem 

recebendo cada vez mais refugiados desse país. O governo de Roraima, um dos principais 

destinos dos imigrantes, por fazer fronteira com a Venezuela, alegou a impossibilidade de 

atender de forma efetiva esse aumento populacional repentino, instituindo um processo de 

“interiorização” dos venezuelanos. Trata-se, na verdade, do deslocamento de uma parcela desses 

refugiados, que atende a critérios previamente estabelecidos pelo governo, para outros estados 

como São Paulo e Manaus. Tomando esse fato como referência, no presente trabalho 

analisamos 14 reportagens do jornal online “FOLHA DE BOA VISTA”, da cidade de Boa 

Vista, que foram publicadas entre janeiro e março de 2018 e que têm como destaque no título a 

interiorização ou o deslocamento de venezuelanos. A partir desse corpora, buscamos perceber 

como a “verdade” sobre esse processo foi construída levando em conta as relações de poder 

envolvidas (FOUCAULT, 1997) e os imaginários sócio-discursivos que permeiam esses 

discursos midiáticos (CHARAUDEAU, 2012; 2017; 2018), servindo de legitimação para essa 

atitude. Não obstante, evidenciamos como foi construída, por meio dos recursos linguísticos e 

dos modos de organização do discurso (CHARAUDEAU, 2008), uma dupla imagem dos 

venezuelanos conforme a intencionalidade de cada notícia, oscilando entre a de objetos e a de 

sujeitos ativos. Em virtude disso, percebemos que em certas matérias os refugiados tiveram o 

seu valor mensurado a partir da sua utilidade como força de trabalho, estando, desta forma, 

passíveis ou não de serem transferidos de um lugar para outro. Já em outros momentos, foram 

descritos como sujeitos ativos, donos de suas próprias ações e suas respectivas consequências, 

principalmente quando o assunto se referia a vinda deles ao Brasil. Finalmente, percebemos 

como, em contrapartida, o ethos dos representantes de poder, como os políticos e os militares, se 

manteve inalterado e exaltado durante todo o recorte temporal e temático observado.  
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ENTRE SENTIDOS ESPELHADOS E ESPALHADOS: A TECNOLOGIA 

DISCURSIVIZADA EM BLACK MIRROR 
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A tecnologia está imbricada no/com o mundo, (de)marcando-se nas relações entre os sujeitos. 

Pensar a tecnologia na contemporaneidade é observar a proficuidade de ideias, padrões e 

sentidos causados pela movimentação e modernização do sistema social. Questões relacionadas 

à informação, tecnologia, cultura e sociedade são retratadas com muita particularidade na série 

britânica Black Mirror, que apresenta algumas histórias embaladas em futuros (por vezes não 

tão) distópicos. Tal como outros discursos midiáticos, a série tem colocado em circulação 

sentidos e verdades a respeito da tecnologia, principalmente na relação tecnologia-homem. Na 

busca por refletir sobre esse cenário é que se concretiza o presente projeto de pesquisa, 

desenvolvido no âmbito de Iniciação Cientifica no curso de Jornalismo da Universidade Federal 

de Uberlândia (UFU). Amparados na Análise de Discurso francesa (AD), com recorrências às 

reflexões de Michel Foucault, propomos a seguinte pergunta discursiva: “Como a tecnologia – 

em seu caráter de processo, instrumento, potencialidade, meio, produto etc – é discursivizada na 

série britânica Black Mirror, especialmente nas relações “com”, “entre” e “pelos” sujeitos, que 

ela fabrica e dos quais ela é suporte?”. Compreende-se que, em um cenário de convergência 

midiática e em que constantemente são colocados em circulação discursos sobre o papel da 

tecnologia na sociedade, esta pesquisa pode e faz sentido de/em existir. O avanço tecnológico e 

comunicacional caracterizado pela instantaneidade parecem confirmar a ideia de uma sociedade 

integrada e unificada em escala global. Todavia, para além de uma visão meramente positiva 

desse processo, é preciso compreender como essa história em que se insere e também edificada 

pela tecnologia é composta de múltiplas temporalidades, ou seja, como, dentro de um mesmo 

momento histórico, observamos várias histórias se materializarem. Ao analisar os processos de 

significação sobre a tecnologia na série, esta pesquisa se propõe a alargar os sentidos 

reducionistas, simplistas e deterministas no que concerne ao funcionamento e presença da 

tecnologia na sociedade. 
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O DISCURSO DE IDENTIDADE QUE DESLIZA 

 

Nathan Bastos de SOUZA (UFSCar/CAPES) 

nathanbastos600@gmail.com  

 

 

Em nossa pesquisa a respeito da construção contraditória do discurso identitário no cancioneiro 

de Soledad Pastorutti, no contexto do folclore argentino, localizamos a emergência de um 

discurso de identidade que se gestou durante todo o século XX e que chega aos anos 1990 já 

enfraquecido, precisando renovar-se. O “folclore à moda antiga” estava, nessa última década do 

século, na berlinda, sob os seus signos foram forjados os padrões de uma argentinidade 

necessária e projetada pela cidade letrada em resistência às alteridades estrangeiras que se 

moviam na capital. Essa mesma perspectiva cultural havia sofrido as duras penas da exclusão e 

da repressão durante as ditaduras militares argentinas que colocaram ênfase, mesmo sem querer, 

o rock argentino, que tomou um lugar de destaque na vida cultural da juventude das cidades no 

final dos anos 1980. A década de 1990 colocou em cena outro modo de fazer folclore, o que a 

crítica da época chamou, oportunamente, de “folclore jovem”. Sob os auspícios dessa virada, 

Soledad Pastorutti foi lançada ao público como uma cantora que agregava o telurismo inicial 

(nas vestimentas, nos temas, nas canções, no modo de cantar) e a renovação necessária (muita 

energia sob os palcos, uma aderência indiscutível com um público muito amplo). Nessa 

perspectiva, a cantora, que completou vinte anos de carreira em 2016, construiu uma trajetória 

que tem seu débito inicial com o telurismo e com o discurso de identidade do “folclore à moda 

antiga”, mas começou a trabalhar em perspectivas diversas dessa também. Os discursos que 

analisamos neste trabalho advêm de recortes de entrevistas concedidas por Soledad Pastorutti a 

jornais ou revistas a respeito de sua carreira. O objetivo é discutir como esse discurso de 

identidade produzido por Soledad Pastorutti (alinhado ideologicamente ao “folclore à moda 

antiga”) nessas entrevistas desliza funcionando contraditoriamente. A base teórico-

metodológica é advinda da reflexão do filósofo russo M. Bakhtin, da qual movimentamos as 

categorias de análise da contradição, da ambivalência e da bivocalidade. Os resultados apontam 

para a construção contraditória de um discurso de identidade que constitui na diferença que 

repele, fundando-se na contradição materializada em opor-se ao que é constitutivo. O discurso 

identitário produzido por Soledad Pastorutti desliza no sentido de uma alteridade fundante.  
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PRÁTICAS TRANSLÍNGUES NA COMUNICAÇÃO E NA INTERAÇÃO DE 

APRENDIZES DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA 
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A pesquisa de mestrado tem como objetivo a análise e a descrição das práticas comunicativas de 

quatro aprendizes de origem hispânica e um italiano, num curso de português oferecido por uma 

universidade pública do estado de São Paulo, sob a perspectiva da translinguagem. 

Considerando que, segundo Bakhtin (GARCÍA e WEI, 2014), a língua emerge das ações de 

falantes dotados de perspectivas e de posicionamentos ideológicos, sendo impossível sua 

neutralidade, buscou-se entender o desempenho linguístico desses aprendizes, para além de 

formas e estruturas. O problema de pesquisa originou-se de questionamentos referentes ao 

estigma do “portunhol”, língua com características do português e do espanhol, considerando-se 

as definições de “interlíngua” e “fossilização” cunhadas por Selinker (BUTLER-TANAKA, 

2000; ELLIS, 2008), oriundas da visão de língua como um sistema “fechado” e estável. A 

escolha da teoria da translinguagem justifica-se observando que o repertório linguístico do 

falante bilíngue é dinâmico e inacabado, cujas escolhas linguísticas são baseadas nas 

necessidades adaptativas do sujeito a contextos monolíngues (GARCÍA et al., 2017). Nessa 

perspectiva, a língua é entendida como uma prática social e cultural discursivamente orientada, 

contemplando códigos e recursos multissemióticos e sistemas simbólicos, utilizados pelos 

sujeitos para a configuração do que entendem como realidade (ROCHA e MACIEL, 2015). A 

metodologia consistiu na geração e obtenção dos dados em contexto de sala de aula. Para a 

geração dos dados, foi proposta uma atividade visando promover oportunidade de os aprendizes 

usarem a língua portuguesa e proporcionar um espaço de trocas culturais. Cada aprendiz 

construiu apresentações enfatizando características do Brasil e do país de origem, que foram 

gravadas em áudio. Posteriormente, foram feitos encontros extraclasse de modo que cada 

estudante ouvisse o áudio de sua apresentação, individualmente, e conversasse com a professora 

guiado(a) por entrevista semiestruturada. Os encontros foram gravados para posterior análise. 

Os resultados parciais mostram boa percepção dos estudantes em relação ao próprio 

desempenho, e que as demais línguas presentes na produção oral, como o inglês, além da língua 

materna, extrapolam aspectos linguísticos estruturais, tendo relação com papéis sociais e 

constituição ideológica discursiva. O embasamento teórico, além da translinguagem, é 

composto pelas teorias da linguagem como prática social e do indivíduo como sujeito dialógico 

e inacabado (BAKHTIN, 2009; FIORIN, 2017). Conclui-se que é importante uma mudança de 

perspectiva no ensino e aprendizagem de língua estrangeira, deslocando o foco sobre a estrutura 

da língua para o sujeito, cuja constituição de vozes enunciativas e discursivas podem influenciar 

no seu repertório linguístico. 
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O DISCURSO DE VERDADE DOS MANUAIS DE PROFESSORES DE LÍNGUA 

INGLESA: ILUSÃO REFERENCIAL E PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO 

 

Amanda SOUZA (UNIVÁS) 

  amandamarya@yahoo.com.br  

 

 

O objetivo deste trabalho é compreender qual ou quais as concepções dos autores das editoras 

Macmillan e Positivo sobre o papel do livro didático no ensino de língua estrangeiras; a tarefa 

do aluno, enquanto aluno ideal; e o papel do professor ideal. A pesquisa toma como corpus de 

arquivo dois manuais voltados para professores de língua inglesa, sendo o primeiro produzido 

pela editora Positivo e o segundo produzido pela editora Macmillan. Fizemos o recorte do modo 

como o livro didático, o sujeito-aluno e o sujeito-professor são representados em ambos os 

manuais. Para análise dos recortes supracitados, tomamos como pressupostos teóricos-

metodólogicos a Análise de Discurso Francesa (AD), mais especificamente os conceitos de: 

formação discursiva, formação ideológica, formações imaginárias e sujeito, acrescendo 

discussões acerca das práticas neoliberais de ensino (Dardot, 2016) e a concepção de língua no 

ensino de língua inglesa (Revuz, 1998). Os resultados mostram o livro didático como a 

materialização do saber, um objeto empírico capaz de atender a todas as necessidades de 

professores e alunos. Quanto ao professor, este é apresentado, em ambos os manuais, como o 

professor ideal, que deve atender a todas as necessidades de seus alunos, “gerenciando” suas 

aulas com qualidade e motivação. Em sua relação com o livro didático, o professor é 

considerado usuário e consumidor. Tanto o gerenciamento, quanto o ser usuário e consumidor, 

posicionam o sujeito-professor em um modelo de educação neoliberal, que vende o 

conhecimento para a sociedade sendo, ao mesmo tempo, instrumento dela. O aluno, tido como 

ideal pelos manuais, é consciente do que quer, motivado, autônomo e está sempre em busca do 

sucesso, por isso busca um ensino de qualidade, que atenda suas necessidades. O aluno é um 

consumidor. Alguém que compra o ensino que julga melhor, porque possui essa capacidade de 

escolha. Tais concepções vão de encontro ao modo como concebemos o sujeito, pelo viés da 

psicanálise e ao modo como concebemos a língua, o ensino de língua estrangeira e o material 

didático. O dizer dos manuais ancora-se nas perspectivas cognitivistas, no modo como 

concebem o sujeito-professor e o sujeito-aluno e compreendem a educação enquanto prática de 

mercado, na qual professor, aluno e livro didático estão inseridos.  

 

Palavras-chave: Manuais de professores; Concepção de livro didático, aluno e professor; 

Análise de Discurso Francesa (AD). 
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O ESTREITAMENTO ENTRE IMAGEM VISUAL E A PALAVRA EM 

CHAPEUZINHO AMARELO 

 

Amanda Costa NUNES (IFG) 
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Maiara Martins BRANDÃO (IFG) 

maiaramartins.mmb@gmail.com 

 

 

A partir do olhar da Análise do Discurso, tendo como um de seus principais teóricos Eni 

Orlandi (2003), estudiosa sobre a linguagem e sua produção de sentidos, bem como sobre o 

sujeito e sua relação constitutiva com a língua, fazemos, nesse estudo, uma análise discursiva 

sobre o livro “Chapeuzinho Amarelo”, escrito por Chico Buarque e ilustrado por Ziraldo Alves, 

considerando que “Chapeuzinho Amarelo” é uma versão muito particular do conto Chapeuzinho 

Vermelho, dos Irmãos Grimm, e tornou-se um clássico da literatura infantil brasileira. 

Pretendemos compreender o estreitamento entre a imagem visual e a palavra, compreender qual 

a função da imagem na construção do sentido da palavra, pois ela imprime um significado e 

pode alterar o sentido da história. Nesse sentido, utilizamos a Análise do Discurso como base 

fundamental desta pesquisa, por entender que para a AD não há um seguimento direto na 

disposição dos elementos do âmbito comunicativo, pois a língua vai muito além de simples 

códigos. As práticas discursivas são meios de identificação de sujeitos, de reflexões, de 

subjetivação e de construção de práticas socais, pois as relações de linguagem são na verdade 

relações de sujeitos e de sentidos e seus efeitos são inúmeros e diferentes em cada situação 

enunciativa. Além disso, realizamos um estreitamento das ideias da autora Orlandi, de modo a 

explorar de modo histórico e material a relação de sentido construída através do simbólico e que 

tem sido uma das grandes contribuições da AD. De acordo com Orlandi (2003), diferentes 

formas de linguagem compõem o universo simbólico do aluno, como por exemplo, a música, a 

pintura, o cinema, a fotografia, e essas linguagens não são alternativas, elas se articulam e 

deveriam ser exploradas no ensino da leitura. Pêcheux (1999), fundador da Análise do Discurso 

francesa, afirma que a imagem é um operador da memória social e ela possibilita certos 

caminhos de leitura e produção de sentidos, e não outros. Desse modo, o trabalho de análise 

sobre imagens que contam uma história escrita, ou falada, é de extrema importância para o 

ensino da leitura e interpretação.  
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ANÁLISE INTERDISCURSIVA DOS POSICIONAMENTOS CONTRÁRIOS E 

FAVORÁVEIS AO PROJETO DE LEI (PL) GABRIELA LEITE (2012) 
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Com base nos postulados da Análise do Discurso (AD), mais precisamente nos trabalhos de 

Dominique Maingueneau (2005 [1984]), investigamos a relação que se estabelece entre 

discursos contrários e favoráveis ao Projeto de Lei (PL) Gabriela Leite (2012), que propõe a 

regulamentação da prostituição. Para tanto, partimos da hipótese de que a relação estabelecida 

entre esses dois posicionamentos é constitutivamente polêmica, pois, ainda segundo 

Maingueneau (2005 [1984]), a polêmica interdiscursiva caracteriza-se pela expressão de uma 

incompatibilidade dentro de um espaço discursivo, que é um dos elementos do interdiscurso. 

Nas análises, selecionamos, como exemplo, dois textos que circulam no espaço feminista, quais 

sejam: A quem serve a regulamentação da prostituição?, de Nalu Faria (2014), contrário à 

regulamentação da prostituição; e Trabalho Sexual em debate, de Manuela Tavares (2018), 

favorável à referida regulamentação. Como metodologia de análise, recorremos ao paradigma 

indiciário, de Ginzburg (1986), bastante utilizado no âmbito das ciências humanas, e que se 

relaciona, em alguma medida, com alguns postulados da Análise do discurso, pois tanto a AD 

quanto o paradigma indiciário analisam dados aparentemente insignificantes a fim de chegar a 

afirmações mais gerais. Nessa perspectiva, buscamos, por meio de marcas linguísticas, como 

expressões referenciais, pronomes e dêiticos, vistos aqui como indícios que emergem dos dois 

textos analisados, verificar o funcionamento do discurso polêmico. No que diz respeito aos 

resultados, confirmamos que os dados apontam para constituição de uma polêmica discursiva. 

Tal polêmica se mostra, principalmente, por meio de indícios de uma heterogeneidade mostrada 

e marcada. Portanto, verificamos que os textos analisados citam o outro, isto é, o oponente no 

interior do espaço discursivo, traduzindo-o com base nas categorias que constituem a grade 

semântica do mesmo. Isso ocorre, por exemplo, quando o discurso contrário à regulamentação 

da prostituição se refere a seu adversário no espaço discursivo como “liberal”, enquanto os que 

defendem a referida regulamentação se referem a seus oponentes chamando-os de 

“abolicionistas”. Em síntese, as análises revelam que a relação que se estabelece entre discursos 

contrários e favoráveis à regulamentação da prostituição, no espaço feminista, é marcadamente 

polêmica. 
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CAMPANHA POPULISTA NO BRASIL: COMO JAIR BOLSONARO CONSTRÓI 

UMA IMAGEM ANTI-LGBT 

 

Dinah LESCHZYK (JLU) 
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O candidato presidencial Jair Messias Bolsonaro parece saído de um livro ilustrado do 

populismo. Seu repertório varia de crítica da mídia à la imprensa mentirosa ao posicionamento 

como um anti-establishment a declarações extremamente provocativas (ver HOLTMANN et al., 

2006). Em sua carreira política, Bolsonaro já pertenceu a nove partidos políticos, e desde o 

início de 2018 é membro do Partido Social Liberal (PSL). Como mostra a página inicial do site 

de Bolsonaro, ele dedica seu atual mandato à "luta pela proibição do chamado Kit Gay" 

(HOMEPAGE BOLSONARO, 2018), materiais educativos que são usados para aumentar a 

conscientização sobre as orientações sexuais e identidades de gênero. Estes seriam uma 

"apologia ao homossexualismo" (ibid.). Como outros políticos populistas de direita (ver, por 

exemplo, representantes da Alternative für Deutschland, Alternativa para a Alemanha, AfD), 

Bolsonaro fala de uma ideologia de gênero (BLOG FAMÍLIA BOLSONARO, 2018), que 

segundo o candidato, como todas as ideologias, deveria ser banida da educação. A palestra 

enfoca o uso da linguagem por Bolsonaro na construção de uma imagem anti-LGBT. Para 

divulgar suas opiniões, que ele chama de verdade (HOMEPAGE BOLSONARO, 2018), 

Bolsonaro conta com as mídias sociais nas quais ele é amplamente representado (incluindo 

Twitter: pouco menos de 4.200 tweets, mais de um milhão de seguidores, Facebook: 5,3 

milhões de inscritos, Instagram: mais de 1.300 posts, 1,1 milhões de assinantes, YouTube: mais 

de 37 milhões de visualizações (números de junho de 2018). Por meio de uma análise crítica do 

discurso, segundo Norman Fairclough (2015), as afirmações de Bolsonaro serão analisadas e 

classificadas no contexto político atual do Brasil. Será mostrado ainda como a retórica de 

Bolsonaro se alinha perfeitamente à de Donald Trump (EUA), Marine Le Pen (França), Beatrix 

von Storch (Alemanha) e outr@s, aumentando ainda mais a gama global do fenômeno do 

populismo. 
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RESPONSABILIDADE COMO EFEITO DE SENTIDO NO CONTEXTO DA 

POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS: IMPLICATURAS E 

IMPLICAÇÕES 

 

Thereza Maria Zavarese SOARES (IFSP São Carlos) 

thereza.zavarese@ifsp.edu.br 

 

 

O trabalho discute a construção do enunciador em documentos produzidos no contexto das 

políticas e das ações de gerenciamento de resíduos de saúde voltadas para o público em geral. A 

partir de um estudo teórico-documental, realizado com base no princípio de cooperação e no 

conceito de implícito (KOCH, 2015; MAINGUENEAU, 2013), buscou-se analisar o efeito de 

sentido da responsabilidade pelo dizer e pelo dito em textos inscritos em gêneros do discurso 

jurídico (como resoluções, decretos e leis), entendidos como enunciados produzidos por 

instâncias de autoridade (órgãos governamentais), a fim de regulamentar a gestão de resíduos 

sólidos, mais especificamente, de resíduos de saúde, como medicamentos, seringas e agulhas, 

quando gerados por consumidores domésticos, entendendo que essa gestão deve levar em 

consideração todo o ciclo de vida dos produtos, da concepção e fabricação até o descarte e 

destinação final após o consumo. Como conclusão, destaca-se que, nesse contexto, a 

corresponsabilidade dos parceiros da enunciação (enunciador e coenunciador) pela produção de 

sentido se dá de maneira desproporcional, recaindo frequentemente sobre o coenunciador (cuja 

imagem discursiva se identifica como todo cidadão brasileiro) o dever de conhecer previamente 

certos conteúdos para que possa compreender os textos, visto que o enunciador escolhe não 

dizer tais informações com base nos desdobramentos do princípio de cooperação (dizer apenas o 

necessário, tanto em quantidade quanto em relevância), deixando, portanto, implícita parte da 

construção do sentido dos enunciados. No entanto, adverte-se que esse recurso pode 

comprometer a eficácia da comunicação na situação analisada, tendo em vista o caráter 

prescritivo do propósito desses enunciados, que se caracterizam como ordens, o que pressupõe 

obrigação e controle quanto ao seu cumprimento. Por conseguinte, tal quadro enunciativo 

significa uma ação do enunciador, que deve ter claramente reconhecido seu papel como agente 

da comunicação no processo de gestão de resíduos, de modo a construir o seu dizer com o 

máximo de informatividade para que se viabilize uma resposta adequada da parte do 

coenunciador enquanto cidadão perante a lei.  

 

Palavras-chave: Discurso jurídico; Efeito de sentido; Gestão de resíduos sólidos.  
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A INTERFACE DISCURSIVO-IDEOLÓGICA NA DIPLOMACIA PRESIDENCIAL E 

NA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NOS GOVERNOS DE LULA PARA O ORIENTE 

MÉDIO  
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Orientadora: Elizabete Sanches ROCHA (UNESP) 

elizabete.sanches@gmail.com 

 

 

Luís Inácio Lula da Silva, durante o exercício de seus dois mandatos presidenciais, 

desempenhou um papel preponderante ao lidar diretamente com cruciais conflitos 

internacionais, em particular no Oriente Médio, a fim de possibilitar um substancial caminho 

para a estabilidade do sistema internacional. Nesse sentido, a presente pesquisa clamou um 

aprofundamento teórico, partindo-se da análise do conflito de Irã na questão nuclear e o conflito 

israelo-palestino na questão Palestina. O objetivo incidiu em compreender a natureza da 

contribuição da diplomacia presidencial de Lula por intermédio de mediação de conflitos no 

Oriente Médio, levando em consideração a existência de reais obstáculos constituídos por certas 

condições do sistema internacional, além daquelas inerentes à região e aos Estados, esses 

vinculados diretamente ou não aos conflitos. Nesta linha, ponderou-se sobre a diplomacia 

presidencial e a política externa brasileira com enfoque na mediação de conflitos realizada no 

Oriente Médio durante o governo de Lula. Considerou-se, ainda, a Escola Francesa da Análise 

do Discurso como central abordagem crítico-analítica dos pronunciamentos dos discursos 

presidenciais e de documentos oficiais emitidos, que foram quantitativa e qualitativamente 

delimitados para análise. Assim, a pesquisa possui caráter exploratório, com metodologia de 

revisão teórico-bibliográfico. Constatamos que o Brasil, considerado uma potência média, foi 

capaz de influenciar o sistema internacional em pontos extremamente sensíveis que, sem 

aplicações de armas ou sanções econômicas e embargos, mas puramente por uma diplomacia 

voltada para a paz, se mostrou apto a estabelecer diálogo e confiança. Todavia, esta projeção do 

Brasil no cenário internacional, por meio da diplomacia presidencial, atrelada ao objetivo de 

perseguir um status quo de global player, encontrou dificuldades, pois além de não ter agradado 

aqueles já consolidados no sistema internacional, em especial, os Estados Unidos (EUA), tendo 

em vista que os norte-americanos exercem um papel de liderança em temas de paz e segurança 

internacional, os efeitos sentidos construídos em face dos EUA também contribuíram, 

indiretamente, para as limitações dos processos de resolução de conflitos empreendidos pelo 

Brasil. A Análise do Discurso, por seu turno, foi essencial para compreender a percepção dos 

efeitos de sentido nos discursos selecionados, sobretudo o intuito do Brasil no reconhecimento 

da legitimidade em gerenciar temas de paz e segurança internacional, haja vista que os distintos 

sentidos manifestados no funcionamento do discurso podem ser entendidos a partir da captação 

da formação discursiva que conduz as formações ideológicas. Logo, a realidade exprime o 

discurso e os sentidos contidos nele.  
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POLÊMICA NO DISCURSO JURÍDICO: O CASO DO JULGAMENTO DO HABEAS 

CORPUS DO EX-PRESIDENTE LULA NA SUPREMA CORTE DO STF 
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Esta pesquisa trata sobre a polêmica no discurso jurídico. Em específico, analisa a polêmica 

instaurada na corte do Supremo Tribunal Federal brasileiro de quando do julgamento do pedido 

de habeas corpus preventivo apresentado pelos advogados de defesa do Ex-Presidente da 

República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no caso do tríplex no município de Guarujá, no 

Estado de São Paulo. O Ex-Presidente foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão pelo Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, por corrupção passiva e 

lavagem de dinheiro. Na tentativa de que o Ex-Presidente não fosse imediatamente preso, a 

defesa recorreu da decisão ao Supremo Tribunal Federal alegando que o início do cumprimento 

da pena antes de esgotados os recursos nas instâncias superiores feria o princípio de presunção e 

inocência, assegurado pela Constituição Federal. O pedido da defesa desenrolou a polêmica de 

uma discussão já desenvolvida no âmbito do judiciário brasileiro sobre se o condenado pode ou 

não ser preso independentemente do trânsito em julgado. Na corte do Supremo Tribunal 

Federal, o caso foi votado pelos onze ministros que discutiram, defenderam e votaram pontos de 

vistas favoráveis e contras ao pedido do habeas corpus. Nesse sentido, interessa analisar os 

discursos proferidos pelos ministros na sessão de votação do pedido tendo em vista a polêmica 

instaurada. Para tanto, sustenta-se teoricamente na análise do discurso e numa teoria da 

argumentação retórica que, de acordo com Amossy (2012), se combinam e se completam para 

explorar o funcionamento verbal do discurso polêmico e suas funções sociodiscursivas. Assim, 

verifica-se, a partir da proposta da autora, como os conflitos de opiniões e seus desdobramentos 

provocam alterações na jurisprudência dos dispositivos jurídicos brasileiros e na dinâmica do 

funcionamento de diversas instituições sociais que cumprem e seguem as disposições da justiça. 

No caso da sessão do Supremo Tribunal Federal, mesmo que a polêmica instaurada não encerre 

um acordo entre as partes, cumpre a função social de regular o funcionamento da legislação de 

forma democrática. 
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O DISCURSO SOBRE AS REPRESENTAÇÕES FEMININAS NAS MÍDIAS 

PUBLICITÁRIAS BRASILEIRAS: ENTRE A INDÚSTRIA CULTURAL E A TEORIA 

SOCIAL DO DISCURSO 
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A partir da perspectiva da Teoria Social do Discurso, tendo como principal teórico Norman 

Fairclogh (2017), e das teorias sociológicas contemporâneas sobre gênero e mídia, o presente 

estudo se configura como uma pesquisa bibliográfica, cujo objetivo principal é discutir a 

representação das mulheres nos discursos da mídia publicitária brasileira atual. O que justifica 

estudar e pesquisar essa temática advém do interesse em compreender como a relação entre os 

gêneros se dá ao longo da história por meio dos discursos; a importância da representação nesse 

âmbito; como os meios de comunicação das massas influem nos nossos modos de viver a vida e 

as formas de dominação. Nesse sentido, a partir desses estudos, emergiu o questionamento 

sobre como a representação feminina é abordada nos discursos publicitários da mídia atual e se 

ela é um reflexo da nossa sociedade e/ou se dá como um mecanismo de persuasão das massas. 

Nesse sentido, utilizamos a Teoria Social do Discurso como base fundamental, por 

compreendermos que ela está voltada para a crítica social justamente por conceber os 

enunciados como objetos simbólicos que produzem sentidos e, a partir destes apresentar os 

processos de significação que se encontram permeados no texto não isolados do meio político-

histórico-social. Foi feito um delineamento histórico, com recortes, sobre como a representação 

feminina sofreu mudanças na sociedade brasileira, sobretudo nos meios de comunicação das 

massas; além de uma retomada da conceituação de gênero como categoria de identidade; 

buscamos também identificar e compreender as representações das mulheres na mídia 

publicitária atual, vinculada à televisão e interpretamos as relações entre discursos veiculados na 

mídia publicitária brasileira e práticas sociais relacionados à representação da mulher. Para 

entender como se materializa a representatividade feminina nas mídias publicitárias brasileiras, 

foi feito um recorte de duas propagandas vinculadas em canais abertos da televisão brasileira, 

sendo elas Snikers Brasil – Vestiário e Gillette VenusSensitive, respectivamente das marcas 

Snikers Brasil e Gillette. Os teóricos que contribuíram para esta investigação teórico-

bibliográfica foram Bakthin (2014; 2015), Fairclough (2016); Mussalim (2001) e Pêcheux 

(2014; 2015), no que tange à análise discursiva, Bauman (2008) e Hall (2011), a respeito das 

questões sobre identidade na contemporaneidade; Mary Del Priore (2002); Bourdieu (2002); 

Butler (2017) e Scott (1995) para as discussões sobre gênero como uma categoria de identidade; 

e Adorno e Horkheimer (1995) para discutir o papel da mídia como mecanismo de persuasão e 

domínio da Indústria Cultural.  
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O ADOECIMENTO ESTUDANTIL EM DISCURSO: UM ESTUDO DE CASO ENTRE 

OS ALUNOS DE LETRAS 

 

 Zaire Ferreira FRANCO (IFG) 

zaireferreirafranco@gmail.com 

 

 

Este trabalho tem por objetivo compreender a relação entre a rotina acadêmica e o adoecimento 

discente, tendo como principal teórico Michel Foucault (2014). A realização desta pesquisa se 

materializa por meio de um estudo de caso de natureza qualitativa. O objetivo principal é 

compreender como se configuram discursivamente os adoecimentos presentes em um Curso de 

Letras e as suas condições de produção. A motivação em pesquisar essa temática origina-se por 

se tratar de um assunto pouco considerado no ensino de nível superior, além da importância de 

se conhecer as causas e consequências dos estressores causados pela universidade. Utilizamos 

como fundamentação teórica a AD (Análise do Discurso), saber que se originou na França na 

década de 1960, fundada por Michel Pechêux, por compreender que esta trabalha com a 

observação, descrição, análise e interpretação de discursos e construções ideológicas, visto que 

as condições de trabalho dos discentes estão inseridas em ambientes impregnados de valores 

sociais, como a escola. Através da perspectiva foucaultiana, aliada à AD, buscou-se 

compreender como a disciplina se constitui no ambiente escolar e como esta se relaciona com os 

casos de adoecimento estudados. Foi feito um aprofundamento teórico sobre as características 

do exercício disciplinar para a compreensão sobre como este interfere na vida dos estudantes; 

um delineamento histórico sobre a medicalização, sendo compreendida como um exercício 

disciplinar; a presença da medicina na escola e conceitos de adoecimento no ambiente de 

trabalho (considerando estudante como uma profissão). Realizamos a aplicação de um 

questionário para obter informações sobre possíveis adoecimentos no meio acadêmico 

(depressão, ansiedade, crises de pânico, estresse e cansaço físico), sobre a carga horária do 

curso, a relação professor e aluno e a rotina fora do ambiente escolar, com o intuito de 

compreender as condições de produção do adoecimento e de sua discursividade no ambiente 

escolar. Para o alcance dos nossos objetivos trabalhamos, entre outros textos, com as obras 

Vigiar e Punir de Michel Foucault (2014); O nascimento da Clínica também de Foucault (2017) 

e Sofrimento Psíquico nas Organizações de Trabalho de Wanderley Codo (1995). 
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O presente trabalho faz levantamento e análise linguístico-discursiva de Fake News de caráter 

político/ideológico ligadas às eleições presidenciais de 2018, replicadas nas redes sociais este 

ano, de enorme poder para construir como para devastar, para o estabelecimento de marcas 

linguísticas, semióticas e discursivas e as peculiaridades formais e funcionais que possam 

caracterizar e fixar tais publicações como um gênero textual, a partir de uma contraposição com 

gêneros preexistentes, mas veiculados por outros suportes e /ou canais e pertencentes a outros 

domínios discursivos. Partimos de um levantamento histórico do discurso da mentira nos 

ambientes literário, musical, religioso, político, jornalístico e propagandístico e do conceito de 

cultura, “como um modo particular de vida de um tempo e de um lugar em toda a sua 

complexidade, experimentada por um grupo de pessoas que entende a si mesmo como um 

grupo”. Como se sabe, as modernas técnicas de comunicação estão associadas aos impactos da 

mensagem, que têm a ver com o impacto das tecnologias digitais na vida contemporânea. 

Partimos da linguística de corpus para levantar, quantificar e tabular as palavras e expressões 

em uso nas fake News, identificando-lhes a frequência e os modos de organização do discurso. 

Como arcabouço teórico, partimos da Teoria dos Signos não-verbais de Peirce, para avaliar o 

potencial icônico das mensagens. Revisamos os conceitos acerca da categorização dos gêneros, 

como artefatos culturais, dos modos de organização do discurso, para avaliarmos os gêneros 

digitais e as plataformas de veiculação do discurso eletrônico. A fim de estabelecer o efeito da 

tecnologia na linguagem e o papel da linguagem na tecnologia, analisamos a importância do 

suporte e do canal para a configuração das Fake News e as funções da linguagem mais 

recorrentemente presentes nesse pseudogênero. Está em pauta no presente trabalho, também, a 

intertextualidade intergêneros e a interdiscursividade nessas construções multimodais que 

entremeiam linguagens e discursos pertencentes a domínios diferentes, ainda que os gêneros que 

circulam nas redes sociais sejam eventos textuais fundamentalmente baseados na escrita e na 

língua. 
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O artigo tem como objetivo analisar os modos como é produzido o discurso do herói em um 

poema escrito por trabalhadores rurais do MST. O poema se inspira no assassinato de Oziel 

Alves Pereira, jovem liderança camponesa e uma das vítimas do massacre de Eldorado do 

Carajás, ocorrido na cidade de Eldorado do Carajás, Pará, no dia 17 de abril de 1996. A 

memória traumática, marcada pela luta, é transmutada em poesia pelo movimento organizado 

dos trabalhadores rurais sem-terra, para quem a poética se coloca como instrumental para a 

veiculação dessa memória.  A linguagem que o MST tem construído através da poesia busca 

incorporar novos valores sociais da vida dos trabalhadores e contribuir para a formação de cada 

militante. A poesia é um gênero, dentre os muitos que o movimento utiliza naquilo que 

denomina “mística”, os significados mobilizados nos poemas surgem conforme as experiências 

dos sujeitos, que são construídos nas relações sociais.  Para estudar essa questão, o trabalho 

mobiliza autores que discutem a poesia no MST, apresentando a poesia como articulação de 

sentidos político e pedagógico dentro do movimento, como Caldart (1987) e Botêlho (1999). O 

poema analisado é aqui entendido como uma narrativa que, registrando o fato histórico, o faz 

entrecruzando discursos próprios dos campos literário, linguístico e político-social. Tal 

movimento semântico é aqui tratado com âncora na análise de discurso, a partir dos conceitos de 

acontecimento discursivo, memória e campo discursivo, discutidos a luz de trabalhos de 

Maingueneau (2005), Eni Orlandi (1999) e Pêcheux (1999). O poema aproxima a figura de 

Oziel da de Zumbi dos Palmares, mobilizando, na produção literária do herói, sentidos 

referentes à liderança, à bravura e ao sacrifício, ao mesmo tempo em que evoca elementos da 

religiosidade católica. 
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Buscando compreender algumas questões discursivas encontradas no espaço digital, o presente 

trabalho, vinculado aos projetos de pesquisa de Mestrado intitulados O discurso na esfera 

tecnológica: a língua em movimento e “Li na internet, deve ser verdade”: uma análise 

discursiva dos dizeres sobre a mulher nas redes sociais, inseridos na linha de pesquisa Língua, 

Sujeito e História (PPGL/UFSM), visa a analisar recortes de materialidades discursivas 

encontradas nas redes sociais, em especial no Facebook, observando manifestações nomeadas 

como Fake News - notícias falsas que se espalham rapidamente na internet como sendo 

verdades. Objetiva-se explicitar o funcionamento do discurso de manifestantes no Facebook e 

compreender quais os sentidos postos em jogo nessas manifestações. Diante disso, utiliza-se 

como base o aparato teórico da Análise de Discurso de linha francesa. Conforme Flores & 

Cervo (2017), o Facebook “é uma das redes sociais mais utilizadas pelos sujeitos nos dias 

atuais”, o que justifica a preferência pelo uso dessa plataforma. Como metodologia, realizar-se-

á, em um primeiro momento, um mapeamento das publicações no Facebook que se encaixam no 

tema proposto. Após, selecionaremos tais materialidades, mobilizando a noção de recorte 

(ORLANDI, 1984), a fim de que se constitua o corpus do trabalho. Ressaltamos que estamos 

em consonância com Garcia e Sousa (2015), quando as autoras afirmam que "o gesto de recortar 

visa ao funcionamento discursivo, buscando compreender o estabelecimento das relações 

significativas entre os elementos significantes" e com Dias (2018), quando menciona que o 

“postar” no Facebook “é significado pela ideia da circulação”. A viralização na internet atesta a 

circulação das postagens, portanto “uma postagem tem que circular”. Também levamos em 

conta que, segundo Pavan (2017), “ao considerarmos as condições de produção do discurso, 

devemos lembrar que esses sujeitos são interpelados a enunciar e a significar-se em relação à 

cultura digital”. Para tanto, como corpus de análise, realizar-se-á um recorte de três (3) textos, 

seguindo os passos de análise que serão realizados da seguinte maneira: 1) seleção do corpus de 

análise; 2) analisar as materialidades discursivas encontradas no corpus; 3) conhecer, 

compreender e explicitar a constituição do conceito de manifestação no digital e de Fake News. 

Como se trata de um trabalho em andamento, ainda não possuímos resultados. Porém, ao final 

da pesquisa, esperamos confirmar que os sujeitos que se manifestam na rede social Facebook, 

tomados pelo ato de postar/compartilhar, fazem circular, muitas vezes, discursos considerados 

falsos - Fake News. 
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A pesquisa “O discurso sobre escola na fanfiction e em O Ateneu, de Raul Pompéia: efeitos de 

sentido que se (des)encontram” — que está sendo desenvolvida no âmbito do grupo de estudos 

e pesquisa GEDISME, sob a orientação de Soraya Maria Romano Pacífico — tem como 

objetivo investigar quais sentidos eram possíveis e permitidos de serem ditos sobre escola, no 

século XIX, por meio de um clássico da literatura da época, e quais são possíveis hoje, no 

século XXI, por meio de um novo gênero discursivo, a fanfiction. Considera-se relevante o 

discurso produzido acerca da instituição escolar, em contextos sócio-históricos diferentes, pois 

parte-se do princípio que os sentidos produzidos sobre determinada questão afetam o modo 

como os sujeitos se constituem e, no caso desta pesquisa, o que nos interessa é a constituição do 

sujeito-escolar. Entendemos que o silêncio sempre perpassou o discurso pedagógico, 

congelando a leitura no polo da paráfrase, sem oferecimento e provocação da polissemia 

(ORLANDI, 1996), de forma a limitar o sujeito a repetição do que já foi dito. Este silêncio, 

captado, inclusive, no livro didático usado como ditador da verdade, (con)forma o sujeito na 

posição discursiva que é valorizada e reproduzida pela escola, a fôrma-leitor (PACÍFICO, 

2012). Contudo, mesmo com o direcionamento oferecido por práticas que não proporcionam a 

assunção da autoria na formação dos sujeitos, estes parecem ainda serem afetados e movidos 

por uma necessidade maior que é a de interpretar e de dizer, de inscreverem-se no mundo. É 

partir da necessidade latente de dizer que se origina o gênero discursivo fanfiction, um gênero 

discursivo que não para de crescer e modificar-se, como um universo em pleno big bang, 

expandindo-se conforme o calor que aquece e impulsiona os escritos das fanfictions. A 

investigação acerca dos efeitos de sentidos causados pelo discurso desses sujeitos autores de 

fanfictions é possível através do embasamento teórico da Análise do Discurso pecheuxtiana, 

pois este entende o discurso como efeito de sentido entre locutores; a linguagem como não 

transparente; a língua afetada pela história e pela ideologia. Como resultado desta pesquisa em 

andamento, espera-se poder compreender como a escola é discursivisada e quais as implicações 

dos sentidos para a constituição do sujeito-aluno no século XXI. 
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Na sociedade contemporânea, com a inclusão digital em alta, cresce o acesso à informação e 

cresce também a liberdade de produzir informação. O problema é que nem sempre tais 

conteúdos são verídicos, e as consequências de sua propagação influenciam em questões sociais. 

O fenômeno das fake news não é novo, pois, desde a Idade Média, a divulgação de notícias 

falsas já se mostrava presente na cobertura midiática, por meio, por exemplo, do gênero 

“pasquinade”, mas, na atualidade, tem sido ampliado pela popularidade das redes sociais. 

Consideramos, portanto, que uma problemática tão séria não pode deixar de ser analisada e 

abordada em âmbito escolar. Neste trabalho, discorreremos sobre o assunto, destacando a 

importância de se trabalhar as denominadas fake news, notícias falsas, na sala de aula, no 

sentido de promover seu reconhecimento e evitar sua disseminação. Dessa forma, o objetivo 

desta pesquisa é analisar os discursos que circulam por meio de fake news, enfatizando a 

fabricação da verdade. O corpus será composto pela proposta de redação do vestibular da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), em 2018, que trata do tema, e de um 

exemplo de fake news disseminada na rede social facebook. A análise se dá à luz das teorias de 

Foucault (1970; 2008), enfatizando os discursos de verdade e ainda com base nos comentários 

de Candiotto (2013). Para tratar de aspectos que concernem às redes sociais e à produção de 

notícias falsas, traremos as reflexões de Ferrari (2018), que aborda as transformações e a 

complexidade desse ambiente digital. A partir deste trabalho de pesquisa, pretendemos entender 

os mecanismos de produção da verdade, com um olhar sobre as condições de produção do 

discurso, e perceber a importância de se trabalhar essa temática em sala de aula, por meio das 

novas tecnologias, a fim de conscientizar o discente sobre os discursos que fabricam verdades e 

que circulam pelas redes sociais. 
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A partir dos conceitos da Análise de Discurso de linha francesa, o presente artigo tem como 

objetivo analisar as formações discursivas e as formações ideológicas que perpassam o sujeito 

dos anos 60 no que diz respeito ao sexo no contexto dos Estados Unidos. O artigo se baseia nos 

estudos que William Howell Masters e Virginia Eshelman Johnson fizeram por mais de 20 anos 

durante as décadas de 50, 60 e 70 sobre o sexo. Estes estudos tinham como finalidade a 

compreensão de aspectos físicos e mentais do indivíduo durante o ato sexual, através da 

observação do coito. No início, estas pesquisas eram feitas de modo oculto, em segredo, pois 

ambos os pesquisadores tinham medo de que o projeto prejudicasse suas carreiras e reputações, 

tendo em vista que o sexo era visto como algo pecaminoso, imoral. Por isso, em um primeiro 

momento, Johnson e Masters utilizaram-se de prostitutas para analisar o sexo, uma vez que 

estas tinham uma formação ideológica distinta da predominante na época. Posteriormente a isto, 

os estudiosos recrutaram casais que acreditavam que aquele processo era em busca de mais 

informações sobre o ato, tendo a elevação da ciência como principal objetivo. Estes casais 

faziam parte, assim, de outra formação ideológica. Foram utilizados, neste artigo, para o 

embasamento teórico e a análise das sequências discursivas, os teóricos Pêcheux (2008) e 

Orlandi (2013). Para a coleta de dados sobre a carreira e feitos dos pesquisadores, Masters e 

Johnson, foi utilizado o autor Maier (2014). Além disso, este artigo busca evidenciar as relações 

entre a formação discursiva e formação ideológica sobre o sexo na década de 60 com a 

atualidade. Conclui-se, através da presente pesquisa, que os estudos sobre sexo realizados por 

Johnson e Masters foram fundamentais para que ocorressem certas mudanças na formação 

discursiva e ideológica do sujeito americano da época. Ademais, estes estudos mostram-se 

importantes para o mundo todo, uma vez que ajudaram a constituir as formações discursivas 

atuais sobre o sexo.  
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A série The Handmaid’s Tale (2017), baseada no livro de mesmo nome O conto da Aia, de 

Margaret Atwood (1985), aborda uma distopia que acontece em um futuro não identificado, no 

qual um grupo religioso juntamente com o exército unem-se para transformar os Estados Unidos 

em uma ditadura chamada Republica de Gilead, eliminando, assim, os direitos de expressão, 

principalmente das mulheres. Isso acontece, pois Gilead é um governo pautado na misoginia e 

baseado na exploração das mulheres, em que essas servem como escravas sexuais a fim de 

continuar a raça humana. A série obteve destaque devido às atuais problemáticas enfrentadas 

pelos Estados Unidos no âmbito político e social com o atual governo de Donald Trump. Deste 

modo, tendo em vista que as produções televisivas traçam reflexões por meio das retratações 

com a atualidade, o presente artigo teve como objetivo traçar uma relação discursiva entre as 

questões políticas atuais dos EUA, com o cenário político da série The Handmaid’s Tale. A base 

teórica e metodológica desta pesquisa foi pautada em discursos da série televisiva, nos escritos 

de Atwood (1985), nas considerações de Althusser (1985) sobre condições reais de existência e, 

sobretudo, na Análise de Discurso de linha francesa nos estudos de Pêcheux (2002) e Orlandi 

(2005), visando os conceitos de condição de produção, formação discursiva e imaginária; além 

de Beauvoir (1968) e Butler (1990) que abordam sobre gênero e mulheres em seus estudos. Esta 

pesquisa contribui tanto para os estudos sobre gênero, mostrando como as mulheres são tratadas 

na nossa sociedade, bem como, acrescenta novas perspectivas ao campo de pesquisa da Análise 

de Discurso. O resultado da análise revelou o quanto as sequências discursivas apresentadas na 

série são similares com as que Atwood (1985) expõem em sua obra. Além disso, a partir da 

formação discursiva e imaginária dos personagens, é possível identificar o assujeitamento 

ideológico destes, aos fatos ocorridos em ambas produções. Ademais, a produção televisiva 

reforça, nos discursos dos personagens, a sua relação com o contexto político atual mostrando 

assim, a ressignificação de discursos.  
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Este trabalho é resultado de uma pesquisa de iniciação científica vinculada ao CEPPE (Centro 

de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão) da FUNCESI. Objetivou-se com este estudo 

compreender como os sujeitos recebem os discursos institucionalizados e se são influenciadas, 

ideologicamente, por eles, pois pode-se dizer que o sujeito sofre interferências dos vários modos 

de discursos que são veiculados na sociedade. Sendo assim, partimos da compreensão de que a 

ideologia não é algo apenas estrutural, que dita referencial de pensamentos e construções 

discursivas, mas que estamos diante de ideologias que causam impacto na maneira como o 

indivíduo vai se comportar no meio social ao qual está envolvido. Neste viés, ao revisitarmos 

conceitualmente Althusser (1970), nota-se que ele compreende a ideologia não como uma 

consciência infinda, mas um meio pelo qual os sujeitos vivem, dentro de suas condições, as 

relações. Associando à questão ideológica, achamo-nos, portanto, no que Michel Foucault 

(1970) descrevia como são as instituições: modelos repressivos que formulam o indivíduo para 

que ele possa se portar da maneira pela qual foi “criado”. Diante do exposto, propôs-se, por 

meio de uma abordagem quantitativa e qualitativa, desenvolver uma pesquisa de campo tendo 

como instrumento de coleta de dados um questionário, que foi aplicado a 300 pessoas, e uma 

entrevista semiestruturada aplicada a dois professores, dois alunos do ensino médio, dois alunos 

do curso superior e duas pessoas sem nenhuma formação escolar. Diante dos resultados da 

pesquisa, pode-se dizer que os sujeitos foram compreendidos a partir de dois ângulos: os 

sujeitos que têm alcance a variados meios de informações e, por outro lado, os sujeitos que têm 

um acesso limitado aos meios de informações. Em vista disso, pode-se identificar que, aqueles 

os quais carecem de maior informação e formação educacional, são os mais afetados pela 

massificação discursiva. Não obstante, a massificação não está limitada a isso, dado que sujeitos 

com acesso à educação e instrução também são influenciados por discursos de p oder. Destarte, 

não se exaure a análise dessas influências, mas, sim, cria luzes a novas dubiedades. Neste 

sentido, corroboramos com a ideia de Foucault (1993, p.96) de que é preciso admitir um “jogo 

complexo e instável em que o discurso pode ser, ao mesmo tempo, instrumento e efeito de 

poder”.  
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Este trabalho teve como objetivo estudar como os discursos dos movimentos sociais são 

apropriados e reproduzidos pela mídia e pela sociedade civil a partir da memória e das 

formações discursivas que constituem os sujeitos. Partindo de uma visão discursiva da 

linguagem, entendendo o conceito de discurso como uma combinação entre processos 

ideológicos e fenômenos linguísticos, construídos sócio-historicamente, entende-se o discurso 

como um lugar de acontecimento em que os sujeitos ocupam posições discursivas, que 

dependem de suas formações ideológicas e sociais, as quais determinam suas formações 

discursivas. Dessa forma, com uma metodologia de natureza qualitativo-interpretativista e com 

o suporte do dispositivo analítico da Análise do Discurso, o estudo desenvolvido nesta pesquisa 

visa analisar as colunas publicadas na Folha de S.Paulo ao longo de 2016 por Kim Kataguiri, 

representante do Movimento Brasil Livre, e de Guilherme Boulos, representante do Movimento 

dos Trabalhadores Sem Teto. Procuramos discutir alguns processos de funcionamento dos 

discursos – especificamente daqueles referentes à esfera política, dentro das colunas citadas da 

Folha de São Paulo – assim como entender de que modo os discursos dos movimentos sociais, 

produzidos pelos sujeitos-colunistas, se inserem na grande mídia e por ela são apropriados. 

Através deste estudo, concluímos que a apropriação dos discursos de movimentos sociais 

realizada pela grande mídia, através da produção discursiva de sujeitos que participam 

ativamente dessas organizações, difundidas repetitivamente, tem, por vezes, um efeito de 

esvaziamento de sentidos, esses enunciados estabilizam-se, perdendo, assim, a característica de 

acontecimento discursivo, que questiona e desestabiliza as “verdades absolutas”, o que ocasiona 

um processo de homogeneização desses discursos pela grande mídia. Apesar de se colocarem 

como discursos antagônicos, as produções e as formações discursivas dos sujeitos analisados 

acabam por se tocar em suas extremidades, afinal, o discurso de um se constitui ao se 

estabelecer em relação ao discurso-outro e do outro. Assim, ainda que exista a divulgação de 

formações discursivas diversas, caracterizando um espaço outro para a produção de discursos de 

resistência à determinada ordem do poder, o jornal parece, por outro lado, conter as 

discordâncias e conflitos ideológicos e homogeneizar esses discursos para que a ordem 

discursiva vigente se mantenha.  
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Este resumo, pretende apresentar a pesquisa de Iniciação Científica que tem como corpus de 

pesquisa a obra da poetisa Gilka da Costa Melo Machado, nascida em 1893, na cidade do Rio de 

Janeiro, onde também faleceu em 1980. O projeto tem como objetivo analisar discursivamente a 

obra poética de Gilka Machado, com vistas a problematizar o seu “apagamento” do cânone 

literário, partindo da hipótese de que a voz do sujeito poético de Gilka Machado tenha sido 

silenciada porque seus enunciados produziam o sentido de resistência à estrutura patriarcal do 

início do século XX, de modo a serem considerados como fruto das primeiras manifestações do 

discurso feminista. Na sociedade brasileira daquela época, prevaleciam os ditames da Igreja, da 

família e do Estado, que submetiam as mulheres e determinavam como estas deveriam se portar, 

agir e falar. Contrapondo-se a esses dogmas e conservadorismos, Gilka trouxe em seu discurso 

poético um caráter feminista e reivindicatório, de forma que sua lírica, abriu um espaço de 

resistência. Mostrando-se sujeito do próprio discurso, ela apresentava um tom erotizado em sua 

obra, fato que resultou em discriminação e marginalização, apesar de relativa fama, pois tal 

postura era considerada imoral e desonesta. Com uma obra marcada pela transgressão, devido 

ao que era imposto à mulher no seu contexto histórico-social, ela não só revelava inquietações e 

sentimentos femininos como também reivindicava, reclamava por direitos iguais entre homens e 

mulheres, tornando-se assim uma ativista, o que para o sistema social da época precisava, 

imediatamente, ser impedido, ou seja, Gilka precisava ser silenciada por ser insubmissa a tal 

ordem. Naquela época o poder de fala e controle social estava sob o domínio dos homens, no 

entanto, Gilka trouxe um contra discurso a esse preeminente, fato que fez dela uma resistente. A 

pesquisa ampara-se no arcabouço teórico da Análise do Discurso de linha francesa, 

especialmente nas contribuições de Michel Foucault (2012 [1969],2011 [1971]), além de 

autores que versam sobre o discurso feminista, como Alves e Pitanguy (1981), Del Priore 

(1997; 2013) e obras que analisam a produção literária de Gilka Machado, como Branco (2004).  
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O presente estudo trata das correspondências interartísticas no processo de produção literária e 

plástica concretista e neoconcretista em A Revelação do Avesso (2014) de Ferreira Gullar 

(1930-2016). A obra é resultado de uma série de 92 colagens em relevo, das quais 60 foram 

transformadas em esculturas em aço, na mesma cor original, expostas na Galeria Dan (2015). 

As colagens foram editadas em livroarte, composto por um livro artesanal e um relevo em 

metal, com poemas do próprio autor, dispostos paralelamente às reproduções dos relevos, 

publicado pela UQ! Editions/Aprazível Edições e a Dan Galeria. Como se sabe, além de poeta, 

Gullar foi crítico de arte e ensaísta, que abriu caminho para a Poesia Concreta (1956) e liderou o 

movimento Neoconcretista (1958); todavia, aos oitenta e quatro anos, dedicou-se às artes 

visuais com a produção dos relevos. Assim, consideramos pertinente examinar as interfaces de 

linguagens artísticas nas produções poéticas e visuais do autor na obra referida, produto de uma 

produção experimental e híbrida, que promove uma recepção estésica interartes. De fato, essa 

abordagem intersemiótica revela um jogo lúdico no ato de produção, permitindo entender o 

poeta-pintor ou um pintor-poeta brasileiro como herdeiro das questões homológicas entre a 

literatura e pintura, originadas na cultura clássica e atualizadas na contemporaneidade. Dessa 

maneira, propomos apresentar brevemente sobre as discussões teóricas interpoéticas na 

Antiguidade Clássica, e, logo em seguida, os reflexos e continuidades do paralelo interartístico 

na Idade Média, e, principalmente, na Teoria Humanística (séc. XVI), bem como, a presença 

dessas relações na arte moderna e contemporânea. Em seguida, faremos um estudo do 

Concretismo e do Neoconcretismo nas Artes, enfatizando as concepções ideológicas e estéticas 

de Gullar, e, na sequência, uma análise do dialogismo interartístico presentes nas interfaces 

verbais e visuais de A Revelação do Avesso, mais precisamente nos poemas e relevos “Dentro”, 

“Mínimo Voo”, “Pintura” e “Traduzir-se”. Nesse sentido, poderemos compreender como 

ocorrem as confluências híbridas no processo de produção e recepção artística de Ferreira 

Gullar, cujo estudo será fundamentado na crítica especializada, conforme Aguiar e Silva (1998), 

Dondis (1997), Hauser (2000), Joly (1994), Ferrara (1986), Plaza (2003), Praz (1982), Ribeiro 

(2000), Souriau (1965), entre outros. Assim, pretendemos que o resultado desse estudo possa 

contribuir com a fortuna crítica sobre a obra de Gullar, possibilitando ampliar o universo 

especulativo das Letras, indo além dos limites fronteiriços da palavra ao dialogar com outras 

linguagens artísticas, e vice-versa, no âmbito de um estudo de caráter interdisciplinar.  
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Neste trabalho analisamos os discursos que se formaram nas redes sociais durante o movimento 

grevista dos caminhoneiros no Brasil em 2018. Foi observado frente ao tema da greve que os 

discursos marcaram a diversidade de posicionamentos e ainda atraíram temáticas adicionais, tais 

como: intervenção militar, corrupção dentre outras. O objetivo dessa análise é investigarmos de 

que forma esses discursos proliferam suas ideologias e introduzem novos enunciados. Para 

cumprir esse objetivo, nosso estudo segue o paradigma da pesquisa qualitativa (FLICK, 2009), 

especificamente da análise documental (ANDRÉ, 1984) e terá como suporte basilar teórico os 

estudos de Bakhtin (2014), que afirma que a palavra é como uma arena de combate, onde se 

confrontam os valores sociais contraditórios, portanto, a língua reflete os conflitos de classes e 

ideologias, estando a comunicação diretamente ligada a essas relações de conflitos, dominação, 

resistência e poder. Como suporte aos desdobramentos da análise, nos subsidiaremos também 

em Foucault (1971), que considera o discurso sobre o ponto de vista da prática discursiva e das 

relações de poder-saber. Para a construção do corpus da pesquisa utilizamos como suporte a 

rede social Facebook, onde coletamos duas reportagens publicadas e imagens sobre o 

movimento dos caminhoneiros para assim refletirmos como através dos enunciados se revelam 

as multiplicidades ideológicas, assim como as lutas de classes através dos seus discursos 

marcam os seus distintos posicionamentos e progressivamente geram comentários que 

interagem com outros enunciados em uma gama infinita (Bakhtin, 2014). Esperamos, com os 

resultados da análise, compreender as diferentes estratégias discursivas utilizadas pelos sujeitos 

que através da palavra travam um embate na arena discursiva, marcando assim seus 

posicionamentos sobre a greve dos caminhoneiros; e como através de um enunciado vários 

outros enunciados se formam, atraindo para essa rede enunciativa outros temas sociais que 

emergiram durante o movimento dos caminhoneiros, a fim de ganhar visibilidade, força e 

disseminar suas ideologias e valores, materializando o exercício do poder discursivo sobre a 

sociedade e suas práticas sociais.  
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Na história das mulheres se percebem os vestígios de memória que evidenciam a presença do 

poder e a posição de superioridade que os homens sempre exerceram sobre elas, enfatizando a 

sujeição feminina. Esse poder exercido, realça a esfera patriarcal que trazia a mulher como 

pertencente ao âmbito privado, submissa ao homem, seja como mãe, filha, irmã ou esposa. 

Nessa sociedade patriarcal, a violência disseminada a muitas mulheres se concretizava de 

diversas formas, seja física, psicológica, sexual, patrimonial ou verbalmente, e era cometida por 

seus esposos, familiares ou companheiros. Ao longo do tempo, a mulher, aliada aos movimentos 

sociais, transformou a sua história e obteve um maior espaço no âmbito público, resultando na 

busca pela reinvindicação e reconhecimento de seus direitos, o que afrouxa as amarras do poder 

patriarcal presente em nossa cultura e na sociedade em geral. Dessa forma, para compreender a 

produção da verdade sobre a violência contra a mulher, nos discursos da mídia, pretende-se 

analisar os vestígios da memória e as relações de poder, na discursivização em torno da 

violência contra a mulher, em uma campanha publicitária de conscientização do Dia 

Internacional da Mulher, da Prefeitura de São Leopoldo/RS, bem como descrever o 

atravessamento discursivo de letras de músicas brasileiras na campanha selecionada para análise 

e, por conseguinte, identificar, na campanha publicitária, os elementos enunciativos que 

constituem a imagem feminina. A análise se elencará, fundamentada às teorias da Análise do 

Discurso de tradição Francesa, com as considerações de Michel Foucault (1995; 2006; 2008) 

sobre discurso, sujeito, relações de poder e produção da verdade, assim como dos estudos 

culturais com Hall (2006), dos estudos históricos de Perrot (2016) e Del Priore (2017), os quais 

englobam questões de gênero e, ainda será trabalhada a memória discursiva a partir das 

concepções de Pêcheux (1993), Davallon (1993) e Halbwach (2006), entre outros.  
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Em 2016, o Brasil passou mais uma vez por um dos seus piores golpes de Estado, o Congresso 

Nacional, em sua grande maioria composto por políticos envolvidos em escândalos de 

corrupção e compra de votos, não aceitando o resultado das eleições de 2014, que elegeu com 

mais de 54 milhões de votos a Presidente da República Dilma Rousseff, iniciou um processo de 

impeachment, derrubando a então presidente recém-eleita democraticamente. Assim, este 

trabalho objetiva analisar o discurso midiático, político e ideológico visível nas edições do 

Jornal Nacional (JN) às vésperas da efetivação do impeachment. O JN é um dos telejornais mais 

antigos e tradicionais da televisão brasileira, está no ar, ininterruptamente desde 01 de setembro 

de 1969, encontrando-se como o jornal protagonista das noticias nacionais e internacionais, pois 

sempre está noticiando em primeira mão os fatos e acontecimentos em nível mundial. É notório 

como a contribuição dos jornais de grande alcance, como o Jornal Nacional, da TV Globo, tem 

influenciado toda uma sociedade para aceitar, legitimar e entender o cenário político de acordo 

com seus interesses ideológicos, sem proporcionar à população telespectadora nenhum direito 

de divergir ou questionar os fatos como realmente ocorrem, observando as situações dos mais 

diversos pontos de vista. Partindo das contribuições da Análise Crítica do Discurso, de Norman 

Fairclough (2001), esta pesquisa apoiar-se-á na concepção tridimensional do discurso, como 

texto, prática discursiva e prática social, buscando entender os fatores constituintes do corpus 

analisado. Ademais, a base teórica utilizada perpassará por Brandão (1986); Ferreira (2007); 

Gutmann (2009) e Secom (2016). Portanto, esta pesquisa possui um potencial imenso para o 

desenvolvimento das análises, tendo em vista as relações discursivas e ideológicas e, 

principalmente, política do corpus, tendo como base a afirmação da Secretaria de Comunicação 

da Presidência da Republica, como sendo um dos principais e mais confiáveis noticiários 

jornalísticos brasileiro.  
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Neste trabalho, vamos expor o Letramento pelas formas pelas quais os indivíduos aprendem 

algo antes e durante seu percurso escolar, como exemplo a análise do gênero notícia que foi 

realizada com a turma do primeiro período de Letras do Instituto Federal de Goiás. Segundo 

Bakhtin (2010), o uso da língua pode ser tanto escrito como oral, dessa forma analisamos como 

se materializam os discursos das manchetes de jornais e revistas, baseando-nos na análise do 

discurso. A finalidade desse projeto foi mostrar ao aluno um breve conceito do gênero 

jornalístico e suas práticas, levando-o a ler a notícia com um olhar crítico. Buscamos também 

possibilitar aos colegas a se tornarem autores de uma produção proposta. Para que assim, 

quando forem docentes, possam conduzir uma boa discussão acerca das diferentes formas pelas 

quais uma notícia é construída e divulgada. Para realizar esse estudo, foi feita uma descrição 

geral do gênero notícia, que se caracteriza pela divulgação da informação e expressão de 

opinião. Ademais, é um dos gêneros com os quais as pessoas estão mais intensamente expostas 

em sua vida cotidiana, através de bancas de revistas, televisão, rádio, jornal impresso, revistas, 

portais na internet, celulares etc. Segundo Alves Filho (2011) a palavra notícia, conforme usada 

hoje implica que ela está relacionada à informação nova sobre acontecimentos recentes e 

relevantes. Através de uma breve exposição teórica, mostramos aos alunos do primeiro período 

de Letras do IFG a relevância ou não dos fatos noticiados. Para o desenvolvimento deste 

trabalho acadêmico, foi apresentada aos alunos uma notícia televisiva e em seguida foram 

distribuídas folhas de papéis A4 para a confecção de “manchetes”, da mesma forma que são 

usadas em capas de revistas ou jornais impressos. Percebeu-se, durante a oficina, o empenho 

dos alunos em assimilar o conteúdo teórico, a explicação didática e por último a realização da 

atividade proposta.  
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Este artigo propõe um estudo baseado no percurso gerativo dos sentidos, base da apreensão da 

semiótica discursiva desenvolvida por Algirdas Julien Greimas, para analisar a cobertura do 

caso Jaycee Lee, sob o viés de um plano de conteúdo e um plano de expressão. A americana 

Jaycee foi raptada aos 11 anos, em 1991, e permaneceu em cativeiro até os 29, perfazendo um 

dos mais longos sequestros da história americana, que gerou intensa cobertura midiática. Tal 

análise se presta a demonstrar como as técnicas jornalísticas empregadas pela BBC na cobertura 

se equilibram entre o relato objetivo dos fatos e os elementos enunciativos que tencionaram o 

leitor. Em 1991, aos 11 anos de idade, Jaycee Lee sumiu das ruas de uma cidadezinha da 

Califórnia e passou quase duas décadas em cativeiro, de lá saindo aos 29. Seu agressor, um 

pedófilo fichado, casado e com quem a vítima teve duas filhas em cativeiro, sequer levantou 

suspeitas entre os vizinhos, o que ajudou a levantar ainda mais frenesi midiático em torno do 

crime à época. A razão de se adequar a semiótica greimasiana à análise é que a sua metodologia 

se presta com propriedade a desvendar os caminhos de apreensão do sentido pelas técnicas da 

produção jornalística, a uma análise decisiva da narratividade e aos estudos da enunciação. 

Sendo a reportagem um gênero por excelência narrativo, com forte foco no referente, a 

semiótica discursiva abre um caminho metodológico bem-sucedido aplicável à compreensão da 

arquitetura do texto jornalístico, com o estudo do emprego da narrativa viva, da descrição dos 

ambientes, dos efeitos de descontinuidade e de suspensão, dos cortes rápidos na narrativa, do 

avanço e recuo do tempo, da introdução dos sujeitos e dos elementos contraditórios que expõem 

ou pressupõem valores que subjazem ao jogo discursivo típico deste gênero – enumeração cujo 

detalhamento revela os objetivos do trabalho.  
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A sociedade contemporânea tem visto crescerem as discussões sobre a temática do assédio. Essa 

ação é entendida, de forma geral, como um comportamento inoportuno e/ou perturbador, de 

caráter repetitivo, que pode manifestar-se de variados modos, como o moral, o sexual, o 

processual e o psicológico. O assédio também pode acontecer em diversos ambientes, dentre os 

quais o trabalho. Podemos considerar que os casos de assédio acontecem desde os primórdios da 

humanidade e, nem sempre, tal prática foi criminalizada, sendo, em algumas sociedades, até 

legitimada. Nas relações sociais das mulheres com o sexo oposto, essas enfrentaram diversas 

formas de assédio que eram tidas como atitudes padrões do sexo masculino. Somente em 2001 o 

assédio passou a ser criminalizado no Brasil. A partir disso, o número de denúncias aumentou, 

dentre as quais destacamos a da figurinista da TV Globo Susllem Meneguzzi Tonani contra o 

ator José Mayer que se tornou pública através da coluna Agora É Que São Elas, do jornal Folha 

de S. Paulo, veementemente noticiada pela mídia impressa, online e televisiva. As denúncias de 

assédio também vêm acontecendo em outros países como o caso norte-americano do produtor 

cinematográfico Harvey Weinstein, que foi acusado de assediar diversas mulheres; algumas 

denúncias revelaram que os abusos perduraram por cerca de três décadas. Aumentar as 

discussões que proporcionem mais denúncias é essencial, entretanto é preciso discutir também 

como essas denúncias vem sendo noticiadas e os efeitos de sentido que as narrativas podem 

produzir na sociedade, além do(s) sujeito(s) que se constituem por meio do discurso delas. Pode 

ser que os sentidos produzidos nem sempre sejam os mais positivos para as mulheres e isso 

poderia, por exemplo, produzir a ação contrária: não denunciar. Por isso, é necessário e 

relevante discutir a produção social de sentidos das narrativas dos crimes de assédio, a partir da 

análise do discurso que elas fazem circular e dos sujeitos, no Brasil. É importante também 

promover a comparação com os sentidos produzidos pelos noticiários norte-americanos, para 

que possamos perceber as diferenças decisivas para a produção dos sentidos aqui e lá. Além 

disso, analisar como foi se construindo a unidade no discurso das narrativas sobre o assédio nas 

sociedades contemporâneas, especialmente no Brasil e nos EUA, de tal forma que possamos 

perceber como os sujeitos foram se constituindo a partir disso, bem como os efeitos de sentido 

que isso pode promover.  
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Neste trabalho, objetivamos analisar a representação da condição feminina em um texto 

literário. Para tanto, partimos do referencial teórico e metodológico da Análise de Discurso 

Crítica (CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999; FAIRCLOUGH, 2003, 2016; THOMPSON, 

2011; VIEIRA; RESENDE, 2016; VAN LEEUWEN, 1997), em diálogo com os estudos sobre a 

condição feminina (BOURDIEU, 2018). A condição que a mulher tem sido submetida, desde os 

primórdios do processo de constituição da sociedade, é um problema social. Essa vicissitude 

tem uma faceta discursiva, ou seja, a linguagem faz parte tanto de sua constituição quanto de 

reflexões sobre ela. Essa concepção de linguagem, uma forma de ação e um momento das 

práticas sociais que influencia outros momentos e é por eles influenciado, é o que chamamos de 

discurso. Ele significa dialética e simultaneamente de três modos: modo de ação (gêneros), 

modo de identificação (estilos) e modo de representação (discursos). Os textos, por sua vez, são 

produtos de eventos sociais que materializam discursos, são recursos que as pessoas utilizam 

para (inter)agir, identificar(se) e representar, mas, também, possuem poderes causais na maneira 

como compreendemos o mundo em que vivemos. Sendo assim, esta é uma pesquisa qualitativa 

documental, cujo o corpus é composto por excertos extraídos do conto Corpo inteiro (2009), da 

escritora paraense Maria Lúcia Medeiros. Para a análise, mobilizamos as categorias analíticas 

interdiscursividade e intertextualidade. Os resultados revelam que a condição feminina é 

representada pela personagem principal, que tem sua liberdade de ir e vir ameaçada pelo medo 

de abusos físicos e/ou sexuais. A cadeia intertextual é composta por textos bíblicos que 

materializam discursos que sustentam relações de dominação através de sentidos ideológicos. 

Finalmente, entendemos que o texto analisado filia-se a um discurso contra-hegemônico, pois 

leva-nos a refletir acerca das diversas violências físicas/simbólicas as quais o ser feminino é 

submetido, o que reitera a potencialidade que os textos têm de mudar a forma como entendemos 

a realidade.  
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Neste trabalho, lançaremos mão dos pressupostos teóricos da Análise do Discurso sugerida e 

reivindicada por Michel Pêcheux e por estudos de outros analistas do discurso (INDURSKY, 

2003, 2008; GRIGOLETTO, 2008) a fim de analisar o tratamento dado pelo jornal Estadão aos 

casos de abuso sexual/estupro praticados contra mulheres, bem como investigar as “pistas” 

presentes na estrutura dos enunciados que remetam ao discurso de um sujeito interpelado por 

uma ideologia patriarcal, a qual atravessa, de modo tão contundente, a nossa formação social. 

Para análise, o corpus foi constituído por manchetes do jornal Estadão (versão digital), no 

período de maio de 2013 a outubro de 2016, que tratam de abuso sexual a mulheres e crianças. 

Neste trabalho, escolhemos três manchetes que nos parecem apresentar uma estrutura mais 

recorrente no corpus. Ao nos debruçar sobre esse corpus, percebemos que há um padrão na 

estrutura dos enunciados: sugerem – de maneira não necessariamente ingênua – que o discurso 

da mulher é questionável (através do modo verbal utilizado e presença da voz passiva); tiram o 

foco do agressor/estuprador, dando à vítima a maior atenção no texto (mudam ou apagam a 

posição do sujeito gramatical na estrutura sintática da frase conforme a necessidade de 

culpabilização da figura feminina). Essas práticas discursivas e seus respectivos efeitos de 

sentido possíveis vêm a reforçar, em uma cadeia discursiva, a desmoralização e culpabilização 

da vítima. Segundo Vieira e Cardoso (2014), o termo culpabilização da vítima teria sido usado 

pela primeira vez em 1971, por Willian Ryan para se referir às vítimas de preconceito racial nos 

Estados Unidos, no entanto, hoje em dia, essa expressão tem passado por um deslizamento de 

sentido e vem se consolidando como referência à responsabilização da mulher pela violência 

(física, sexual, patrimonial, moral e psicológica) sofrida. Dessa forma, esta pesquisa inicial 

sugere que a ideologia patriarcal atravessa o discurso do Estadão sobre mulheres vítimas de 

estupro através de movimentos de apagamento, deslocamento de posição, escolha lexical com a 

finalidade de velar a ideologia patriarcal no jornal. Por fim, este trabalho serve, outrossim, como 

um convite para outros estudos: a multiplicação de discursos de combate à hegemonia do 

masculino sobre o feminino e a busca da mudança social são cruciais para que consigamos 

efetivar nosso papel enquanto críticos sociais e, principalmente, participantes ativos do mundo 

social.  
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Neste trabalho, revisito parte de minha pesquisa de mestrado, que culminou na dissertação 

Memórias sobre a cidade e construção de sentidos como resistência da imigração italiana em 

Poços de Caldas-MG. Aqui mostrarei como analisei, à luz da Análise de Discurso de vertente 

pecheutiana, uma solicitação, em forma de ofício, de construção de um monumento ao 

imigrante italiano na cidade de Poços de Caldas-MG, local onde predomina a memória de um 

tripé de poder, formado por médicos, coronéis e estadistas. Diferente de outras cidades mineiras, 

Poços recebeu uma leva grande de imigrantes no final do século XIX e início do XX. Esses 

imigrantes tiveram uma importância enorme na construção e desenvolvimento do município, o 

que os leva, em certo momento, a reivindicarem reconhecimento por todo o trabalho ali 

realizado. Essas são as condições de produção, a historicidade, a partir da qual analiso o ofício 

com base, principalmente, na discussão travada por Eni Orlandi (2012) sobre uma teoria 

discursiva da resistência do sujeito. Em meu corpus, considerei a possibilidade de se pensar a 

filiação dos sujeitos a uma formação discursiva, caracterizada por uma apropriação da 

individuação dos sujeitos pelos próprios sujeitos, em um movimento que faz emergir um gesto 

de resistência, uma forma de se posicionar, que toca e altera o sentido que se tenta literalizar 

sobre a história da cidade e seus atores. Ao observarmos a materialidade linguística, percebemos 

a repetição de construções nominais formadas pelo alinhamento das palavras “nosso” e “nossa” 

a outras que designam espaço geográfico, como em “Nosso município”, por exemplo. Dessa 

forma, percorri um trajeto de sentido que vai desde o “nosso”, pronome, até o “nosso”, marca de 

resistência na materialidade, considerando, para tanto, estudos sobre as formações nominais 

propostos por Luiz F. Dias (2013). Como resultado, percebi a assunção da individuação como 

elemento de resistência que colocou em questionamento a relação de poder ali existente, 

comprometendo sua ordem, posicionando os imigrantes na ordem do intradiscurso, como 

sujeitos de ação de sentido, de reformulação e descentramento. Se a condição de imigrante foi 

posta como condição de marginalização em determinados momentos, no texto ela é assumida 

como forma de releitura daquela condição, que, se não retira os imigrantes totalmente da 

condição de marginalizados, a ressignifica, elevando-os a uma outra de maior reconhecimento.  
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Esta pesquisa consiste em abordar a relação entre as possibilidades de alteração da imagem na 

era da pós-verdade e as ideias de Michel Foucault expressas em “O corpo utópico”, conferência 

transmitida pela estação de rádio France Culture em dezembro de 1966, como parte do 

programa de rádio Cultura Francesa. Na era da pós-verdade, há um mascaramento do corpo em 

processo de naturalização. Foucault considera que mascarar-se trata-se de fazer com que o corpo 

entre em comunicação com poderes secretos e forças invisíveis. No tempo presente, podemos 

perceber a constante influência das imagens manipuladas por ferramentas digitais como o 

Photoshop, pois elas têm alterado a percepção das pessoas sobre seus próprios corpos, levando-

as a procurar por modificações corporais no mundo real. E os métodos para a transfiguração da 

aparência são amplamente ofertados, seja através do uso de anabolizantes, dietas rígidas, 

exercícios intensivos, tratamentos estéticos, seja do bisturi. No cenário de pós-verdade, crer que 

algo manipulado é válido tem mais peso do que os próprios fatos. Ainda sobram os resquícios 

da chamada Teoria da Bala Mágica, quando se acreditava que o poder sedutor da mídia estava 

acima do seu conteúdo de verdade. Embora a grande parte das pessoas tenha consciência de que 

as imagens produzidas pela mídia e publicidade sofrem alterações para apagar todo tipo de 

“imperfeição”, elas se chocam quando veem esses corpos ao natural, com sinais de 

envelhecimento e outras características inerentes aos seres humanos. Sendo a pós-verdade ainda 

uma forma de narrativa que privilegia um tema de interesse, sem mostrar os diferentes ângulos, 

o artigo mostra que partilhamos do conceito no dia a dia, por exemplo, ao selecionarmos nossas 

imagens para as redes sociais, escolhendo as quais consideramos apresentar, da melhor maneira, 

os nossos corpos. Tratando ainda sobre espelho, morte e amor, “O corpo utópico” é o guia deste 

trabalho reflexivo.  
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O presente trabalho consiste em abordagem parcial de nossa pesquisa de mestrado, cujo objetivo 

principal é analisar discursivamente a coluna Retratos Femininos, do jornal sergipano A 

Semana, circulado nos municípios de Simão Dias, Paripiranga e Lagarto, de 1946 a 1969. A 

“Retratos” perfilava mulheres da cidade de acordo com características físicas, psicológicas, por 

meio da observação do seu autor. Buscamos um esclarecimento a respeito do conteúdo desta 

coluna, para entender se ela carregava um discurso machista, conservador ou se seguia uma 

direção de quebra dos valores tradicionais. Chegaremos às conclusões levando em conta as 

condições de produção que permeiam o texto, como o contexto histórico em que ela estava 

inserida, algumas questões relativas à autoria, subjetividade e verdade. Diante do objeto posto, 

inicialmente, faremos um breve apanhado histórico sobre a mulher, suas representações em 

discursos circulados na sociedade, com devido enfoque à mídia, como uma dentre as que 

contribuem para a cristalização desses discursos. Ademias, destacamos o local do qual enuncia 

o jornalista responsável pela coluna, José de Carvalho Déda, diretor do jornal, assinante da 

coluna aqui trabalhada, sob o pseudônimo de “Leonardo DeVinci”. Para melhor trabalhar o 

objeto, foi selecionado apenas uma coluna dentre as publicadas no referido espaço temporal, 

representativa do conteúdo das demais publicações. O objeto será tratado sob a ótica da vertente 

francesa de Análise de Discurso, com contribuições de Michel Foucault. Pretendemos ainda 

utilizar a noção de Memória e Interdiscurso, trabalhados por Pêcheux e Orlandi, assim como os 

conceitos de subjetividade, autor e verdade, desenvolvidos por Michel Foucault. “Arqueologia 

do Saber” e “A Ordem do Discurso”, de Foucault, funcionarão aqui como guias metodológicos 

para a análise. Aspectos sobre mídia e discurso serão parte do corpus deste trabalho, para isto, 

contaremos com contribuições de Gregolin. Por fim, nas conclusões desta análise pretendemos 

identificar alguns discursos conservadores sobre a mulher, com destaque às comparações da 

perfilada com elementos da natureza para expressar a sua fragilidade. As representações 

encontradas nestes discursos contribuem para a docilização do feminino, cristalizando um papel 

de mulher que precisa ser guiada por um homem, encaixando-as em padrões não 

correspondentes à realidade de todas as mulheres.  
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Nosso trabalho pretende analisar as canções Cartão de visita, Convoque seu Buda e Duas de 

cinco do álbum Convoque seu Buda (2014) e Bogotá pertencente ao álbum Nó na orelha (2013) 

do cantor Kleber Cavalcante Gomes, conhecido pelo nome artístico de Criolo. Para isso, 

valemo-nos dos conceitos da Análise do Discurso de linha francesa. Para embasar nossa 

pesquisa, utilizamos O contexto da obra literária (Maingueneau, 1995), na qual o autor trabalha 

com as noções de ethos e cenografia, as quais usamos para demonstrar que, nessas canções, o 

ethos discursivo pode ou não condizer com a cenografia e a cena genérica pressuposta para ele. 

A partir das escolhas de palavras que o cantor utiliza em suas canções, a forma com que ele 

consegue unir gírias de um grupo social, nesse caso da periferia, com conhecimentos 

considerados cultos, quebra a expectativa do interlocutor em relação ao ethos pressuposto para 

essa cena genérica, que seria o rap. Além desse autor, recorremos ao Dialogismos e construção 

do sentido (Bakhtin, 1992) para mostrar que as canções de Criolo dialogam com diversas 

culturas sem extrair nenhuma marca identitária delas. Também utilizamos Introdução à 

Linguística: vol.2 (Mussalim, 2000), no qual é abordado os diversos discursos por trás de um 

texto, nesse caso, os discursos por trás das canções. Nelas, o cantor demonstra de forma 

implícita ou explícita as bases que foram usadas para construir seus raps. Ele nos causou 

curiosidade por utilizar das mais variadas culturas, como a oriental usada por exemplo na 

música Convoque seu Buda, por fazer referência a poemas, como o de Carlos Drummond de 

Andrade na canção Duas de cinco, e conseguir utilizá-las em sua forma completa, porém as 

inserindo em um contexto de crítica social, normalmente voltada para a exposição das 

dificuldades enfrentadas por uma classe social menos abastada, que é comum a esse estilo 

musical. Com essas referências, o cantor chama a atenção de diversos grupos sociais e, assim, as 

críticas apresentadas nelas abrangem um nicho maior do que apenas o do rap. Utilizando esses 

recursos, percebemos que esse cantor ocupa um lugar paratópico dentro da paratopia- assunto 

abordado por (Maingueneau, 1995) - que ele já possui por ser artista, pois Criolo se destaca em 

seu meio principalmente por seu jeito de compor suas canções.  
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Com o objetivo de mostrar os bastidores da notícia, os processos de produção e os desafios de 

uma reportagem, o Profissão Repórter começou a ser exibido como um quadro do fantástico em 

maio de 2006. Em 2008, ganhou espaço como programa independente. Nas palavras de 

(Barcellos, 2006), “a essência é a reportagem – feita na rua, com envolvimento total da equipe 

em todas as fases de produção”, isso significa que não podemos pensar o sujeito-repórter 

somente na posição-jornalista para mostrar os fatos, mas além disso, fazer parte deles, se 

indignar, apontar a realidade que considera injusta, se envolver, revelar a emoção. E tudo isso, 

não é excluído na edição, ao contrário, essa ideologia que conecta as etapas da construção da 

reportagem que nos parece “sempre-já-lá” interpela o repórter, que está envolvido dos “pés a 

cabeça” com toda a história. Neste sentido cabem-nos alguns questionamentos: se a proposta do 

programa é justamente mostrar “os bastidores da notícia, os desafios da reportagem”, esse 

envolvimento do repórter não seria proposital? Quais são os efeitos de sentido produzidos nesta 

estrutura de programa? Como se dão os efeitos nessa tentativa de controle de sentidos? Este 

projeto tem como tema: Profissão Repórter: a edição da edição e o efeito do controle de 

sentidos. O objetivo central é analisar o discurso e a estrutura do programa, abordando como 

referência, SDs de algumas edições do programa. A maneira detalhada como a reportagem 

mostra por diferentes ângulos determinado assunto, nos permite refletir sobre a estrutura e 

funcionamento do programa, bem como quais são os ângulos que a edição escolhe mostrar - 

dentro daquela formação discursiva - e o que é silenciado. Autores como (Pêcheux, 1975), 

(Mariani, 1998), (Orlandi, 2016) nos darão embasamento nesta pesquisa. A maneira como o 

discurso jornalístico fala sobre o mundo, na modalidade reportagens, vai dando sentidos e 

reforçando-os. (Mariani, 1998). Os resultados mostram que existe uma memória de 

confiabilidade para com o jornalismo, especialmente na televisão, que retrata os fatos com 

imagens. No caso do Profissão Repórter, as imagens, coladas ao texto e editadas tanto com as 

narrações da personagem como com a dos repórteres e observações do editor Caco Barcellos, 

transmitem esse efeito de realidade. É como se os telespectadores estivessem próximos daquele 

fato narrado e informados com provas (imagens), sobre aquele assunto e/ou personagem. Algo 

incontestável? Não para nós, na posição de analistas.  

 

Palavras-chave: Memória; Profissão repórter; Efeito de sentidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

563  

PÓS-VERDADE E POLÍTICA: OS DISCURSOS SOBRE MANUELA D’ÁVILA NO 

FACEBOOK 

 

Rosana GIMAEL (UNICAMP)  

rosanacristinagimael@gmail.com  

 

 

As redes sociais são importantes ferramentas de inclusão digital e social, que ampliam a 

democracia, aproximam e dão voz às pessoas, possibilitando a troca de experiências e interação 

dentro do meio digital. Porém têm sido espaços para a reprodução de notícias falsas ou não 

checadas, seja em defesa de interesses políticos/ideológicos ou em troca de vantagens materiais; 

seja na busca de aceitação, na inserção em certos grupos. Nesse contexto, este estudo propõe 

analisar o fenômeno da pós-verdade, estratégia de desvalorização dos fatos objetivos em prol de 

interesses pessoais, especialmente no discurso político, em meio digital. A abordagem será 

centrada nos efeitos de sentido construídos nos discursos sobre Manuela D’Ávila, candidata à 

Presidência da República pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB). O corpus é constituído por 

três postagens circuladas no Facebook, sobre o debate dessa candidata, ocorrido em 25.06.18, 

no programa Roda-Viva da TV Cultura. Por meio dos procedimentos teórico-metodológicos da 

Análise de Discurso (AD) de orientação francesa, pretende-se analisar, dentro do processo de 

construção discursiva, os efeitos de sentido sobre/da representatividade feminina na política, 

buscando compreender o trajeto desses sentidos, especialmente no que tangem aos discursos de 

ódio e intolerância, no contexto do machismo, misoginia e sexismo. A AD fornece as bases para 

uma leitura que rompe com a ideia de sentido único como projeto de um autor e coloca em cena 

a noção de efeitos de sentido, apontando para o fato de que os sentidos não são dados 

independentemente, mas são construídos a partir de uma relação complexa entre formações 

discursivas inscritas na história que sustentam o dizer, na/pela língua. Em tempos de pós-

verdade, em que se utiliza do apelo às emoções e às crenças em detrimento da razão e da 

objetividade - e também levando em conta a circulação desses discursos em ano de eleição 

presidencial -, este estudo será embasado por três dispositivos, dentre outros de que a AD nos 

dispõe. São eles: interdiscurso – aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente, a 

memória discursiva; formações discursivas (FDs) – o já-a dizer, na memória atualizada; e as 

condições de produção (CPs) – a constituição dos sentidos por meio das condições sócio-

históricas e ideológicas, circunstâncias em que os enunciados são produzidos, tendo em vista a 

posição dos sujeitos em seus discursos.  
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O trabalho tem como objetivo propor um gesto de leitura de um registro fotográfico feito na 

Ladeira da Preguiça, situada no bairro do Dois de Julho no Centro Histórico de Salvador – BA. 

Construída no século XVI por mão de obra negra e escravizada, servia de principal acesso à 

parte alta da cidade, utilizada para a construção e desenvolvimento da primeira capital do Brasil. 

A origem do nome remonta à denominação de preguiçosos dada pela elite, que vivia nos 

casarões da rua, aos transeuntes negros que ali sofriam com o transporte de mercadorias ao 

realizar o trajeto pela ladeira, o que reforçava o estereótipo do negro preguiçoso. Atualmente, a 

comunidade que lá reside é marginalizada, devido à falta de prestação dos serviços públicos e ao 

processo de gentrificação, que coage e expulsa moradores, muitas vezes por meio de promessas 

de revitalização. Um dos mecanismos encontrados pela comunidade para lutar contra esses 

descasos são as pinturas e o grafismo feitos nas fachadas das casas, constituindo 

discursivamente uma arquitetura que emerge sentidos no espaço urbano. A fotografia que aqui 

se constitui como corpus de análise retrata justamente uma cena em que se misturam o grafismo 

e a realidade, a ficção e o factual, a arte e a vida. É nesse cenário que se reclama a presença da 

Análise do Discurso de linha francesa como aporte teórico cuja propriedade é de propiciar uma 

investigação das formas a partir das quais a significação emerge de um processo interdiscursivo, 

como forma de compreender até que ponto essas nuances se encontram para (re)significarem. A 

fotografia, objeto analítico, muitas vezes registra os sujeitos cuja identidade é silenciada pelas 

práticas sociais, fazendo funcionar “nas categorias do registro negativo” (MAINGUENEAU, 

2007). As relações de sentido e o paralelismo entre espaço arquitetônico e o espaço do corpo 

dos indivíduos reproduzem o simulacro, constituído na relação do imaginário social do Outro, 

com efeito negativo e marginal. A presença do simulacro nas condições de existência do 

discurso fotográfico, contudo, o remete a um campo de significação de outra formação 

discursiva, proporcionando, assim, um deslizamento de efeitos de sentido em que o mesmo e o 

Outro se encontram para revelar um ambiente de desigualdade, de exploração que se 

(re)significa ao longo do tempo, mantendo-se sempre em funcionamento.  

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Espaço urbano; Grafite.  
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Este trabalho tem por corpus um curta-metragem chamado Guida, dirigido por Rosana Urbes, 

lançado no ano de 2014 (https://www.youtube.com/watch?v=c5xB5b3dQK8). O estudo surge 

para analisar os diversos discursos contidos na obra, já que esta pode ser considerada um texto, 

independentemente de sua linguagem audiovisual. O interesse despertado pelo curta associado a 

uma observação através de teorias discursivas da área da linguística se dá em razão da 

afirmação do ambiente cinematográfico como um espaço semiótico de produção de sentidos, 

cabendo, portanto, um estudo que transcende as técnicas de produção inerentes aos filmes e 

encontra aporte na linguagem. Desse modo, pretendemos mapear os temas existentes no curta, 

pesquisar acerca das inspirações e referências da autora e conectar esses dados com os 

pensamentos que circulam na contemporaneidade, de modo a possibilitar a percepção de 

intertextos. A viabilidade e efetividade de tal método dependem, primeiramente, da atenção ao 

conceito de discurso, cuja geração de sentidos implica numa visão que transcende a figura do 

locutor e se projeta nos vários espaços sociais, o que permite uma compreensão mais aguçada 

das atitudes explícitas e implícitas adotadas pelas personagens da obra. Além disso, haverá a 

observação à concepção bahktiniana sobre o dialogismo, tendo em vista que os sentidos 

transmitidos pelo veículo cinematográfico só serão integralmente entendidos se associados a 

outros enunciados que orbitam no cotidiano e são indubitavelmente carregados de valores 

ideológicos (FIORIN, 2008). Complementar a essa ideia, serão utilizados os preceitos sobre 

cena (MAINGUENEAU, 2002), considerando as diferentes maneiras que o veículo audiovisual 

interpela o expectador, as quais encerram em si diferentes enunciações. Por fim, a noção de 

ethos (MAINGUENEAU, 2007) contribuirá para o entendimento das múltiplas perspectivas 

vistas na personagem título. Diante dessa investigação, conclui-se que Guida possui um amplo 

espectro de discursos que se conectam com importantes questões do mundo atual, fato que 

suscita, além do prazer estético, a possibilidade de pesquisar suas nuances de forma teórica.  

 

Palavras-chave: Dialogismo; Ethos; Cenas.  
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A migração para a Amazônia nos anos de 1980 é representada no romance De Ouro e de 

Amazônia (1989) de Oswaldo França Júnior (1936-1989) através da aventura de um herói 

obstinado, cujo desejo de ascensão norteia suas decisões. Almejando aproximar a super-

realidade ficcional a um determinado contexto social, o modo de narrar adotado por França 

Júnior produz uma sensação do real que se constrói pelo tipo de voz narrativa e pelas referências 

espaciais. É por meio do narrador observador, cuja visão se aproxima do ponto de vista do 

protagonista, que traços particulares da rotina do migrante são registrados. Esses olhares 

descortinam o panorama sócio-político da década de 1980, mostrando, no trânsito de migrantes 

em busca do novo Eldorado em garimpos na Amazônia, uma agitação de vozes representativas 

de conflitos, confluências e construções identitárias. A tessitura dessa dinâmica projeta um 

imaginário sobre o espaço representado (a Amazônia, a Rondônia, o garimpo), caracterizando-

os e possibilitando que a partir deles se possa refletir sobre uma dada realidade que, embora 

tomemos conhecimento através da ficção, e por causa dela, encena determinações sociais, 

históricas e afetivas de modo a dar a perceber o ainda não sabido, como sugere Wolfgang Iser 

(1996). Para a análise das diversas vozes que caracterizam as populações presentes no processo 

migratório em causa e na obra representada, valemo-nos dos estudos de Bakhtin (1990), 

segundo o qual o jogo de intenções verbais forma a “imagem” do romance como resultado de 

forças de duas naturezas, a centrípeta, em que narrador, foco narrativo e tipos de discurso dão a 

forma da composição narrativa, e a centrífuga, em que linguagem e pontos de vista de diversos 

grupos sociais fazem emergir tensões e contradições sociais. Nosso propósito é identificar de 

que modo o entrelaçamento de vozes e as particularidades de pontos de vista criam um 

imaginário sobre a Amazônia e desenham o quadro da mobilidade social dos anos de 1980.  

 

Palavras-chave: Romance; Dialogismo; Migração.  
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Partindo da premissa de que o discurso é algo que vai muito além da ideia de um texto ‘opaco’, 

faz-se necessário considerar também que não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem 

ideologia. Como ensina Orlandi (2012), o indivíduo é interpelado pela ideologia e é assim que a 

língua faz sentido. Portanto, não há qualquer discurso que não carregue em seu bojo 

determinada intencionalidade do sujeito. E será esse discurso, conforme aponta Foucault (1999), 

o representante de um poder o qual queremos deter – em epítome, o que precisamos apreender a 

fim de transmitirmos alguma carga ideológica. Com base nessas proposições, desenvolveremos 

algumas reflexões acerca do discurso jornalístico televisivo. Alguns autores, como França 

(2009), entendem o jornalismo popular sob a égide de uma imitação do que seria popular: 

representaria o povo e se destinaria a ele por lhe ser característico. Todavia, pensar em 

programas como os famigerados telejornais Aqui Agora e Balanço Geral traz a indagação sobre 

se tais atrações seriam produzidas pelos representantes dessa cultura popular. Por revelarem um 

discurso que norteia paráfrases discursivas algumas características parecem marcantes nessas 

atrações. As imagens dos programas, que compõe a carga discursiva, revelam algo sobre esse 

efeito de real. Recorrendo à atração do SBT (Aqui Agora), um expediente empregado nesse 

propósito é a chamada “câmera nervosa”. Esse recurso mostra o repórter cinematográfico 

acompanhando a cena de perseguição in loco, sem cortes, com a câmera trêmula por sua 

respiração e movimentação. Disso decorre um efeito de real que nos parece atingir a audiência e 

não menos importante são as paráfrases discursivas observadas em ambas as atrações. Ao passo 

em que o Aqui Agora e o Balanço Geral revelam, em reportagens observadas nas edições de 

1995 e 2014 – escolhemos este intervalo de 19 anos para refletirmos sobre a eficácia do discurso 

em uma época recente – paráfrases recorrentes, tais como: Criminosos impunes; conformidade 

com a morte e a ‘justiça’ pela vingança contra o criminoso; a traumatização da população; a 

representação da violência ‘sanguinária’. Todos esses enunciados ajudam a entender como o 

discurso dos programas atua na criação de um efeito de realidade bem peculiar a este tipo de 

programa – que segue firme no ar.  
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O espaço social depende, para sua significação, conforme aponta Charaudeau (2010, p.131), “do 

olhar lançado sobre ele pelos diferentes atores sociais, através dos discursos que produzem para 

tentar torná-lo inteligível”. Ele exemplifica abordando que “mortos são mortos, mas para que 

signifiquem ‘genocídio’, ‘purificação étnica’, ‘solução final’, ‘vítimas do destino’, é preciso que 

se insiram em discursos de inteligibilidade do mundo que apontam para sistemas de valores que 

caracterizam os grupos sociais”. Ou seja, para que um acontecimento possa figurar no campo do 

real é necessário que ele seja nomeado. Seguindo essa perspectiva, podemos afirmar que o 

“fazer jornalístico” pode ser considerado uma série de “artefatos linguísticos que procuram 

representar determinados aspectos da realidade e resultam de um processo de produção e fabrico 

onde interagem diversos fatores” (SOUSA, 2002, p. 13). Ao longo de seu percurso histórico, o 

jornalismo acompanhou as modificações sociais e tecnológicas, o que também causou impacto 

em sua prática. Isso se refere tanto aos conteúdos quanto aos meios de veiculação. Uma das 

narrativas em que isso é bastante observável é o Jornalismo de Dados (doravante JD), a respeito 

do qual trataremos em nossa pesquisa. Para Bradshaw (2014), o JD, em comparação ao restante 

do jornalismo, reúne as “novas possibilidades que se abrem quando se combina o tradicional 

‘faro jornalístico’ e a habilidade de contar uma história envolvente com a escala e o alcance 

absolutos da informação digital agora disponível”. Ou seja, é a capacidade de buscar e entender 

o fluxo de dados e também de como apresentá-los ao consumidor. Partindo dessas ideias, 

analisaremos a forma como a narrativa do JD constrói os personagens que dela participam em 

grandes acontecimentos. Entre os casos a serem analisados, estão produções do site da Folha de 

S. Paulo durante a Copa do Mundo de futebol, evento esportivo que, neste ano de 2018, foi 

realizado na Rússia. A partir da análise discursiva, observaremos como os personagens dessas 

produções jornalísticas são retratados e como atuam no acontecimento. Entre os aspectos 

notados estão o uso de bases de dados como guia para narrar como estes participam dos fatos e 

seus respectivos papéis nos mesmos.  
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Pretende-se, através deste trabalho, analisar as estratégias discursivas no discurso religioso do 

pastor Lúcio Barreto, ou pastor Lucinho, como é conhecido, tendo em vista sua intenção de 

doutrinar os jovens a seguirem o evangelho protestante à risca e buscar a adesão de novos 

jovens fiéis em sua comunidade religiosa. Com esse objetivo, nosso corpus se constitui de oito 

aconselhamentos religiosos, postagens do facebook entre janeiro a junho de 2014, postagens do 

twitter entre junho a novembro de 2014. Na sequência, optamos por, após a transcrição dos 

dados, descrever a organização discursiva das interações selecionadas, consistindo nas 

organizações enunciativa, descritiva, narrativa e argumentativa nos termos de Charaudeau 

(2008). Também buscamos interpretar os dados com base no arcabouço teórico referente aos 

estudos da argumentação, baseados no ethos e logos; e também nos estudos sobre gêneros. 

Utilizamos, na análise, Amossy (2011), Charaudeau (2004, 2008, 2011), Perelman (1996). 

Através da análise, percebemos que o discurso de Lucinho se comporta de forma alocutiva e 

delocutiva, apesar de ser comum a utilização de primeira pessoa. Notamos também que Lucinho 

utiliza diversos argumentos lógicos na construção do seu discurso. No que se refere ao ethos, 

constatamos que os principais relacionados à imagem de Pastor Lucinho foram os de 

solidariedade, chefe, credibilidade e virtude e que o ethos relacionado à Lucinho é construído 

não só pelo discurso, mas através da imagem, pois Lucinho, além de se vestir como um 

adolescente, usa cortes de cabelos bastante joviais. Por fim, constatamos que há no discurso de 

Lucinho o desejo de conquistar os jovens e fazê-los agir de acordo com os preceitos religiosos, 

evitando tudo o que é considerado pecado.  

 

Palavras-chave: Youtube; Discurso religioso; Organização discursiva.  
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Esta pesquisa apresenta os resultados do projeto de pesquisa de Iniciação Científica, 

desenvolvida junto ao curso de Licenciatura em Letras, na Universidade do Estado de Minas 

Gerais, Unidade de Passos. Em fevereiro de 2017, o time mineiro de futebol Boa Esporte Clube 

contratou Bruno Fernandes de Souza como goleiro, condenado no ano de 2010 pelo assassinato 

da ex-namorada, Eliza Samudio. A contratação do jogador desencadeou uma intensa circulação 

de discursos, por meio de entrevistas e reportagens concedidas por Bruno e pelos dirigentes do 

clube de futebol. Esta pesquisa teve como objetivo analisar discursivamente os enunciados 

utilizados pelo Boa Esporte, nas entrevistas concedidas aos meios de comunicação de massa, 

visando justificar e/ou legitimar a contratação de Bruno. Parte-se da hipótese que a narrativa 

construída por meio desses enunciados, ao ser publicamente proferida e por circular na mídia 

promove a vitimização do algoz, porque tenta “apagar” o crime e, assim, legitima-se um 

feminicídio - o homicídio contra a mulher por razões intrínsecas ao seu gênero. Os enunciados 

são analisados com base na teoria da Análise do Discurso de linha francesa, doravante AD, 

sobretudo os estudos de Michel Foucault sobre as formações discursivas e os mecanismos de 

controle do discurso, assim como reflexões propostas por Dominique Maingueneau acerca da 

circulação discursiva. Enunciados como A gente vê da seguinte forma, cada ser humano tem 

uma filosofia de vida, a minha filosofia de vida é em prol ao ser humano, proferidos pelo diretor 

do clube mineiro, ao mesmo tempo que adotam uma formação discursiva que preza pela 

ressocialização e está em prol do ser humano, também colaboram para a omissão do assassinato 

cometido contra Eliza Samudio, permitindo que o mesmo seja mais uma vez “apagado”. 

Análises como esta promovem reflexões sobre enunciados que a sociedade, sem questionar, 

permite que sejam postos em circulação. 
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Ligado à discursividade e aos efeitos de convicção mobilizados no espaço de dizibilidades da 

moda e da doutrinação do mundo fashion, este trabalho tem como objetivo analisar a produção 

discursiva dos efeitos de afirmação de si que determinam o lugar de subjetivação do sujeito 

celebridade no espaço da moda. Trata-se de discutir, sob a ótica dos estudos discursivos de 

vinculação francesa, e fundamentados nos postulados foucaultianos acerca da verdade e da 

cultura e estética de si, os processos e estratégias que se constroem na ordem do dizer e do 

mostrar e que, por sua vez, imputam ao sujeito celebridade uma determinada ordem de 

afirmação de si. Para tanto, entende-se a celebridade como produto de uma vontade de verdade 

midiática, marcada e constituída a partir de determinadas conjunturas e condições de poder e de 

saber. Atrelado à proposta de se priorizar o batimento entre descrição e interpretação de objetos, 

sendo eles marcados pela visibilidade midiática que oportunizam, busca-se problematizar a 

produção da verdade na moda, observando, portanto, os espaços, quer seja de resistência, quer 

seja de alocação, ocupados pelo sujeito que se constrói e se afirma como convicto de sua 

subjetividade. Neste percurso, importa mobilizar as instâncias do dizer e a produção e alcance 

de seus efeitos, a partir das quais pode-se observar o condicionamento do discurso, assinalando 

o lugar político, de poder, de saber e, portanto, de produção de subjetividade ligado à moda. As 

análises se voltam para a arqueologia da imagem de si, interessando o trabalho de leitura 

discursiva de celebridades – como essas se mostram no escopo do vestir-se e do portar-se 

segundo os ditames da moda e de suas tendências – que se filiam ao mundo da música, da 

religião, do show business, do futebol e do entretenimento. As conclusões apontam para um 

movimento irregular do sujeito que ora resiste, ora segue uma determinada ordem do discurso 

fashion, mas que permanece constitutivamente atravessado por vontades de verdade e por 

efeitos de convicção de afirmação de si.  
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No texto “Gramática em crise”, de 1957, Gládstone C. de Melo afirma que “a mais antiga das 

disciplinas linguísticas”, a gramática, encontrava-se em “grave crise”. Para o estudioso, os 

linguistas e os filólogos “se armaram de indisfarçável prevenção contra a Gramática e os 

gramáticos”, com uma argumentação “justa e razoável”, pois, em suas palavras, “a Gramática se 

desmandou em regrinhas impertinentes, os gramáticos se arvoraram em donos da língua e 

propuseram-se a decidir da vernaculidade, a dirigir os escritores, multiplicando proibições” 

(MELO, 2001 [1957], p. 215). Filiando-nos teórico-metodologicamente à Análise de discurso 

(PÊCHEUX; ORLANDI), neste trabalho, intentamos compreender os gestos de interpretação de 

gramáticos e linguistas sobre a propalada “crise da gramática” em condições de produção do 

discurso específicas, a década de 1980, quando a linguística, institucionalizada desde 1962, 

consolida-se e os trabalhos sobre o português brasileiro são propulsionados. Tomamos como 

material de análise os textos: “Da necessidade de uma gramática-padrão da língua portuguesa” 

de Amini Boainain Hauy (1983); “Ensino de gramática: opressão? liberdade?” de Evanildo 

Bechara (1985); e “Para uma nova gramática do português” de Mário Perini (1985). Em nossas 

análises, considerando a relação constitutiva do texto e sua exterioridade, com a ideologia e o 

interdiscurso, observamos que ao assumirem diferentes posições-sujeito (gramático, linguista, 

professor, etc.), identificando-se a formações discursivas diferentes (FD da gramática 

tradicional; FD da linguística moderna), os sujeitos acima mencionados, em suas formulações, 

significam a língua, a gramática e o seu ensino de modo que os (efeitos de) sentidos se 

constituam em embate e em contradição a outros sentidos. De modo geral, para Hauy, o 

problema do ensino de gramática referir-se-ia à “falha” descrição (“ausência de espírito crítico, 

falsas definições, má exemplificação...”) presente nas gramáticas normativas; propõe-se, assim, 

a elaboração de uma gramática-padrão da língua portuguesa para fins didáticos. Do lugar da 

linguística, Perini argumenta que uma nova descrição da língua, sustentada em uma teoria “clara 

e consistente”, poderia transformar o ensino de gramática. A teoria é fulcral. Já no dizer do 

gramático tradicional, Bechara afirma que a gramática normativa, em si, não seria a responsável 

pela referida “crise” e seu ensino não deveria ser abandonado, fatores como “modismos” e a 

própria linguística moderna, que não deveria ultrapassar os “limites da universidade”, estariam 

entre as suas causas. São, portanto, disputas de e por sentidos que retomam, atualizam e buscam 

produzir deslocamentos na memória discursiva do fazer gramatical brasileiro.  
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Dado o cenário nacional, permeado por trocas de ódio e intolerância, que ocorrem 

majoritariamente por meio de redes sociais, o presente estudo teve como objetivo investigar, a 

partir da psicanálise freudiana, os elementos psicossociais envolvidos na violência interpessoal, 

mais especificamente no fenômeno social da propagação dos discursos de ódio. À vista disso, 

como a vida em sociedade produz inúmeras frustrações, a cultura utiliza estratégias coercitivas 

para manter a ordem social (FREUD, 1927). Muitos dos conflitos da humanidade teriam como 

reivindicação tentar conciliar as demandas individuais e as exigências culturais da massa. 

Ademais, pela grande quota de agressividade presente nos indivíduos, qualquer um pode se 

tornar o objeto potencial de satisfação dessa agressão, cujas distorções acarretam violência e 

viabilizam a prática de quaisquer barbaridades (FREUD, 1930). A identificação é a mais 

precoce exteriorização de ligação afetiva com outrem, e o ideal do eu um de seus produtos; 

logo, nas formações de massa percebe-se uma resignação por parte do ideal individual do eu a 

um ideal de massa corporificado na figura do líder. A massa, então, exerce um papel ameaçador 

e coercitivo: desautoriza o novo ou incomum (FREUD, 1921). Por conseguinte, optou-se por 

utilizar a Análise do Discurso da Escola Francesa para análise do corpus selecionado: 9 

comentários ofensivos sobre 3 diferentes notícias envolvendo a violação de direitos humanos, 

publicadas em páginas oficiais de veículos de comunicação no Facebook. Foram pensadas as 

condições de produção dos discursos e a posição de fala ocupada pelos sujeitos, bem como o 

rebaixamento da censura facilitado pelo ambiente virtual. Assim, apreendeu-se que os discursos 

de ódio são construídos a partir de generalizações sobre grupos sociais específicos. A cultura 

projeta sobre os indivíduos normas e valores provenientes de determinados momentos históricos 

e formações ideológicas, então, ao acreditarem expor um ponto de vista particular, estão apenas 

os reproduzindo. A disseminação de discursos de ódio não necessariamente indica que 

atualmente haja mais intolerância ou preconceitos contra grupos sociais minoritários, pois estes 

sempre constituíram parte da estrutura social. Mas indica que o que determina o que é ou não 

dito não se restringe a posicionamentos individuais. As pessoas precisam livrar-se de suas 

moções hostis não elaboradas para a manutenção de seu equilíbrio psíquico, mas temem ser 

punidas, então a internet torna-se o meio onde podem vociferar atrocidades. A sociedade passa 

por um momento histórico em que determinados conteúdos, outrora reprimidos, aparecem sob a 

forma de discursos de ódio. 
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DISCURSOS SOBRE O CÉREBRO: ANÁLISE DE TEXTOS DE DIVULGAÇÃO DE 

CURSOS DE NEUROCOACHING 

 

Júlia DIAS (IEL/UNICAMP) 
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O presente trabalho parte das discussões sobre a patologização infantil e o aumento de 

diagnósticos de transtornos de aprendizagem (TDAH, Déficit de Atenção, entre outros) 

propostas pela Neurolinguística Discursiva (ND), inaugurada pela tese de Coudry (1986). O 

principal objetivo do trabalho é identificar quais os discursos sobre cérebro presentes nos textos 

de divulgação de cursos de neurocoaching e de PNL (Programação Neurolinguística) que 

conferem um efeito de verdade a esses textos. Em um momento no qual emergem noções como 

a de “pós verdade” e as chamadas “fake news”, percebe-se como as publicidades de coaching 

vêm atraindo grande número de pessoas a despeito dessas tendências de desencantamento pela 

verdade. Diante disso, procura-se observar as relações entre as concepções de ciência e de 

aprendizagem, bem como certa fetichização do tecnológico, como sustentações desses 

discursos. Para tanto, a metodologia consiste na coleta e na análise desses textos de divulgação, 

com base dos pressupostos teóricos da chamada Análise do Discurso Francesa. Segundo essa 

vertente, as teorias não são da ordem de um discurso lógico ou factual, mas estão apoiadas em 

redes metafóricas (PÊCHEUX, 2011) que as constituem. Assim, o que importa na análise são as 

condições verbais de existência dos enunciados (PÊCHEUX, 2011). Diante disso, a 

metodologia do trabalho consistiu na coleta e análise de textos de divulgação de neurocoaching. 

A coleta foi realizada através da pesquisa dos termos “neurolinguística” e “neurocoaching” na 

ferramenta de busca do Google. Foram selecionados os resultados mais relevantes segundo os 

critérios da própria ferramenta. Assim, ao analisar esse material, foi possível observar que o 

efeito de verdade desses textos é construído com base em uma ideia de cérebro fortemente 

ligada ao científico (modelos, padrões) e à máquina (conexões, circuitos, acesso). O cérebro é 

personificado em enunciados como O cérebro gosta de certeza apesar de trabalhar no caos. 

Nesse sentido, observa-se certo efeito de apagamento do sujeito, do social e da história, em 

detrimento da centralidade de uma ideia de cérebro como origem e destino dos processos de 

aprendizagem. Diante disso, é possível apontar, como continuidade para o trabalho, a 

aproximação do discurso sobre o cérebro presente nesses textos com a concepção de 

aprendizagem automatizada e mecanizada presente nos diagnósticos de dislexia e TDAH. 
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DISPOSITIVOS LEGAIS EM CONSTRUÇÕES DE VERDADES PARA 
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Liliane Souza dos ANJOS (UNICAMP) 

lilianesouzaanjos@gmail.com 

 

 

Seja pela instância do técnico, do político ou do administrativo, os aparelhos jurídicos em nossa 

sociedade forjam verdades em torno da igualdade entre os sujeitos. A partir desses diferentes 

modos de produção de sentido, o Estado se apropria de formalizações para se relacionar com 

seus cidadãos, apagando nessas produções idealizantes as dissimetrias de nossa formação socio-

histórica. O espaço da favela, em suas discrepâncias sociais e políticas, é um forte exemplo de 

como os direitos e deveres brasileiros foram construídos de modo desigual, culminando no atual 

cenário de guerra vivido nas favelas cariocas. Como forma de oferecer uma resposta à violência, 

o Governo optou em 2018 pela intervenção militar no Rio de Janeiro, ganhando assim a 

oportunidade de reestabelecer uma antiga promessa de paz para as favelas e de atualizar o seu 

repertório de inequivocidades construído por dispositivos jurídicos denominados “Regras de 

Engajamento”. Este trabalho – que dispõe como arcabouço teórico e metodológico a Análise de 

Discurso materialista desenvolvida por M. Pêcheux (1975, 1982, 1988) e os desdobramentos 

teóricos realizados no Brasil por E. Orlandi (2007, 2010) e S. Lagazzi (1988, 2013, 2015) – 

apresenta uma análise discursiva de tais regras, apontando para o modo como elas constroem 

verdades na atual operação GLO, “Garantia da Lei e da Ordem”, materializando argumentos 

legitimadores para ações letais por parte dos militares. Contradição que se estrutura na 

manutenção de desigualdades sociais como, por exemplo, no aumento de execuções sumárias e 

de letalidade de jovens negros e pobres, mesmo salvaguardados por dispositivos legais baseados 

em uma formação ideológica jurídica lastreada em responsabilizações e universalizações 

idealistas. A compreensão do funcionamento discursivo de tais regras se dá no âmbito da 

recente intervenção militar e do Projeto de Pacificação das favelas em 2010, materiais que, em 

suas regularidades, apontam para o lugar de legitimidade do Estado no uso da força e para o 

efeito de compromisso do Estado com os moradores das comunidades, naturalizando sentidos 

de uma favela carente de intervenções capazes de conferir soluções definitivas para problemas 

determinados historicamente. Como parte do meu projeto de doutorado, a referida análise 

explora o equívoco presente nas pretensões pacificadoras relacionadas ao ideal “aproximativo” 

da antiga ação de pacificação, ilustrando paradoxos que se colocam ao longo do antigo e do 

novo projeto de segurança pública. 
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GÊNEROS DISCURSIVOS E ENSINO: UMA ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO DE 
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Atualmente, com a expansão dos gêneros orais e escritos em decorrência das demandas 

comunicativas do século XXI, é crescente também o interesse em compreendê-los e estudá-los, 

sobretudo no que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista que o gênero 

se tornou o objeto de ensino na escola. Na análise a ser empreendida neste trabalho, partimos da 

hipótese de que o material não apresenta uma distinção clara quanto às diferenças conceituais 

entre gêneros discursivos e tipos textuais e privilegia bastante os gêneros escolares, restringindo 

as produções textuais apenas como forma de avaliação e atribuição de notas; além disso, a 

produção textual está unicamente a serviço do letramento escolar. O objetivo do presente 

trabalho é analisar como (e se) os livros didáticos de língua portuguesa (doravante LDLP) 

adotados no 2º ciclo do ensino secundário de Angola (equivalente ao ensino médio no Brasil) 

trabalham a escrita a partir da perspectiva dos usos reais da língua evidenciados nos gêneros 

discursivos. Como base teórica, pautamo-nos em Bakhtin (2003), para quem os gêneros são 

tipos de enunciados relativamente estáveis e em Maingueneau (2004), com destaque para a 

afirmação de que os gêneros constituem dispositivos de comunicação. Esta pesquisa parte das 

seguintes indagações: Como são propostas as atividades de produção textual nos livros didáticos 

de língua portuguesa de Angola? Em que medida essas atividades levam os alunos ao 

desenvolvimento de sua competência escritora? O corpus que constituirá esta pesquisa 

compreende 3 LDLP, destinados ao 2º ciclo do ensino secundário de Angola, nomeadamente da 

10ª, 11ª e 12ª classe. A análise será feita nas seções de oficinas de escrita  com  os  diversos  

gêneros  que  serão  selecionados  ao  longo  da  nossa pesquisa. Por fim, pontuamos que este 

estudo faz parte da nossa pesquisa de mestrado – sob a orientação do Prof. Dr. Sandro Luís da 

Silva – ainda nas etapas inicias de investigação.   
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O Ensino Religioso é a única disciplina escolar que consta na Constituição Federal de 1988, 

regulamentado pelo Art. 33, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 e posteriormente 

alterado pela Lei nº 9.475/97, a qual promoveu uma descentralização da regulação do Ensino 

Religioso (ER) para as Secretarias de Educação, resultando três modelos distintos de ER: ensino 

confessional, supraconfessional e ensino das religiões. Tal situação fez com que a Procuradoria 

Geral da República (PGR) propusesse no Supremo Tribunal Federal (STF) a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 4439, pedindo a interpretação, conforme a Constituição Federal ao 

dispositivo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB e ao artigo 11, parágrafo 1º do 

acordo firmado entre o Brasil e a Santa Sé (promulgado por meio do Decreto 7.107/2010), a não 

vinculação do ensino religioso nas escolas públicas a uma religião específica e a proibição da 

admissão de professores na qualidade de representantes das confissões religiosas e, por último, 

pediu que a disciplina de ensino religioso, cuja matrícula é facultativa, devesse ser voltada para 

a história e a doutrina das várias religiões, ensinadas sob uma perspectiva laica. No entanto, no 

dia 27 de outubro de 2017, o STF determinou que o Estado laico brasileiro é compatível com 

um ensino religioso confessional, vinculado a uma ou várias religiões específicas nas escolas 

públicas. Daí esta pesquisa ter o objetivo de compreender como se constitui historicamente a 

relação entre a laicidade e a religião na cultura escolar brasileira, por meio do estudo da 

disciplina de ensino religioso, portadora da problemática dessa relação, a qual perpassa os 

campos educacional, religioso e político. Para isso, utilizaremos as seguintes fontes: legislação e 

normatização pedagógica sobre o ensino religioso; documentos judiciais no âmbito federal 

sobre a disputa do modelo de ensino religioso (confessional ou supraconfessional) a ser 

implantado na escola pública; as produções do Fórum Permanente do Ensino Religioso e os 

textos sobre a Base Curricular Comum disponibilizados pelo Ministério da Educação. A partir 

dessa documentação, pretendemos analisar as práticas propostas em torno dessa disciplina e 

consequentemente as representações a que resultam na construção de mundo social e de 

identidade para o Ensino Religioso. 
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LUGAR DE FALA: O CORPO NEGRO ENUNCIADO POR DIFERENTES LUTAS 

FEMINISTAS  
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Esta pesquisa objetiva operacionalizar o conceito de “lugar de fala”, teorizado pela filósofa 

feminista negra, Djamila Ribeiro (2017), como ferramenta descritiva-interpretativa-política para 

a teoria da Análise de Discurso. Realizaremos análise dos discursos constituintes do lugar de 

fala de rappers feministas brancas cisgênero quando da representação do corpo do homem 

negro, além de compará-los aos discursos de mulheres negras que reagiram aos enunciados das 

rappers. Buscamos compreender como, destes lugares de fala, mulheres brancas envolvidas na 

luta feminista se auto enunciam para dizer sobre o homem negro e como esses dizeres se 

diferem historicamente dos enunciados proferidos por mulheres negras feministas sobre si e 

seus pares. Assim, trabalharemos as noções de discurso sobre e os discurso de. Para isso, faz-se 

um recorte teórico para entender e comparar como foram (des)construídos (e como circulam) 

historicamente os discursos sobre o homem negro e seu corpo (Ferreira, 2013) dentro do 

movimento pelos direitos das mulheres e do movimento antirracista (Davis, 2017; Santos, 

2014). Quanto à metodologia, analisamos recortes de um vídeo produzido por Lívia Cruz e 

Barbara Sweet no canal “React Objetificando” em que o corpo do homem negro é colocado em 

evidência e dito como perigoso, bandido, serviçal. Em um jogo parafrástico com a objetificação 

feminina, as rappers evidenciam como o racismo sustenta relações hierárquicas entre mulheres 

brancas e homens negros. Analisaremos também comentários de mulheres feministas negras 

que protestaram contra a iniciativa das rappers, que decidiram excluir o vídeo do YouTube após 

os protestos do movimento feminista negro, principalmente, de Stephanie Ribeiro que aponta 

enunciados que se filiam a discursos racistas e elitistas nas falas das rappers. Buscamos 

explicitar que, ao tentarem legitimar sua luta antissexista, as duas mulheres brancas reproduzem 

enunciados racistas sobre o corpo do homem negro, retomando memórias (Orlandi, 2002) 

ligadas, por exemplo, ao mito do estuprador negro e à constante associação do corpo negro à 

violência e ao sexo, que é denunciada pelas feministas negras em seus comentários.  
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As antologias e coletâneas colocam em circulação conjuntos de textos, organizados a partir de 

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

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

coletânea de textos biográficos e perfis jornalísticos exerce papel na constituição de uma 

memória, ao fazer circular discursos sobre pessoas, obras e campos de atuação, ao mesmo 

tempo em que oferece subsídios para a compreensão da formação discursiva em que os 

organizadores se inscrevem. Para isso, por meio da Análise de Discurso, a partir de autores 

como Pêcheux (1975, 1983), Foucault (1971, 1979) e Orlandi (1993, 2012), discutimos como se 

dá esse efeito de unidade em duas coletâneas de biografias publicadas pela imprensa brasileira 

no começo do século 21. A primeira é a coleção “Grandes Cientistas Brasileiros”, da Revista 

Caros Amigos, publicada em fascículos a serem agrupados pelos leitores, entre dezembro de 

2009 e novembro de 2010, reunindo (as) histórias de vida de 24 cientistas brasileiros. A segunda 

é a antologia “Vultos da República: os melhores perfis políticos da revista piauí”, publicado em 

2010, a partir da seleção de nove textos publicados a partir de 2007. Refletimos sobre como o 

efeito de unidade produzido pelas duas coletâneas é derivado de uma série de apagamentos e 

silenciamentos, o que resulta na circulação de “coisas-a-saber” (PÊCHEUX, 1983) sobre ciência 

e cientista, sobre ser político e fazer política. Analisamos ainda de que maneira a veiculação de 

tais textos no formato de livro materializa dizeres e representações sobre os sujeitos 

biografados, colocando tais escritos num espaço de diálogo entre a História, a Literatura e o 

Jornalismo. Os discursos colocados em circulação em ambas as coletâneas contribuem para a 

permanência das representações materializadas, uma vez que adquiriram características 

pedagógicas, sendo usadas como recurso didático em salas de aula.  
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O adolescente estabelece uma relação de proximidade com as mídias digitais, a ponto de não 

conseguir imaginar o mundo sem elas. Pode-se afirmar que o adulto navega na rede, no entanto 

o adolescente está na rede, ininterruptamente conectado ao/no ambiente virtual. Até pouco 

tempo, havia uma preocupação entre os formadores de opinião sobre o que deveria ser 

publicado para o público adolescente, quais conteúdos seriam mais apropriados, quem iria 

ensinar o adolescente a ser adolescente. Atualmente, inverte-se esse papel. Com 

a popularizacão das mídias digitais e a acessibilidade da internet, a voz é assumida pelo próprio 

adolescente, ou seja, é o adolescente quem orienta e dita as regras para o seu público também 

adolescente, a fim de convencer a respeito do ser e do fazer na adolescência. Considerando essa 

perspectiva, este trabalho propõe a análise do discurso voltado para o adolescente, destacando as 

imagens de si e do outro, em dois vídeos publicados em canais do youtube, de autoria de 

meninas que estão vivenciando a referida fase. Segundo Maingueneau (2005, 2008), não se 

pode ignorar que o público constrói representações do ethos do enunciador antes mesmo de 

ouvi-lo falar. Desse modo, distingue o ethos discursivo do ethos pré-discursivo, os quais 

estabelecem interação entre si, na produção dos efeitos de sentido no discurso. Sendo assim, 

objetiva-se com este artigo analisar o modo de construção do ethos nos corpora selecionados 

com vistas a promover a adesão dos sujeitos ao discurso. Além do autor citado, servirão, como 

embasamento teórico, os estudos desenvolvidos por Orlandi (2009), Navarro 

(2012), Fiorin (2013), Amossy (1999), Possenti (2009), dentre outros. Com este estudo, conclui-

se que a construção do ethos no discurso de youtubers adolescentes se dá especialmente pela 

identificação do público-alvo com a corporalidade do fiador, ou seja, a imagem que o co-

enunciador constrói, a partir do que o enunciador apresenta de si em relação à imagem do outro 

postulada pelo discurso.  
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Desde o surgimento do HIV, em 1981, repercute na sociedade discursos que, apoiados em 

valores morais e em ideias de uma enfermidade incurável e mortal relacionada à sexualidade, 

marginalizam as pessoas que convivem com o vírus (ALMEIDA; LABRONCINI, 2007). Nesse 

sentido, a mídia possui um papel importante, uma vez que consiste em um dos principais meios 

de disseminação de representações sociais sobre os soropositivos, podendo desmitificar 

estereótipos sobre eles ou, num efeito reverso, reforçá-los (QUINTÃO; GUIMARÃES; 

DUARTE, 2013). Isso porque os estereótipos consistem em interdiscursos repetidos, retomados, 

consolidados e partilhados socialmente, que participam da construção da identidade coletiva ao 

incidir sobre a imagem que os sujeitos têm de si e dos outros (LYSARDO-DIAS, 2006), a qual, 

por vezes, é constituída pejorativamente. Em episódios recentes, a mídia retratou soropositivos 

de modo estereotipado, tais como a edição da Revista Época, de abril de 2018, que, ao abordar 

na matéria de capa um medicamento recém-lançado para a prevenção do HIV, associou 

homossexuais ao vírus e às imagens de promiscuidade e irresponsabilidade, tal como na época 

do surgimento da AIDS, conhecida como “câncer gay”. Em maio de 2018, no programa Casos 

de Família, veiculado pelo SBT, a apresentadora Cristina Rocha, ao comentar o “aumento da 

incidência de AIDS no Brasil”, disse que, apesar do tratamento, “a doença continua sendo 

letal... morte na certa”, resgatando a ideia que durante muito tempo atrelou o HIV à morte. Em 

2015, a novela Malhação, da Rede Globo, gerou polêmica quando o personagem soropositivo 

interpretado pelo ator Thales Cavalcanti machucou a testa durante um jogo e ficou preocupado 

pela possibilidade de ter contaminado as suas colegas, transmitindo, assim, um conteúdo 

equivocado sobre as formas de contágio. Debruçamo-nos, então, para as nossas análises, sobre 

estes casos, que exemplificam como produções midiáticas de gêneros diversos podem acionar 

imaginários sociodiscursivos, ou seja, imaginários circundantes na sociedade, mobilizados a 

partir de enunciados linguageiros (CHARAUDEAU, 2006), para tratar o tema e representar 

pessoas que vivem com HIV. Percebemos que parece prevalecer na mídia a utilização de 

estereótipos que culpabilizam estes indivíduos, estigmatizando-os e intensificando preconceitos 

consequentemente reproduzidos. Além disso, estas produções prestam um serviço de 

desinformação ao público, uma vez que, ao invés de apresentarem dados para romper com 

estereótipos e de darem margem para discussões importantes, veiculam discursos falsos ou 

incompletos sobre o HIV, mesmo após mais de 35 anos de debates da comunidade científica e 

da sociedade em geral. 
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MULHERES MUÇULMANAS: A CONSTRUÇÃO DE UM CORPUS DE PESQUISA 
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Este trabalho tem como objetivo realizar um levantamento sobre as mulheres muçulmanas que 

vivem na região de Foz do Iguaçu/PR, a fim de traçar o perfil dos sujeitos que farão parte da 

construção de um corpus de pesquisa, pelo viés da Análise de Discurso francesa de Michel 

Pêcheux. O termo “mulher muçulmana” nada mais é do que uma generalização que se desdobra 

em muitas mulheres distintas e únicas em suas experiências e vivências. Assim, pensar em 

mulher muçulmana, especialmente nesta região de fronteira e imigração, é pensar em diferentes 

mulheres que circulam diariamente em espaços diversos da cidade. São mulheres muçulmanas 

nascidas ou não no Brasil, algumas convertidas à religião islâmica, muçulmanas não praticantes, 

xiitas, sunitas, brasileiras não muçulmanas, de diferentes origens (libanesas, sírias, turcas, 

marroquinas, etc.) que convivem ativamente com as demais mulheres da comunidade. Além 

disso, existem mulheres de diferentes gerações, que chegaram ao Brasil em movimentos 

migratórios distintos, com histórias diversas, pelos motivos mais variados. Outro fator 

importante são as condições nas quais estas mulheres chegaram ao Brasil, como vivem hoje, 

qual relação possuem com a Língua Portuguesa ou Espanhola e que tipo de acesso têm às 

instituições existentes na região. As experiências prévias vividas por estas mulheres em seus 

países de origem, seu acesso à educação formal e ao mercado de trabalho, os locais pelos quais 

circulam, também são fatores que influenciam em sua experiência atual e consequentemente na 

constituição destes sujeitos mulheres. Desta forma, pensar na construção deste corpus de 

pesquisa passa por refletir acerca destas questões, na tentativa de esboçar os limites daquilo que 

seriam estes sujeitos “mulheres muçulmanas” dentro do escopo deste trabalho. Acreditamos que 

este levantamento prévio é uma etapa importante do trabalho de pesquisa, pois sujeito, discurso, 

e história são fatores fundamentais que compõem a base da pesquisa em Análise do Discurso.  
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A EDIÇÃO DO DEPOIMENTO E INTERNAUTA NO MUSEU DA PESSOA 
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O Museu da Pessoa, fundado em 1991, é um museu virtual que coleta depoimentos de histórias 

de vida. Tem, hoje, aproximadamente 17 mil depoimentos e mais de 60 mil documentos 

digitalizados, que podem ser acessados através do site <www.museudapessoa.net>. Toda a 

forma de coleta, tratamento, edição e publicação dos depoimentos está disponível no livro 

“Tecnologia Social da Memória”, metodologia que aborda como deve ser o trabalho com 

histórias de vida na perspectiva do Museu da Pessoa. O Museu, ao disponibilizar as histórias de 

vida no site, não as apresenta tal como foram coletadas, já que há um trabalho de edição anterior 

à publicação que também segue as diretrizes presentes na “Tecnologia Social da Memória”. 

Observa-se, dessa maneira, que o produto final dessas histórias de vida, sua publicação, é um 

produto editado pela equipe do museu que faz uma antecipação do que o visitante espera ver. 

Essa antecipação, visão que se tem sobre a pessoa e visão de como o internauta (visitante ideal) 

vê essa pessoa, é o que analiso neste trabalho, porque ela apresenta indícios da noção de pessoa 

que fundamenta a criação do Museu. Para tanto, foram utilizados dois depoimentos para a 

análise: “Amor a toda prova” e “O menino que queria ser o Robin”. Os depoimentos no Museu 

da Pessoa recebem tags, palavras-chave, que estão relacionadas aos temas que aparecem no 

depoimento, que podem ser atribuídas pelo museu ou pelo internauta, a depender da forma de 

recolha do depoimento. Nesses casos, as tags foram escolhidas pelo Museu. Neste trabalho, elas 

serão o ponto de partida para a análise do material linguístico do depoimento. Parto do trabalho 

de Perelman e Tyteca (2005 [1958]), os quais discorrem acerca da construção de auditório, 

Pêcheux (2014 [1975]), que apresenta uma discussão acerca da figura do sujeito no discurso e 

acerca dos esquecimentos inerentes à linguagem, Althusser (1974 [1970]) e Ricœur (1977) que 

discorrem acerca do conceito de Ideologia para desenvolver a análise. É possível perceber que 

parece existir, no Museu da Pessoa, uma construção de um internauta idealizado que é uma 

representação da noção de Pessoa (sujeito) que está presente na sociedade. 
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MOVIMENTO “OCUPA PARANÁ” (2016): UMA ANÁLISE DISCURSIVA DAS 

DIFERENTES VOZES SOBRE UM MESMO EVENTO 
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A presente pesquisa tem como objetivo tecer relações entre as formações discursivas, condições 

de produção e os discursos de diferentes sujeitos a partir da análise de duas notícias do 

jornalismo online que discursivizam o movimento “Ocupa Paraná”. Esse movimento ocorreu 

em outubro de 2016 e foi uma resposta de alunos secundaristas, que ocuparam mais de 800 

escolas no Estado do Paraná, a algumas medidas governamentais como a Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) 241 que previa congelar as despesas com gastos públicos por até 20 anos, e 

a Medida Provisória 746 para reformulação do Ensino Médio. Embora o movimento atuasse 

dentro dos muros da escola, sendo gerenciado pelos próprios alunos, com cronogramas de 

tarefas, limpeza, segurança, preparo das refeições, palestras, aulas e oficinas diferenciadas, 

houve grandes efeitos nos âmbitos político e midiático. Essa repercussão tornou o movimento 

foco de discussão e divisão entre aqueles que apoiavam e forneciam assistência aos alunos, e 

aqueles que desejavam encerrar as atividades da ocupação, como o próprio Estado que adotou 

posturas de ameaça, força e medidas jurídicas para tal. Para analisar as diferentes vozes sobre 

esse episódio, foi feito um recorte do discurso de uma aluna secundarista participante do 

movimento, Ana Júlia Ribeiro, e de Beto Richa, Governador do Estado do Paraná, em notícias 

publicadas em 2016 no Portal G1. Para tanto, tomamos como suporte metodológico da presente 

análise as noções de condição de produção, o contexto sócio-histórico e a formação imaginária 

dos sujeitos envolvidos (ORLANDI, 2000), bem como as relações entre discurso e poder 

(FOUCAULT, 1996), e também os procedimentos de controle de discursos. Desse modo, 

buscamos compreender como há o confronto entre diferentes pontos de vista acerca do 

movimento “Ocupa Paraná”, de um lado com um discurso autoritário que busca deslegitimar o 

movimento a partir da fala de Beto Richa, de outro, com a voz de um sujeito participante do 

evento, a estudante Ana Júlia. Assim, buscamos discutir como esses diferentes sujeitos se 

posicionam, e de que forma os discursos disputam poder e assumem sentidos, a partir de um 

breve levantamento sobre discurso, poder, formação discursiva e condições de produção desses 

sujeitos diante do movimento dos alunos secundaristas nas escolas do Paraná. 
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A IDEOLOGIA DO DISCURSO APOLÍTICO E APARTIDÁRIO, SUA PROPAGAÇÃO 

ATRAVÉS DAS MÍDIAS E NA FORMAÇÃO ESCOLAR, E SEU IMPACTO SOCIAL 
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Esta pesquisa apresenta uma análise das relações de poder que ocorrem através do discurso e 

aponta como os abusos se manifestam através da linguagem, pontuando o que pode ser 

considerado abuso de poder. Como critérios de análise utilizaram-se preceitos da Análise Crítica 

do Discurso (ACD), que compreende a dominação e o abuso como violação de direitos sociais. 

Investigou-se ainda a ideologia que controla o discurso público e o discurso da mídia. O estudo 

analisa também a construção de contextos, o terrorismo econômico e os modelos cognitivos 

individuais de eventos. Foi analisado o “Jornal Nacional” de 20 de Junho de 2013, que foi 

dedicado à transmissão de notícias sobre as Manifestações que levaram milhões de pessoas às 

ruas de todo o Brasil, sob o mote “O gigante acordou”, com o objetivo de compreender o papel 

da grande mídia na formação do consenso, e por consequência o impacto daqueles eventos no 

espectro histórico, econômico, social e político. Nesse sentido, foi realizada ainda uma análise 

da relação da mídia com a Operação Lava-jato, e como a mesma foi e tem sido um instrumento 

poderoso no que concerne ao controle de contextos. Ao longo da investigação compreendeu-se 

como as classes dominantes têm utilizado discursos de criminalização e negação à política para 

legitimar processos antidemocráticos, retirar direitos e manipular. Considerando o papel 

fundamental da educação para a emancipação da sociedade, principalmente para o rompimento 

de desigualdades consolidadas historicamente, é que projetos ligados ao Escola sem Partido têm 

sido pautados nas casas legislativas de todo o país, e são utilizados para disputar o imaginário de 

uma sociedade conduzida historicamente a desacreditar da política como instrumento de justiça 

social. As classes hegemônicas determinam seu poder, historicamente, na luta de classes com o 

intuito de censurar, amordaçar e intimidar os atores de todas as esferas da educação, através de 

um discurso que se diz apolítico e apartidário, carregado de ódio, homofobia e fundamentalismo 

religioso. Objetivam ainda manter relações de poder historicamente e socialmente consolidadas 

através da influência jurídica, religiosa, filosófica e econômica. 
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PHILLIPE ZITTOUN E A CONSTRUÇÃO DE PROBLEMAS SOCIAIS ATRAVÉS DE 

NARRATIVAS POLÍTICAS 

 

Leonardo Elias Luz da SILVA (UFSCar) 
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De forma simples, o painel apresenta um panorama das contribuições de Philippe Zittoun 

(2014) – teórico cujo principal interesse são os processos de construção de narrativas políticas – 

para o campo da Análise de Políticas Públicas e a nossa compreensão a respeito do surgimento 

de políticas públicas. Herdeiro de uma corrente teórica recente, surgida nos últimos 20 anos, que 

ficou conhecida como pragmatismo francês, Zittoun defende um ponto de vista que coloca de 

lado a antiga divisão entre pensamento e ação. Dentre as diversas contribuições do autor, neste 

painel trato da forma como o mesmo descreve a construção de um problema político. No seu 

livro, The Political Process of Policy Making: a Pragmatic Aproach to Public Policy (2014), 

Zittoun argumenta que, antes de ocuparem um lugar na agenda governamental, as questões 

devem ser transformadas, através de um processo narrativo, em problemas de fato. Zittoun 

chama de problem-makers os agentes responsáveis pela criação de dispositivos de 

conhecimentos e narrativas que apontam tais problemas. Tal processo de construção narrativa se 

daria em cinco movimentos aqui rapidamente explicados. Primeiro: nomear uma situação e  

classificá-la como um problema. Diferente do que normalmente pensamos, escolher um nome 

para as coisas não é um processo natural, neutro ou objetivo, acima de tudo, é um processo 

normativo. Dar nome para um problema, cumpre a função de apontar quais são suas causas, 

além disso, indica a lacuna entre a situação de anomia, fruto do problema, e qual deveria ser a 

situação ideal. Segundo: categorizar a sociedade encontrando um grupo de vítimas. Estando 

claras as causas do problema, o próximo passo é definir quais são suas vítimas, ou, como diria 

Dewey, seu público. Simplesmente rotular uma situação ainda é um tanto genérico, mas apontar 

suas vítimas colabora para uma maior definição dos processos exatos que o compõem. Terceiro 

movimento: designar causas, autoridades e o grupo culpado. De certa forma, esta fase é um 

desdobramento, mais detalhado, da primeira fase. Agora, além de apontar causas, estas devem 

ser provadas. Quarto: a criação de um futuro apocalíptico. Identificado o problema, suas vítimas 

e causas, resta demonstrar quais serão as consequências futuras se este cenário não for alterado. 

Quinto: tomar a ação imediata necessária. Construída a narrativa que identifica problemas, 

aponta causas e vítimas, e descreve um futuro apocalíptico, é chegado o momento de agir. 

Concluindo, os trabalhos de Zittoun são de grande contribuição para a compreensão dos 

discursos que embasam nosso universo político. 
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PRODUÇÃO TEXTUAL NO CURSO DE DIREITO: UMA ANÁLISE RETÓRICO-
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A produção textual na graduação, especialmente no Curso de Direito, é pouco ou quase nada 

fomentada, talvez porque muitos docentes de instituições privadas não tenham dedicação 

exclusiva nestas IESs. Neste sentido, tais profissionais não possuem disponibilidade para 

correção de texto extra ao trabalho de sala de aula. Deste modo, os discentes não são instigados 

a produzir textos, e isso pode aumentar na falta de interesse para a escrita acadêmica. Dessa 

maneira, ao atuar como docente de produção textual deste curso, desde 2004, e atualmente na 

disciplina de trabalho científico II, na qual está prevista a elaboração de um artigo científico, 

tenho observado que os alunos apresentam significativa dificuldade referente à seleção dos tipos 

de argumentos, seja por falta de constante fomento às diferentes formas de produções textuais 

acadêmicas, seja por falta de interesse dos próprios discentes em escrever. Por isso, justifica-se 

o investimento nesta pesquisa, visto que é essencial realizar a análise dos trechos dos artigos, 

em que pode haver a inserção de citações de textos jornalísticos. Tal asserção é pontual, já que 

os textos utilizados, como forma de fundamentar os artigos, são aleatórios da internet, o que 

pode ser um problema, porque os sites de onde são extraídos os materiais, não são fontes de 

pesquisa de revistas científicas com conselhos científicos. Assim, o trabalho está inserido na 

linha de pesquisa da Retórica e Argumentação, a qual constitui-se como área central do estudo, 

porque a R&A foi objeto de estudos aprofundados no doutorado (2010-2014) e continua como a 

principal área de pesquisa. Por se tratar de áreas que também são de interesse da pesquisa em 

desenvolvimento, os discursos jurídico e jornalístico serão abordados no referencial teórico, o 

qual tomará por base: Perelman & Olbrechts-Tyteca (2005 [1958]), Mosca (2004 [1997]) e 

Grácio (2013; 2012), relativos à retórica e argumentação. Quanto ao discurso jurídico 

utilizaremos: Petri (2005 [2000]) e Henriques (2008). Para o discurso jornalístico: Ferrari 

(2010) e Kucinski (2004), no que diz respeito à produção textual acadêmica, serão utilizados 

Motta-Roth & Hendges (2010). Para proceder à análise do discurso dos trechos dos artigos – 

que foram produzidos em 2017 – será utilizado o procedimento de análise de conteúdo (Moraes, 

1999). 
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Este trabalho expõe o quanto a figura do professor é relevante e essencial tanto para a sociedade 

contemporânea, dentro do contexto escolar, quanto para os sistemas comunicativos que se 

expressam por meio da língua nas práticas sociais. Igualmente, pretende-se apresentar as 

ideias da gramática, suas complexidades e problemáticas. Há de se ressaltar que a 

caracterização da norma culta apresentada pela gramática, dentro do contexto escolar, e o 

ensino em que ela está colocada são os fatores que levam à compreensão de um novo modelo 

de criação de produção textual para o aluno, todavia, a gramática e o ensino, em que o aluno 

está inserido, podem ser modificados e transformados com novos meios trabalhados pelo 

professor na sala de aula, atribuindo novos sentidos de utilização da gramática, descortinados 

em suas práticas pedagógicas gerando, assim, um movimento de resistência. Mas, o que é 

resistir? Para Deleuze (2001) seria criar, isto é: “A arte consiste em liberar a vida que o homem 

aprisionou; homem não para de aprisionar a vida, de matar a vida”. O artista libera a vida 

potente em sua arte, a vida que não é dele, mas, é a vida do outro, isso é resistência. A arte para 

Deleuze é uma liberação e libertação da vida. Só o fato de existir a arte, já é uma resistência. A 

partir desses pensamentos de Deleuze, pode-se pensar o professor como um gerador de um novo 

mundo dentro de um mundo já existente, lutando, revolucionando, resistindo e movimentando-

se contra a educação imposta, institucionalizada, e é dessa maneira que o professor luta por seus 

alunos, transformando e ressignificando o espaço escolar em que os mesmos estão submetidos. 

Portanto, a sistematização e a teorização do trabalho estão fundamentadas em autores do campo 

filosófico, dentre eles, o filosofo Gilles Deleuze, o qual colabora para a educação, visando 

explorar conceituações possíveis sobre o que é ser professor e seu papel na ressignificação da 

produção textual dos alunos, atreladas à teoria da análise de discurso, fundamentada no Filosofo 

Michel Foucault. 
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JAIR BOLSONARO E PÓS-VERDADE: VÍTIMA OU ALGOZ DE FAKE NEWS? 
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O presente trabalho é fruto de uma pesquisa (em estado inicial) realizada no âmbito de Mestrado 

no Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF). Aqui nosso objeto de análise serão duas notícias antagônicas sobre o Deputado Jair 

Bolsonaro do Partido Social Liberal (PSL), retiradas de mídias virtuais. A primeira tem como 

manchete “Jair Bolsonaro é eleito o político mais honesto do Brasil por 63% dos brasileiros”. Já 

a segunda afirma que “Jair Bolsonaro é eleito o político mais abominável do mundo por site da 

Austrália”. Para realizar tal análise, será necessário traçar um paralelo entre os conceitos de pós-

verdade e Fake News. Assim, retrataremos, de forma abreviada, a gênese desses conceitos e 

suas transformações desde 1992, até a atualidade. Buscaremos responder à pergunta: toda Fake 

News é pós-verdade e toda pós-verdade é Fake News? A partir disso, questionamentos sobre a 

natureza dos conceitos de pós-verdade e Fake News são feitos. Frequentemente tais termos são 

usados de forma aleatória e intercambiável, sem análise prévia ou rigor técnico. Contudo, a 

questão permanece: seriam esses termos sinônimos? É possível fazer uma distinção real entre 

esses conceitos? Se sim, seria a Fake News uma espécie de consequência do gênero pós-

verdade? Após a conceituação desses termos, serão analisadas, primordialmente, as notícias que 

são objetos dessa pesquisa. A tese até o momento é a de que, partindo do título da primeira 

manchete, passando pelo corpo do texto e layout, até as verificações de fontes, percebem-se 

indícios (e evidências) de um discurso falso, pós-verdadeiro, podendo-se caracterizar tal notícia 

como Fake News Clássica – ou, para usar a nomenclatura de Lee Mcintyre (2018), ‘True Fake 

News’. A segunda notícia da nossa análise possui algumas características de Fake News, porém, 

seu conteúdo principal não chega a ser uma falsidade. Vemos que essa linha tênue entre notícias 

“falsas” e “verdadeiras” é de difícil visualização; desta forma, retornamos ao questionamento 

sobre Fake News e suas características em contraposição a um discurso pós-verdadeiro.  
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Este trabalho objetiva aplicar a análise do discurso nas campanhas de prevenção a HIV/DST’s 

veiculadas pelo Ministério da Saúde em parceria com organismos internacionais. Busca-se 

compreender o modo de construção dessas campanhas, narrativas, elementos de comunicação, 

conteúdo, informação e público alvo. Nesse aspecto suscitam-se questões básicas, como o 

atendimento de necessidades extremamente especiais, pois a depender do público alvo dessas 

campanhas, há que se atentar para o atendimento de necessidades linguísticas e comunicacionais 

específicas e adequadas para uma boa e correta compreensão, sob pena de tornarem-se inócuas 

políticas de saúde pública. Em uma sociedade, há procedimentos de exclusão, tais como a 

interdição, que implica o direito de não dizer tudo em qualquer circunstância ou coisa 

(FOUCAULT, 1970). Há narrativas que, simples para a maioria dos indivíduos, são complexas 

para uma pessoa com determinada deficiência, ou característica linguística e cultural. Ressalta-

se que não obstante as possíveis deficiências múltiplas em uma pessoa, é essencial destacar que 

isso necessariamente não compromete a sua capacidade cognitiva e intelectual. Os surdos não 

conseguem ter “voz” pelos seus direitos, pois têm desesperança no respeito dos ouvintes pela 

sua cultura, inclusive em gerir seus próprios interesses. (LANE, 1992). Além disso a mídia 

oportuniza e influencia a vida das pessoas, no que se refere ao acesso a informações e à 

construção de conhecimento com vistas a uma melhor qualidade de vida. Apesar das diversas 

políticas públicas, ações afirmativas e até mesmo dispositivos legais, que impõem ao Poder 

Público a implementação na agenda governamental destas campanhas a toda a população, temos 

que os surdos não têm tido acesso às muitas dessas informações relacionadas a educação sexual 

veiculadas em campanhas publicitárias, haja vista que estas não são apresentadas em um 

formato visual acessível, e muito menos contém tradução em Libras. Com isso, realizamos 

registros audiovisuais de surdos expondo em sua língua natural a exata compreensão destas 

campanhas, veiculadas nos últimos cinco anos, que abordam essa temática, denunciando o 

descaso para com eles, mas trazendo para o ambiente acadêmico a discussão a partir das 

perspectivas dos surdos. Estes, diferente dos ouvintes, que utilizam signos auditivos, têm 

ancorada sua análise nos signos visuais, imprimindo novos significados e conceitos do mundo, 

abrangendo a cultura e o conhecimento. 
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O trabalho proposto é uma análise dos estudos discursivos à luz da perspectiva de Jacques 

Derrida sobre o desconstrucionismo nos discursos do Deputado Federal Jair Bolsonaro. Operar 

com a perspectiva discursiva derridiana neste tema permite reativar sentidos que tendem a ser 

inviabilizados nos processos discursivos da política atual. Estas análises se sustentam, além dos 

procedimentos do discurso que resultam em novos significados desconstruindo os anteriores, 

em dar voz ao que é silenciado, sendo necessário abrir as comportas da significação de que, tudo 

aquilo que se quer patentear como verdade é, ao final, resultado de uma articulação linguística 

que está sempre marcada pela indeterminação e pela ambiguidade, apesar do logocentrismo 

tentar abafar. O objetivo deste trabalho é apresentar uma pesquisa em andamento demonstrando 

as relações presentes, porém não ditas, nas falas de Bolsonaro sobre o suposto sequestro da 

subjetividade de alguns grupos sociais, analisando-os discursivamente e ouvindo a voz social de 

uma memória coletiva recheada de ideologias, pois além dos significantes, existe um 

significado pulsante sobre a figura feminina, homossexual e outras vistas por ele como “à 

margem” e que não podemos desprezar. Para tanto, o aporte teórico abrange questões 

relacionadas ao conceito de formações discursivas fundamentado em (Derrida, 2008), (Foucault, 

2010) e (Souza, 2006); análise do discurso baseado em (Lacan, 2003) e (Orlandi, 1995), 

ideologias e suas formações ancorado em (Althusser, 1996) além da linguagem como 

materialidade ideológica discursiva em (Pêcheux, 1993). Conforme (Oliveira, 2007), a pesquisa 

será bibliográfica, pois serão utilizadas informações provenientes de material gráfico, sonoro ou 

informatizado e recorrerá ao uso de material acessível ao público em geral, como livros, artigos 

e balanços sociais já publicados. De natureza qualitativa, será desenvolvida por meio de 

análises, discursos e reflexões embasados por (Celani, 1998) e (Monteiro, 2009).  
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A análise da relação interdiscursiva que envolve e constitui os discursos dos sindicatos dos 

bancários de São Paulo e de Santos fundamentou a realização desta pesquisa. A análise histórica 

do movimento sindical bancário revela o percurso das lutas empreendidas ao longo do tempo e 

as suas consequências nos dias atuais. As mudanças no mundo do trabalho continuam 

acontecendo e incluem as transformações na indústria bancária brasileira, que atualmente 

promove mudanças estruturais que afetam o emprego e as condições de trabalho dos bancários. 

Nesse contexto, o papel do movimento sindical dos bancários é desempenhado dentro de uma 

complexa dinâmica de interações que incluem as instituições financeiras, os trabalhadores 

bancários, o poder judiciário, as centrais sindicais, o governo e a população em geral. As 

negociações coletivas acontecem na data-base da categoria e representam o clímax do confronto 

de interesses que colocam em mesas opostas os sindicatos dos trabalhadores bancários e os 

representantes dos empregadores. Trata-se de um momento crítico, revelador das tensões 

discursivas que assumem e expressam posicionamentos ideológicos distintos no tratamento das 

questões que envolvem as relações conflituosas entre capital e trabalho em seus aspectos de 

natureza sindical, social, política, econômica e histórica. A tese central desta pesquisa é 

comprovada com a prevalência da hipótese de que os sindicatos dos trabalhadores bancários de 

São Paulo e de Santos estabelecem entre si uma relação interdiscursiva polêmica, caracterizada 

por movimentos discursivos de embate, ao mesmo tempo em que atuam conjuntamente sob a 

orientação de um comando nacional unificado e assumem uma convergência de propósitos na 

confrontação com os empregadores, apesar de adotarem diferentes formas de resistência e de 

oposição aos banqueiros, representados pela Federação Nacional dos Bancos. A base teórica 

adotada recorreu aos conceitos de ethos discursivo, cenografia e práticas intersemióticas, 

mobilizados a partir das coerções estabelecidas pela Semântica Global, tal como concebida por 

Dominique Maingueneau, dentro dos pressupostos de uma pesquisa qualitativa. A articulação 

entre teoria e procedimentos metodológicos possibilitou a análise aprofundada do corpus, 

delimitado aos discursos dos sindicatos dos bancários e constituído pelos jornais Folha 

Bancária, do Sindicato dos Bancários de São Paulo, e o Informativo bancário, publicado pelo 

Sindicato dos Bancários de Santos e Região. Na análise do corpus, considerou-se o princípio do 

interdiscurso, focalizando especificamente a produção de sentidos nos trechos em que os 

sindicatos se deixam confluir e aqueles nos quais demonstram dissentir. 
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Para o sucesso de um fake news é preciso ter pessoas dispostas a repassá-las. Como diz a 

sabedoria popular, uma mentira contada mil vezes passa a ser uma verdade. O boato como nós 

conhecemos é uma construção social alimentada por pessoas que, sem perceberem, a repassam 

para outras. Esse comportamento social é próprio da natureza humana e, com advento da 

popularização da navegação na Internet, estamos conectados em diversas redes sociais, a partir 

dessas interações sociais que são construídas as redes em que colocam pessoas unidas por algo 

comum (COSTA, MENDES, 2014). Essa prática social de compartilhar boatos precisa 

considerar que “a materialidade da forma discursiva implica o funcionamento ideológico da 

palavra” (Cf. PÊCHEUX, 1969 apud ORLANDI, 2012). Dessa forma, todo discurso, o qual se 

manifesta por meio da língua numa relação com a história, é carregado de ideologia. O 

Facebook e demais sites de compartilhamento de informações têm feito o chamado fact-

checking (checagem dos fatos, em tradução literal) para barrar o compartilhamento das Fake 

News. Segundo o site Pública (FONSECA, 2017): “O fact-checking é uma checagem de fatos, 

isto é, um confrontamento de histórias com dados, pesquisas e registros e uma forma de 

qualificar o debate público por meio da apuração jornalística.”. Atualmente na checagem de 

dados, o fact-checking é o suficiente para a não disseminação da fake news nas redes sociais? 

Aparentemente não, visto pela enorme quantidade de informações falsas espalhadas 

principalmente por aplicativos de mensagens como WhatsApp. Esse estudo dos impactos das 

fake news na sociedade pretende elucidar como essas informações circulam e suas 

consequências sociais das mesmas, baseado nas teorias linguísticas que ajudem a identificar do 

início ao fim o movimento de circulação da fake news nas redes sociais.  
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A pesquisa tem como objeto a afetividade na Educação em rede, tendo seu foco em fóruns de 

discussão de ensino superior a distância com a intervenção de jogos educacionais. As 

graduações que fazem parte do estudo têm sua coordenação centralizada em um órgão 

governamental (Cederj) e são oferecidas pelas universidades públicas estaduais e federais no 

Estado do Rio de Janeiro - Brasil. O estudo visa avaliar a percepção de aprendizes e professores 

em cursos a distância relativamente ao uso de jogos argumentativos de natureza oposta 

(baseados na colaboração e baseados na competição), aplicados em fóruns, de modo a se 

verificar que tipos de clima afetivo emergem em cada caso. Além disso, avaliar qual clima 

afetivo seria mais adequado ao processo de comunicação pedagógica (Campos, Laferriere & 

Lapointe, 2005), do ponto de vista de discentes e docentes. No ensino a distância, fóruns de 

discussão são o ambiente em que é possível observar as trocas entre professores e alunos e 

desses últimos entre si, correspondendo ao que se verifica na sala de aula física da educação 

presencial. A pesquisa tem potencial de contribuição não somente para processos de 

comunicação pedagógica em fóruns de discussão educacionais, mas também em cursos e 

treinamentos de empresas. Estabelece-se como base teórica o construtivismo crítico, na 

abordagem de Piaget, Vygotsky, Grize e Habermas (Campos, 2015), a partir da qual processos 

históricos requerem uma compreensão crítica das relações entre sujeito psicológico e sociedade. 

Aborda-se ainda a teoria da aprendizagem colaborativa – socioconstrutivismo (Vygotsky, 1978) 

e a teoria da aprendizagem cooperativa, de noções a serem aplicadas em ambiente competitivo 

(Slavin, 1987). Como metodologia, parece adequado o método quase-experimental integrado a 

uma pesquisa-ação. Para analisar os dados, lança-se mão de técnica de análise do discurso 

orientada por parâmetros pré-estabelecidos de dimensões da afetividade e percepção de 

emoções, a serem enquadradas em esquema de troca de valores adaptado de Piaget (1977), por 

Campos, Freitas e Grabovschi (2013). 
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O objetivo deste trabalho é o de mostrar os resultados parciais da pesquisa de mestrado, 

fundamentada no tema: “Mulheres filósofas: um silêncio institucionalizado?”, na qual buscamos 

refletir como o silêncio é fundante (ORLANDI, 2013) na produção filosófica feminina. Há 

muito que se pesquisar sobre a filosofia produzida por mentes femininas em nosso país; 

notadamente, se pensarmos que, durante muitos anos, os textos lidos e analisados eram, em sua 

maioria, escritos por homens. Assim, ao considerarmos que há pouca presença da mulher nos 

cursos de filosofia, seja no corpo discente ou docente, seja nos textos estudados, nossa 

problemática levanta a seguinte questão: podemos perceber a presença, ou a ausência, do estudo 

de textos que sejam de autoria feminina nos cursos de graduação em Filosofia? Nessa 

perspectiva, nossos objetivos, nesse projeto de pesquisa de mestrado, são: a) perceber se 

existem disciplinas específicas, na graduação, voltadas ao estudo de filósofas; b) observar se, 

dentro das disciplinas obrigatórias comuns a todas as Universidades elegidas, ocorre a escolha 

de obras de filósofas; c) constatar quantas são as mulheres, na história, que escreveram obras 

filosóficas e quantas dessas obras são estudadas no decorrer dos cursos de filosofia 

selecionados. Tento em vista essas propostas investigativas, utilizamos o método qualitativo, 

com base na perspectiva teórica da Análise de Discurso de linha francesa, trabalhando com 

textos de Pêcheux (1969, 1975) e de Orlandi (2013), e da História da Filosofia feminina, como 

Pacheco (2016), entre outros. Nossa investigação também se caracteriza como pesquisa 

documental, uma vez que o corpus da análise constitui-se das ementas das disciplinas de 

graduação em Filosofia de cinco Universidades Federais, uma em cada região do país. Os 

resultados parciais demonstram o número diminuto de mulheres que têm voz dentro da filosofia. 

Por isso, há a presente necessidade de analisar o contexto de produção do discurso 

institucionalizado que legitima a voz masculina como representante da formação filosófica, bem 

como refletir de que forma o silenciamento das mulheres da/na filosofia dá significado a esta 

disciplina. 
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Este trabalho tem como objetivo analisar quais imagens de autor são atribuídas a Amadeu 

Amaral no prefácio de diferentes edições de uma de suas principais obras, O Dialeto Caipira 

(1920), e também em artigos publicados que trazem o autor como tema, visando ainda à 

descrição/interpretação de quais as facetas construídas nas obras pré-selecionadas a partir da 

noção imagem do autor e cena enunciativa. Para tal, propomos um levantamento biográfico e 

epistemológico acerca desse autor – considerado por muitos pesquisadores como o precursor 

dos estudos dialetológicos brasileiros da época –, de modo que esse estudo possa ser colocado 

em circulação e que seja visível a toda sociedade contemporânea, principalmente para mostrar 

sua importância para o desenvolvimento dos estudos da linguagem em nosso país. Estaremos, 

desse modo, embasados teórica e metodologicamente nas contribuições de Dominique 

Maingueneau (2006) acerca da categoria de ethos e imagem do autor, na qual amplia a questão 

deste e da cenografia para dar conta da construção daquela, na qual o linguista francês propõe 

que a questão da autoria seja considerada a partir de três instâncias discursivas, a saber: a 

pessoa, o escritor e o inscritor, sendo a pessoa um indivíduo dotado de estado social, o escritor 

uma espécie de ator que traça um caminho e desempenha um papel na instituição literária e ao 

inscritor que assume, ao mesmo tempo, as formas de subjetividade enunciativa da cena de fala 

implicada pelo texto, a cenografia, e a cena imposta pelo gênero de discurso, o mesmo valida-se 

tanto no oral como no escrito, uma vez que essas três instâncias são atravessadas umas pelas 

outras, de modo que cada uma delas sustenta as outras e é por elas sustentada, num processo de 

recobrimento recíproco que, num mesmo movimento, dispersa e concentra o criador, têm-se, 

portanto, num primeiro plano para a pessoa, seguida do ator literário; o escritor, que culminaria 

em seguida no inscritor, o sujeito da enunciação. Destarte, esperamos que o nosso trabalho, por 

um lado, possa contribuir para uma compreensão mais refinada do papel precursor de Amadeu 

Amaral para os estudos linguísticos, em especial para o campo da dialetologia brasileira e, por 

outro, ajude na elucidação do hiato na história da linguística brasileira entre o final do século 

XIX e 1940.  
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