
 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

LINGUÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADERNO DE PROGRAMAÇÃO 
 

& 
 

RESUMOS DOS GRUPOS DE PESQUISA 

 

02, 03 & 04 DE SETEMBRO DE 2015 
 

SÃO CARLOS/SP – BRASIL 

  



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS – UFSCar 

 

REITOR 

Prof. Dr. Targino de Araújo Filho 

 

VICE-REITOR 

Prof. Dr. Adilson Jesus Aparecido de Oliveira 

 

PRÓ-REITORA DE GRADUAÇÃO 

Profa. Dra. Claudia Raimundo Reyes 

 

PRÓ-REITORA DE PESQUISA 

Profa. Dra. Heloisa Sobreiro Selistre de Araújo 

 

PRÓ-REITORA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Profa. Dra. Débora Cristina Morato Pinto 

 

DIRETORA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS 

HUMANAS 

Profa. Dra. Wanda Aparecida Machado Hoffmann 

 

COORDENADOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

LINGUÍSTICA 

Prof. Dr. Carlos Piovezani 

 

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LETRAS 

Prof. Dr. Luiz André Neves de Brito 

 

COORDENADOR DO CURSO DE LETRAS 

Prof. Dr. Pablo Arantes 

 

COORDENADORA DO CURSO DE LINGUÍSTICA 

Profa. Dra. Luzmara Curcino  



ORGANIZADORES 

Prof. Dr. Carlos Piovezani (UFSCar) 

Profa. Dra. Luzmara Curcino (UFSCar) 

Profa. Dra. Vanice Maria Oliveira Sargentini (UFSCar) 

 

COMISSÃO CIENTÍFICA 

Prof. Dr. Carlos Piovezani (UFSCar) 

Profa. Dra. Luzmara Curcino (UFSCar) 

Profa. Dra. Vanice Maria Oliveira Sargentini (UFSCar) 

Profa. Dra. Amanda Batista Braga (UFPB) 

Prof. Dr. Antônio Fernandes Júnior (UFG-Campus Catalão) 

Prof. Dr. Arnaldo Cortina (UNESP-FCLAr) 

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

Prof. Dr. Cleudemar Alves Fernandes (UFU) 

Prof. Dr. Jean-Jacques Courtine (University of Auckland) 

Profa. Dra. Kátia Menezes de Sousa (UFG-Campus Goiânia) 

Profa. Dra. Maria do Rosário Valencise Gregolin (UNESP-FCLAr) 

Prof. Dr. Mariano Dagatti (Universidad de Buenos Aires) 

Profa. Dra. María Alejandra Vitale (Universidad de Buenos Aires) 

Profa. Dra. Marlène Coulomb-Gully (Université de Toulouse) 

Profa. Dra. Mónica Zoppi-Fontana (UNICAMP) 

Prof. Dr. Nilton Milanez (UESB) 

Prof. Dr. Pedro de Souza (UFSC) 

Prof. Dr. Pedro Henrique Varoni Carvalho (UNIT-Sergipe) 

Prof. Dr. Pedro Navarro (UEM) 

 

APOIO TÉCNICO-CIENTÍFICO E EXECUTIVO 

Allice Toledo Lima da Silveira (PPGL-UFSCar) 

Carlos Alberto Turati (PPGL-UFSCar) 

Clarissa Neves Conti (PPGL-UFSCar) 

Denise Ribeiro Leppos (PPGL-UFSCar) 

Diane Heire Paludetto (PPGL-UFSCar) 

Elizete de Souza Bernardes (PPGL-UFSCar) 

Jocenilson Ribeiro (PPGL-UFSCar) 

Joseane Silva Bittencourt (PPGL-UFSCar) 

Georges Sosthene Koman (PPGL-UFSCar) 

Geovana Chiari (PPGL-UFSCar) 

Israel de Sá (PPGL-UFSCar) 

Lívia Maria Falconi Pires (PPGL-UFSCar) 

Maísa Ramos Pereira (PPGL-UFSCar) 

Michelle Aparecida de Pereira Lopes (PPGL-UFSCar) 

Mónica Guerrero Garay (PPGL-UFSCar) 

Nirce Aparecida Ferreira Silvério (PPGL-UFSCar) 



Pâmela da Silva Rosin (PPGL-UFSCar) 

Pedro Ivo Silveira Andretta (DCI-UNIR) 

Rafael Borges Ribeiro dos Santos (PPGL-UFSCar) 

Simone Garavello Varella (PPGL-UFSCar) 

Thiago Barbosa Soares (PPGL-UFSCar) 

Wilson Ricardo Barbosa dos Santos (PPGL-UFSCar) 

 

COORDENAÇÃO EDITORIAL 

Prof. Dr. Carlos Piovezani 

Profa. Dra. Luzmara Curcino 

Profa. Dra. Vanice Maria Oliveira Sargentini 

 

EDITORAÇÃO 

Ana Laura Gonçalves Garcia (PPGL – UFSCar) 

Caio Carniel (PPGL – UFSCar) 

Geovana Chiari (PPGL-UFSCar) 

Jeniffer Aparecida Pereira da Silva (PPGL – UFSCar) 

Maísa Ramos Pereira (PPGL-UFSCar) 

Simone Garavello Varella (PPGL-UFSCar) 

Wilson Ricardo Barbosa dos Santos (PPGL-UFSCar) 

 

 

Sargentini, Vanice Maria Oliveira, 1964-  

Piovezani, Carlos, 1975-  

Curcino, Luzmara, 1976- 

 

IV Colóquio Internacional de Análise do discurso: caderno de 

programação e resumos dos grupos de pesquisa / Vanice Maria 

Oliveira Sargentini, Carlos Piovezani e Luzmara Curcino. (org.). 

Araraquara: Letraria, 2019. 

 

445 p.  

ISBN: 978-65-990072-0-0 

 

1. Análise do discurso. 2. Linguística. I. Título. 

CDD: 410 

 
  



SUMÁRIO 
 

 
APRESENTAÇÃO ....................................................................................................................... 8 

PROGRAMAÇÃO GERAL ....................................................................................................... 10 

RESUMOS DOS GRUPOS DE PESQUISA .............................................................................. 13 

GRUPO 1: GEPEAD – GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA EM ANÁLISE DE DISCURSO 

(UEFS) .................................................................................................................................... 14 

GRUPO 2: LEDIF – LABORATÓRIO DE ESTUDOS DISCURSIVOS FOUCAULTIANOS 

(UFU) ...................................................................................................................................... 19 

GRUPO 3: LÍNGUA(GEM), CULTURA E SOCIEDADE: SABERES E PRÁTICAS 

DISCURSIVAS NA AMAZÔNIA (IFRO) ............................................................................ 28 

GRUPO 4: NUPED – NÚCLEO DE PESQUISA DO DISCURSO (UFBA)......................... 31 

GRUPO 5: OLHARES SOBRE A SUBJETIVIDADE E O MOVIMENTO IDENTITÁRIO 

DO EXCLUÍDO: PODER E RESISTÊNCIA (UFMS) .......................................................... 36 

GRUPO 6: SEMIOLOGIA E DISCURSO (UNIFESP) ......................................................... 42 

GRUPO 7: GPEALE – GRUPO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA 

ESTRANGEIRA (UNESP/FCLAr) ........................................................................................ 47 

GRUPO 8: GRUPO DE ESTUDOS SEMIOLINGUÍSTICOS: ANÁLISE DOS DISCURSOS 

RELIGIOSO, MIDIÁTICO E JURÍDICO À LUZ DA PROPOSTA DE PATRICK 

CHARAUDEAU (UFV) ......................................................................................................... 53 

GRUPO 9: GrAD – GRUPO DE ESTUDO EM ANÁLISE DO DISCURSO (UFAL) ......... 59 

GRUPO 10: UEHPOSOL – ARGUMENTAÇÃO, TEXTUALIDADE E DESIGNAÇÃO NA 

SEMÂNTICA DO ACONTECIMENTO: OS SENTIDOS NOS DIFERENTES MODOS DE 

ESCRAVIDÃO (UFSCar) ...................................................................................................... 64 

GRUPO 11: GPSI – SUBJETIVIDADES E IDENTIFICAÇÕES: EFEITOS DE 

(D)ENUNCIAÇÃO (UNIVÁS) .............................................................................................. 76 

GRUPO 12: SLOVO – GRUPO DE ESTUDOS DO DISCURSO (UNESP/FCLAr) ............ 81 

GRUPO 13: GEADA – GRUPO DE ESTUDOS EM ANÁLISE DO DISCURSO DE 

ARARAQUARA (UNESP/FCLAr) ........................................................................................ 94 

GRUPO 14: GESDELE – GRUPO DE ESTUDOS SEMÂNTICOS E DISCURSIVOS EM 

LÍNGUA ESTRANGEIRA (FFLCH/USP) .......................................................................... 103 

GRUPO 15: DICITE – DISCURSOS DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO 

(UFSC) .................................................................................................................................. 110 

GRUPO 16: DISCURSO E MEMÓRIA: MOVIMENTOS DO SUJEITO (FFCLRP-USP) 114 

GRUPO 17: MEMÓRIA E CULTURA NA LÍNGUA PORTUGUESA ESCRITA NO 

BRASIL (PUC-SP) ............................................................................................................... 132 

GRUPO 18: GEF – GRUPO DE ESTUDOS FOUCAULTIANOS DA UEM (UEM) ........ 137 

GRUPO 19: DA TORRE DE MARFIM À TORRE DE BABEL & VOZES (IN)FAMES: 

EXCLUSÃO E RESISTÊNCIA (UNICAMP) ..................................................................... 146 

GRUPO 20: GTEDI – GRUPO DO TEXTO E DO DISCURSO (UNIFRAN) .................... 151 

GRUPO 21: GPELD – GRUPO DE PESQUISAS E ESTUDOS EM LINGUAGEM E 

DISCURSOS DO MARANHÃO (UFMA) .......................................................................... 157 



GRUPO 22: COMEDI – LABORATORIO DE COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN, MEDIOS 

Y DISCURSO (FPyCS/UNLP) ............................................................................................. 165 

GRUPO 23: GEPALLE – GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE 
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APRESENTAÇÃO 
 

A produção dos consensos e a conquista das resistências: 

os discursos nos movimentos do mundo contemporâneo 
 

O que produz o entendimento e o desentendimento entre os sujeitos de uma sociedade? 

Mais fundamentalmente, o que a constitui? Há efetiva compreensão entre seus membros, porque 

são eles falantes de uma mesma língua? Quais são os papéis desempenhados pela linguagem, 

pelas línguas e pelos discursos nos consensos e nos conflitos sociais? Essas e outras questões da 

mesma natureza acompanham o pensamento humano há milênios e voltam a nos frequentar mais 

intensa e particularmente em nosso mundo contemporâneo, marcado ao mesmo tempo, mas não 

na mesma medida, por lutas necessárias e reivindicações justas e por hegemonias, radicalismos e 

intolerâncias das mais atrozes. 

Em nossos tempos, o Mercado liberal, a Mídia tradicional e a Política conservadora não 

cessam de produzir e de veicular em consonância suas loas às práticas e aos valores do consumo 

e da democracia à moda ocidental. Já ouvimos, inclusive, o decreto do “fim da História”, com o 

alcance do que seriam os perfeitos sistema de produção e regime de governo: a Democracia 

capitalista. Assim, supostamente as lutas entre os “senhores” e os “escravos”, entre os 

“dominantes” e os “dominados”, entre, enfim, abastados e desvalidos de distintas sortes já não 

teriam mais razão de ser. Com a consolidação da Internet e, mais recentemente, das redes sociais, 

as benesses do sistema e do regime ganhariam um novo aliado: a tão almejada liberdade de 

expressão. Sua demanda, seu anúncio e exercício talvez possam ser em nossas bocas, com mais 

frequência do que gostaríamos, mais repetições que nos foram sugeridas do que diferenças que 

teríamos efetivamente conquistado. Sabemos, porém, que nas relações humanas não existem 

apenas reproduções e automatismos. Ante as estratégias de controle do poder de várias ordens, há 

a possibilidade de lhes confrontarmos com táticas e resistências. Estas últimas, entretanto, não 

são fenômenos naturais, cujo advento seria promovido sem árduas batalhas e dolorosas 

conquistas. Se assim não fosse, teríamos de fato chegado ao fim da História... 

Essas considerações não respondem ainda direta e suficientemente às questões que 

lançamos acima, às quais, aliás, somam-se outras: há mais consensos ou conflitos na história 

humana? Dispõem eles do mesmo peso e espaço na construção e no esgarçamento dos laços 

sociais? Ao falarem, os sujeitos tendem a enxergar mais identidades ou mais diferenças entre si? 

E quanto a nós, estudiosos do discurso, observamos antes as unidades discursivas, onde se cria à 

primeira vista haver uma mera diversidade de falas, de enunciados ou de textos; ou buscamos 

principalmente demonstrar a existência das distintas posições enunciativas e/ou ideológicas, onde 

se acreditava existir a simples unidade de uma instituição, de um campo ou de uma formação 

discursiva? 

Em diversas tendências da Análise do discurso, parece ter ocorrido inicialmente o 

predomínio da identificação das homogeneidades discursivas; em seguida, por meio de seus 

desenvolvimentos e de seus diálogos com outras áreas do conhecimento, tais como a Teoria da 

enunciação, os estudos do Círculo de Mikhail Bakhtin, a obra de Michel Foucault, a Nova 

História, entre outros, os analistas estabeleceram as distintas formas da heterogeneidade como 

uma sua prioridade. Numa ou noutra visada, a tarefa não é menos espinhosa: na diversidade das 

falas, o que deve ser entendido como o mesmo discurso? Como identificá-lo? Por que meios 

estabelecer as fronteiras entre um e outro discurso? Por outro lado, o que é o Outro numa ou de 

uma formação discursiva? Quais são suas funções e seus diferentes graus de presença na 

constituição de um discurso? 

Foi com o propósito de refletirmos sobre esses e outros fatos e fenômenos e ainda com 

vistas a formular respostas a essas questões, que em sua quarta edição o Colóquio Internacional 

de Análise do discurso elegeu como seu tema “A produção dos consensos e a conquista das 

resistências”. Para explorá-lo, debatê-lo e analisá-lo, o IV CIAD contará com a presença de 

eminentes especialistas dos estudos do discurso, cujos trabalhos sobre os funcionamentos, os 
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elementos, as questões e os dilemas que envolvem os consensos e as resistências na produção dos 

discursos e dos sujeitos do mundo contemporâneo são reconhecidos mundialmente. 

Nessa edição do CIAD, seus participantes terão a oportunidade de assistir a três 

conferências fundamentais para a compreensão das várias e diversas relações entre os sujeitos de 

uma sociedade e os discursos que os constituem e circundam. Sabemos que em diferentes 

condições de produção podem prevalecer entre os sujeitos e os discursos relações de distintas 

modalidades, entre as quais ocorrem a repetição, a identificação, a indiferença, o afastamento, a 

resistência, a oposição ou a repulsa. Tais relações serão amplamente exploradas nas conferências 

dos professores Marc Angenot, da McGill University, Marlène Coulomb-Gully, da Université 

Toulouse – Jean Jaurès, e Jean-Jacques Courtine, da Université de la Sorbone Nouvelle e da 

University of Auckland. 

O Prof. Angenot é especialista em História das ideias, em Nova Retórica e em Análise do 

discurso, titular da cátedra de Teoria do discurso social da McGill University, membro da Société 

Royale du Canada e autor de dezenas de obras, entre as quais destacamos La parole pamphlétaire 

(1982), 1889: un état du discours social (1989), Les idéologies du ressentiment (1994) e 

Dialogues des sourds (2008). 

Já a Professora Marlène Coulomb-Gully atua na Université Toulouse – Jean Jaurès, é 

diretora do Grupo de pesquisa MédiaPolis (LERASS) e pesquisadora associada ao Laboratório do 

CNRS de Comunicação e Política. Em janeiro de 2013, foi nomeada para o Haut Conseil à 

l’Egalité entre les femmes et les hommes, graças ao reconhecimento do conjunto de sua obra 

dedicada às relações entre gênero, mídia e política. É membro do comitê editorial da Revista 

MOTS. Les Langages du politique e autora de La démocratie mise en scènes (2001) e Présidente: 

le grand défi (2012), entre outros livros. 

Finalmente, o Prof. Courtine foi um dos integrantes do grupo de Michel Pêcheux, do qual 

emergiu a Análise do discurso na França, é professor emérito da University of California e da 

Université de la Sorbonne Nouvelle e o titular da cátedra European Studies da University of 

Auckland. Além de outras publicações, é autor de Análise do discurso político: o discurso 

comunista endereçado aos cristãos (1981; 2009) e de Histoire du visage (1988) e um dos 

organizadores da História do corpo (2005-6) e da História da virilidade (2011). 

Além dessas conferências, o IV CIAD contará com três mesas-redondas, das quais 

participarão os professores Mariano Dagatti, da Universidad de Buenos Aires; Valdir Heitor 

Barzotto, da Universidade de São Paulo, Kátia Menezes de Souza, da Universidade Federal de 

Goiás, María Alejandra Vitale, da Universidad de Buenos Aires, Pedro Navarro, da Universidade 

Estadual de Maringá; Antônio Fernandes Júnior, da Universidade Federal de Goiás, e nas quais 

serão abordados a produção dos consensos e a conquista das resistências na Mídia, na Política e 

nas Ciências da Linguagem. Ou seja, o que é dito hegemonicamente ou ao menos de modo 

bastante predominante nesses campos do discurso? Há resistências que se contrapõem a essas 

hegemonias? Quais são elas, como se processam e que alcances possuem? 

Essa seleta programação do IV CIAD será ainda adensada por sua já tradicional 

apresentação de vários dos principais grupos de pesquisa em Análise do discurso do país, que, 

por sua vez são representantes, de diversas tendências dos estudos discursivos produzidos no 

Brasil e no exterior. Em conjunto, a realização das conferências e das mesas-redondas, as 

apresentações dos grupos de pesquisa e a participação de todos aqueles que tomarão parte no 

evento concorrerão para que possamos tanto mais bem compreender as formas e os 

funcionamentos dos consensos desejáveis, mas também dos inaceitáveis, porque nos limitam às 

repetições alienantes, quanto mais bem conhecer as resistências que já lhes foram feitas, com 

vistas a nos munirmos de um saber cada vez mais sólido sobre como proceder para produzirmos 

nossas tão necessárias lutas contra todos os poderes que nos pretendem dominar, explorar e 

reduzir a máquinas de produção e consumo. Máquinas que obedeceriam sempre e muitíssimo bem 

aos comandos: “Produza, consuma e não se rebele jamais!” 
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GRUPO 1: GEPEAD – GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA EM ANÁLISE DE 

DISCURSO (UEFS) 

 

Profa. Dra. Palmira HEINE (UEFS) 

pavibheine@gmail.com 

 

O Grupo de Estudos e Pesquisa em Análise de Discurso (GEPEAD) teve seu surgimento no início de 

2012, no âmbito do Departamento de Letras e Artes da Universidade Estadual de Feira de Santana 

(UEFS) com o objetivo precípuo de realizar estudos e pesquisas dentro da Análise de discurso 

pecheutiana. Cadastrado no CNPQ, tem formado pesquisadores atuantes na linha de Análise de 

discurso pecheutiana, sendo coordenado pela Profa Douta Palmira Heine. O grupo estuda, dentre 

outros temas, questões relativas à autoria, às marcas ideológicas  presentes na construção de sentidos, 

ao silenciamento e produção de sentidos, aspectos que evidenciam o funcionamento relativamente 

autônomo da língua. Dialogando com a linha 02 do Mestrado em Estudos Linguísticos da UEFS, o 

grupo tem promovido debates de textos e conceitos relevantes da Análise de discurso pecheutiana, 

fortalecendo os estudos discursivos na referida instituição. Atualmente cerca de dez pesquisadores, 

entre alunos de graduação e mestrado, desenvolvem pesquisas diversas, levando em conta o aparato 

teórico-metodológico da Análise de discurso conforme proposta de Pêcheux. Em 2012, desenvolveu-

se o projeto de pesquisa intitulado Ecos da baianidade: processos de construção discursiva dos 

baianos em gêneros publicitários, que gerou pesquisas de iniciação científica e de mestrado. 

Hodiernamente, desenvolve-se o projeto de pesquisa intiulado: Entre Amélias e Amálias: a 

representação discursiva das mulheres; corpo, lar, trabalho e casamento em revistas da década de 

50.  No referido projeto objetiva-se perceber os modos de discursivização das mulheres a partir da 

análise de duas Revistas que circulavam na década de 50, quais sejam: Jornal das moças e O Cruzeiro, 

analisando a forma de funcionamento ideológico, cujas marcas são visíveis na língua. É possível notar 

preliminarmente que o funcionamento ideológico ocorre colocando mulheres e homens em lugares 

diferentes e “naturalmente” atribuídos aos sujeitos do  chamado “sexo frágil”, sendo esta imagem 

sempre construída em oposição à do “sexo forte”. Assim, os fenômenos discursivos que evidenciam 

a relação intrínseca entre língua, história e ideologia são de interesse do nosso grupo cujas pesquisas 

visam contribuir para o desenvolvimento de estudos discursivos na UEFS. 

 

Palavras-chave: Discurso; Sentido; Ideologia. 

 

Integrantes: Flágila Marinho da Silva Lima, Palloma Rios  e Reginete Lopes. 
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A LEITURA DISCURSIVA E OS MODOS DE FUNCIONAMENTO DO SILÊNCIO NO 

LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Flágila Marinho da Silva LIMA (UEFS) 

flagila.eneb@gmail.com 

 

 

O presente trabalho busca refletir sobre o funcionamento do silêncio no processo de leitura 

proposto pelo Livro Didático, a partir da análise de atividades e módulos em um Livro Didático 

de Língua Portuguesa. Embasado nos postulados da Análise de Discurso Pecheutiana, 

procuramos discutir o modo como o silêncio constitui os sentidos a partir, ora da interdição e ora 

do fomento à polissemia do discurso no livro didático. O corpus, deste trabalho, constitui-se de 2 

livros didáticos de Língua Portuguesa, ensino fundamental II, da coleção Diálogo da editora 

FTD.  Para tanto, foi realizada a análise das atividades de interpretação de textos com o objetivo 

de verificar o funcionamento do silêncio a partir da interdição da voz do  sujeito-leitor imaginário 

e, a partir do controle do sentido. Foram analisados também dois módulos constitutivos do livro 

a fim de observar o silenciamento nos mesmos. Nossa hipótese inicial é de que o silêncio guia a 

constituição dos sentidos nesses manuais, uma vez que interdita o acesso do sujeito aos diversos 

sentidos, conduzindo à interpretação e reduzindo-a a uma mera cópia, fazendo com que o sujeito-

leitor imaginário não tenha espaço para gestos de interpretação. Assim, esses manuais concebem 

o sentido como algo pronto e acabado; e o silêncio funciona revelando posturas ideológicas por 

parte do LD.  Os resultados apontam que as atividades relacionadas à leitura, nos livros, ficam no 

nível da paráfrase sem instigar, na maioria das questões analisadas, uma passagem para a 

polissemia, impedindo o aluno de perceber a pluralidade de sentidos que pode ser atrelada ao 

texto. Com essa postura, o livro se inscreve numa formação discursiva de sentidos únicos, sujeitos 

moldados e, consequentemente, numa ideologia que concebe a língua como transparente. 

Também é possível notar que o silêncio constitutivo é fonte de filiações discursivas e ideológicas 

no que concerne à representação do negro, do branco e do índio, sendo estes, discursivizados 

numa ideologia dominante de que o índio é o “bom selvagem”; o negro é folclorizado; e o branco 

sempre ligado ao trabalho.  

 

Palavras-chave: Leitura; Sentido; Silêncio; Livro Didático. 
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MULHERES NOS ANOS DOURADOS: REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS DAS 

MULHERES, A PARTIR DO CORPO E DO TRABALHO, NA REVISTA JORNAL DAS 

MOÇAS, DA DÉCADA DE 50 

 

Palmira HEINE (UEFS) 

pavibheine@gmail.com 

 

 

Este trabalho objetiva discutir o modo como ocorre a construção discursiva da mulher na década 

de 50, a partir da análise de textos e anúncios publicitários da revista Jornal das Moças, periódico 

muito difundido no período e que servia como aliado na educação das mulheres da época. Tendo 

como base a Análise de discurso pecheutiana, que trabalha com a opacidade da língua, 

investigando o modo como os sentidos são gerados a partir do imbricamento entre língua e 

história, uma vez que a exterioridade é constitutiva do discurso, pretende-se debater o fato de que 

os sentidos sobre a mulher e feminilidade são moldados a partir de do funcionamento ideológico 

que normaliza os sentidos sobre o feminino, colocando a mulher em condição de natural 

fragilidade e, conseqüente submissão ao homem. Dessa forma, pretende-se observar o modo como 

a ideologia dominante sobre a feminilidade na época naturalizava os discursos de submissão 

feminina, na esfera doméstica e no âmbito do trabalho. Os resultados apontam para uma 

construção discursiva que colocava a mulher no lugar a ela reservado “naturalmente”: a esfera 

doméstica, esfera privada do lar. Quando apontada como apta a exercer algum trabalho, o mesmo 

logo era representado como a extensão da esfera doméstica, sendo apenas algumas das funções 

adequadas para as mulheres da época. Assim, os sentidos de feminilidade no período abordado se 

diferenciam dos sentidos de feminilidade que circulam atualmente, uma vez que, nos dias de hoje, 

há elementos de formações discursivas e ideológicas diversas que já reivindicam um outro lugar 

para a mulher na sociedade, apesar de não haver ainda a igualdade nas relações de gênero. 

 

Palavras-chave: mulher, trabalho, corpo, Jornal das moças. 
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TIRINHAS E A ASSUNÇÃO DA AUTORIA: UMA ABORDAGEM DISCURSIVA 

 

Palloma RIOS (UEFS) 

pallomarios@yahoo.com.br 

 

 

Trabalhar com sujeito e autoria provoca inquietações acerca dos efeitos históricos e ideológicos 

na língua. À luz da Análise de Discurso de linha francesa (doravante AD), mais especificamente 

com base nos estudos de Orlandi (1989; 2007; 2012; 2013), Pacífico (2012), e Coracini (2011) e 

os estudos de Pêcheux (1983; 1997; 2009), dentre outros, a presente pesquisa busca entender as 

relações entre sujeito, língua e ideologia a fim de investigar o processo de autoria em turmas de 

4º e 5º anos do Ensino Fundamental. A tomada da função-autor pelos alunos em suas produções 

escritas vai depender, sobretudo, da maneira como a escola entende a relação entre sujeito, língua 

e ideologia. Cada sujeito ocupa uma posição dentro de determinada formação discursiva, dessa 

forma, os sentidos são construídos a partir dessas posições. Se essa tomada de posição não for 

levada em consideração pela escola, como é possível que o aluno, partindo de uma formação 

discursiva e produzindo os sentidos que esta permite, se coloque como autor dos seus textos? 

Desse modo, partimos da hipótese de que a assunção da autoria no ambiente escolar está vinculada 

a dois fatores: 1) O gênero textual e sua possível abertura para a polissemia, nesse caso, 

subentende-se que a tirinha forneça essa abertura; 2) A formação ideológica dominante na escola, 

a qual pode censurar, através do silêncio local (ORLANDI, 2011), a assunção da autoria. A análise 

do corpus será dividida em duas etapas: 1) Observação e análise de aulas de produção escrita de 

narrativas com base numa tirinha sem falas, a fim de investigar a (não) interdição da polissemia 

dos sentidos por parte do sujeito-professor. 2) Análise das produções escritas dos alunos para 

verificar os efeitos de sentidos do discurso do sujeito-professor, nessas narrativas, e sua 

consequente interdição ou abertura para a assunção da autoria por parte desses alunos. 

 

Palavras-chave: Tirinhas; Autoria; AD. 
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A TERRA DA FELICIDADE, DA FÉ E DA PREGUIÇA: RESULTADOS DE 

UMA PESQUISA SOBRE A BAIANIDADE NO DISCURSO PUBLICITÁRIO DE 

TURISMO 

 

Reginete LOPES (UEFS) 

gigikiss2006@hotmail.com 

 

 

O discurso é o efeito de sentido produzido na relação entre sujeitos afetados desde sempre pela 

ideologia. Ele é disseminado a partir dos meios de comunicação que, por sua vez, são principais 

difusores de um jogo de símbolos que nos fazem retomar o construto histórico e ideológico que 

permeiam os discursos. O texto publicitário como toda e qualquer materialidade exerce o papel 

de propagador de discursos com os quais o ser humano pode entrar em contato, fazendo circular 

certas imagens e reforçando certos estereótipos sobre diversos grupos sociais que nele são 

representados. No caso da publicidade de turismo sobre a Bahia, é possível perceber que no 

discurso usado, não é feita somente a propaganda dos pontos turísticos a serem visitados, clima, 

comidas etc., mas também é vendida a imagem das pessoas que habitam esse lugar de destino, 

neste caso, dos baianos. A Bahia carrega algo muito particular que termina configurando 

discursivamente a noção de que todos os baianos são pessoas festeiras, que não possuem 

disposição para o trabalho, sendo alegres, religiosas, místicas, camaradas e, principalmente, 

preguiçosas. Essa construção discursiva da imagem dos baianos é decorrente da sua história, 

cultura e processos ideológicos de identificação e desidentificação dos sujeitos com certas 

posições discursivas no decorrer do tempo. Desse modo, este trabalho consiste nos resultados de 

uma dissertação que buscou analisar o discurso construído na revista Viagem e Turismo, 

ponderando sobre as características que foram encontradas numa análise prévia do corpus 

representando a baianidade: a alegria, a preguiça e a religiosidade. Ele justifica- se pelo fato de 

contribuir para a compreensão dos modos representativos do discurso baiano e nacional, 

auxiliando no entendimento do funcionamento do discurso e sua relevância no processo de 

construção da imagem dos sujeitos com base na Analise de discurso Pechetiana. 

 

Palavras-chave: Publicidade; Discurso; Preguiça; Alegria; Baianidade. 
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GRUPO 2: LEDIF – LABORATÓRIO DE ESTUDOS DISCURSIVOS 

FOUCAULTIANOS (UFU) 

 

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, mantem-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 inciantes acerca dos princípios epistemológicos da 

Análise do Discurso francesa em diálogo com Michel Foucault. Isto posto, os estudos desenvolvidos 

por visam a promover a investigação de questões atinentes à Análise do Discurso nas seguintes linhas 

de estudo: a) Discurso, história e memória na produção artístico-literária; 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, tendo a história, marcada por descontinuidade, como o que possibilita a constituição 

e a (trans)formação dos sujeitos e dos discursos.  

 

Palavras-chave: Foucault; Sujeito; Discurso; Pesquisas. 

 

Integrantes: Aldenir Chagas Alves, Bruno Franceschini, Jaciane Martins Ferreira, Karina Luiza de 

Freitas Assunção, Maria Aparecida Conti, Maria Irenilce Rodrigues Barros, Silvia Mara de Melo e 

Welisson Marques. 
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OS DISPOSITIVOS DO CORPO NA TRAGICIDADE DA MODA DE VIOLA 

 

Aldenir CHAGAS ALVES (UFU) 

aldenirchagas@gmail.com 

 

 

Esta pesquisa parte dos resultados de uma dissertação de mestrado, com título “O discurso trágico 

na moda de viola”. Foi feito um levantamento das letras, publicadas no período da década de 1930 

aos anos 1990. Nesse recorte temporal, há uma ocorrência considerável de letras constituídas de 

tragicidade. Equiparadas com as noções da filosofia do trágico, principalmente em Schopenhauer 

e Nietzsche, e aos postulados de Foucault, as letras de moda de viola, materializam, por meio da 

linguagem, as regularidades, os efeitos que induzem as relações de poder. Os protagonistas 

enunciados nas letras que primam pela ação trágica constituem-se como sujeitos diante do olhar 

do discurso que os confina e os institue tanto na moral cristã, quanto aos grandes sistemas de 

poder e exclusão. O que pretendemos com a pesquisa não será uma obstinação por características 

de narrativas trágicas presentes na moda de viola, mas a observância de que a tragicidade, servidos 

com as noções da filosofia do trágico, vai subsidiar a materialização dos dispositivos do corpo, 

por meio do viés foucaultiano. Entre as mais de cem letras encontradas enunciando o trágico, 

durante o período pesquisado, o corpo é o objeto da ação trágica. Essas narrativas na moda de 

viola contêm elementos perturbadores, que colocam em funcionamento a moral, e não raro, em 

nome dessa moral, a violência é justificada, ou até mesmo espetacularizada. Esse aspecto ocorre 

com a letra de “Boiadeiro de palavra”, de Tião Carreiro e Pardinho, na qual o marido, ao ver que 

a mulher havia cortado o cabelo contra sua vontade, pede ao barbeiro que a deixe sem os cabelos, 

em seguida a leva à praça para todos verem e depois a entrega aos seus pais, porque a mulher o 

desobedeceu. Há muitos dizeres em determinadas narrativas constituídas pelo trágico que nos 

oferecem um recorte de um pensamento, cuja aparição em dado momento nos apresenta os 

dispositivos do corpo em sua heterogeneidade, como integrante às leis, instituições e práticas, que 

comportam um sujeito desejante, que em sua fala e constituição, reprime e é reprimido, pelos 

discursos que regem sua existência. 

 

Palavras-chave: Moda de viola; Dispositivos do corpo; Tragicidade. 
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REDES DO DISCURSO: CARTOGRAFIAS DO TDAH 

 

Bruno FRANCESCHINI (UFU) 

b-franceschini@hotmail.com 

 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar o que é desenvolvido na tese de doutoramento intitulada 

“Cartografias do discurso: a constituição de um dispositivo de TDAH”, pesquisa essa em que, 

tomando o conceito de dispositivo trabalhado por Michel Foucault, procura-se analisar a produção 

de saberes sobre o sujeito aluno hiperativo em 20 artigos científicos das áreas da Educação e da 

Medicina, classificados como Qualis - CAPES A1/A2. A pesquisa é estruturada em quatro eixos 

nos quais são tratados no batimento teórico-analítico dos diferentes elementos que constituem um 

dispositivo. Para tanto, trabalha-se, num primeiro momento, com os cinco volumes dos DSMs 

(Diagnósticos de Saúde Mental) enquanto um objeto produtor de discursos e balizador da prática 

discursiva médica. Posteriormente, o foco recai sobre a prática discursiva médica das áreas da 

Neurologia e da Psiquiatria bem como dos discursos da educação sobre o que se fala a respeito 

do TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade). Já o terceiro capítulo, 

considerando a análise das práticas discursivas da saúde e da educação, apresenta a ordem do 

olhar como produtor de discursos e como um importante componente discursivo para o 

funcionamento do dispositivo. Neste item, enunciados imagéticos – tomografias cerebrais - 

presentes nos artigos coletados também se mostram como enunciados para a constituição do 

arquivo de pesquisa. Por fim, o quarto eixo de análise, pretende, segundo a ótica do dispositivo, 

tratar de questões relacionadas à objetivação do sujeito aluno hiperativo considerando a 

constituição e a circulação dos discursos naquilo que conceituamos por “Dispositivo de TDAH. 

Ao longo desses quatro trajetos temáticos, os enunciados são tratados em perspectiva 

arquegenealógica, ou seja, em um primeiro momento, as análises trabalham com as redes de 

formulações envolvidas na construção discursiva da identidade do aluno hiperativo com vistas a 

descrever o funcionamento discursivo do saber que circula no campo da saúde. Em um segundo 

momento, desenvolve-se a problemática do poder envolvida nessas formulações de modo a 

observar como ocorre o processo de objetivação e de subjetivação do aluno hiperativo sob a 

perspectiva da arqueologia do olhar médico, bem como naquilo que diz respeito à docilização e à 

normalização, adentraremos no âmbito do biopoder e da biopolítica. 

 

Palavras-chave: Dispositivo; TDAH; Discurso. 
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O CORPO ENVELHECENDO/ O CORPO MORRENDO: UMA ANÁLISE DO LIVRO 

ESTAR SENDO/TER SIDO E O ENTRELAÇAMENTO DE OUTRAS NARRATIVAS 

HILSTIANAS QUE O ATRAVESSAM 

 

Jaciane Martins FERREIRA (UFU) 

ferreira_jaci@hotmail.com 

 

 

O livro Estar sendo/ter sido (HILST, 2006), de Hilda Hilst, traz a história de Vittorio, um senhor 

de 65 anos que, ao chegar a essa idade, resolve não ter muita coisa a fazer na vida e passa viver 

sem respeitar os protocolos sociais. Vittorio muda-se da casa onde vivera com sua família para 

uma casa de praia, vive com o irmão e o filho, sempre rodeado de bebidas. Ao longo da narrativa, 

personagens de outros livros aparecem para dialogar com Vittorio, três deles são Hillé, Kadek e 

Kadosh. Hillé é personagem do livro A obscena senhora D (HILST, 2001), apelidada por seu 

falecido marido de Senhora D. de derrelição e desamparo. Ela é uma também senhora que, assim 

como Vittorio, vive uma morte em vida, questiona e transgride os protocolos sociais, tendo o vão 

da escada como lugar escolhido para terminar seus dias. O terceiro deles, Kadek, personagem de 

um pequeno conto chamado O vicioso Kadek (HILST, 2010), um psicólogo e matemático que 

apreciava muito a beleza, foi preso e depois morreu em um pasto tentando encontrar uma palavra 

que retomasse algo belo. Por último, trabalharemos com Kadosh, uma personagem de difícil 

compreensão, que passa parte de sua vida recluso para encontrar Deus e depois outra parte para 

desfazer-se dele. Kadosh precisa morrer para reviver tornando-se outro. Para pensar a maneira 

como outros personagens aparecem em Estar sendo/ter sido, nos valeremos da noção de arquivo 

de Foucault (2008), compreendida como o que vai definir o aparecimento de uma variedade de 

enunciados como acontecimentos discursivos sob dada regularidade. Assim, teremos como 

regularidade nesse fio discursivo a forma com que o corpo morrendo aparece nessas narrativas. 

Pensaremos então, como a morte se constitui, valendo-nos da teoria foucaultiana sobre biopoder 

e dos textos de Certeau (2009) e Ariès (1977 e 2012) sobre a morte. Para tanto, tomaremos o 

corpo não como matéria física, mas enquanto espaço discursivo, que estabelece uma relação de 

memória e produz sentidos. 

 

Palavras-chave: Hilda Hilst; Morte; Corpo; Arquivo. 
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JOSÉ SARAMAGO E A VONTADE DE VERDADE 

 

Karina Luiza de Freitas ASSUNÇÃO (UFU) 

karinalfa@gmail.com 

 

 

Foucault, no decorrer das suas pesquisas, demonstra que a “verdade” é constituída a partir de um 

lugar socialmente instituído. Como exemplo, ele analisa o discurso da ciência, o da economia, o 

poder político e outros. Ao longo de seu trabalho, interroga-se como são articulados os “jogos de 

verdades”, ou seja, as relações que possibilitam os sujeitos identificarem-se como o louco, o 

doente, o condenado, etc. Essas relações, chamadas por Foucault (2006) de “jogos de verdades”, 

acarretam não a descoberta do verdadeiro ou do falso, mas sim as regras que possibilitaram o 

surgimento de um ou de outro. Além dessas considerações, ainda nos pautaremos, como 

fundamentação teórica, na análise do discurso de linha francesa (AD) que levanta questões acerca 

do sujeito, do discurso e da subjetividade. O discurso, para a AD 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. Sendo assim, os discursos estão 

sempre em movência, pois sofrem a todo o momento alterações decorrentes das mudanças 

históricas e das transformações sociais. Partindo dessa fundamentação teórica, o objetivo geral 

do presente trabalho é o de problematizar a constituição da verdade nos romances A caverna 

(2000), O homem duplicado (2008), Memorial do convento (2008a) e O Evangelho segundo Jesus 

Cristo (1997), com a finalidade de compreender o funcionamento da vontade de verdade e dos 

jogos de verdade por meio dos discursos presentes nessas obras. A partir desse objetivo geral, 

foram eleitos os seguintes objetivos específicos: apontar como a história, “a vontade de verdade” 

e as “políticas de verdade”, a partir do viés foucaultiano, colaboram para a compreensão da 

constituição dos discursos; problematizar a relação entre a Análise do Discurso e o conceito de 

“verdade”; e analisar a constituição da verdade nos romances saramaguianos atentando para os 

enunciados que apontam para a temática religiosa, histórica e do senso comum, que emergem nas 

obras selecionadas para o corpus da pesquisa. A partir das considerações tecidas no decorrer da 

pesquisa, observamos que a vontade de verdade que emerge nas obras analisadas não insurge no 

sentido de apresentar uma outra verdade que substitua uma primeira, mas sim, de pôr à prova a 

contradição constitutiva dos sujeitos e, consequentemente, dos discursos. Portanto, a vontade de 

verdade que compõe as obras saramaguianas não aponta para uma verdade centralizada, mas para 

um devir a ser construído pelos sujeitos através dos discursos. 

 

Palavras-chave: verdade; discurso; sujeito. 
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“HOJE É DIA DE MARIA” CONSTRUÇÕES IDENTITÁRIAS DA CRIANÇA E DO 

DIABO 

 

Maria Aparecida CONTI (UFU) 

ma.conti@hotmail.com 

 

 

Esta pesquisa objetiva explicitar o processo de construção discursiva das identidades da criança 

e do diabo a partir da análise dos discursos transversos na obra Hoje é dia de Maria. Para atingir 

nosso intento, mobilizamos uma interface do dispositivo teórico-analítico da Análise do Discurso 

(com ênfase nos estudos foucaultianos) e com estudos socioculturais e filosóficos a fim de 

fundamentar possíveis efeitos de sentido que emergem do texto e que apontam para aspectos 

socioculturalmente produzidos nos entre-lugares da memória infância e da memória diabo. Dessa 

forma, centramos nossa atenção nos processos discursivos utilizados na 

manutenção/desconstrução de saberes acerca dos constituintes identitários sobre a criança e sobre 

o diabo, em nossa sociedade; ou seja, buscamos verificar nos discursos constituintes da criança e 

do diabo os jogos de controle e de circulação desses saberes. Ao considerar que o suposto efeito 

de unidade produzido socialmente por esses sujeitos discursivos, parece garantido por uma 

função-sujeito que se mostra favorável à manutenção do mito metafísico da dualidade humana 

(que trabalha com as dicotomias corpo x alma; real x irreal, belo x feio; bem x mal, etc.), partimos 

do princípio de que tal forma de pensar contribui para a constituição discursiva de identidades 

humanas voltadas para a manutenção de princípios éticos/morais fundamentados na crença 

religiosa cristã. Desse modo, com base no funcionamento discursivo da minissérie, a contínua 

construção e reconstrução de representações sobre a criança e sobre o diabo contribuiu para a 

(des)estabilização de características socialmente disseminadas. Nosso foco direcionado ao 

funcionamento discursivo dessas representações simbólicas, na minissérie, aponta para 

adesconstrução desse mito instaurado em nossa sociedade. Em outros termos, pudemos analisar 

como as verdades sobre a criança e sobre o diabo foram construídas, em nossa sociedade e por 

que essas representações foram, em nosso entendimento, desconstruídas. Talvez por ser literário, 

o texto da minissérie Hoje é dia de Maria pode trazer o diabo e a criança como sujeitos discursivos 

funcionando como o conceito devir-criança e possibilitar que a arte, sobretudo a literária, continue 

a causar estranheza e encantamento, principalmente, por possibilitar que quem leia/assista possa 

se reinventar uma vez que são os discursos provindos de uma exterioridade que constituem os 

sujeitos discursivos e, consequentemente, os indivíduos que assumem as diversas posições 

sujeitos em que se constituem pela/na linguagem sócio-historicamente.  

 

Palavras-chave: Análise do Discurso. Identidade. Memória. 
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OS SUJEITOS DISCURSIVOS NAS CANÇÕES DE CHICO BUARQUE NOS 

PERÍODOS DITATORAL E DEMOCRÁTICO 

 

Maria Irenilce Rodrigues BARROS (UFU) 

irenilcebarros@webmail.uft.edu.br 

 

 

Este estudo se propõe a analisar as canções de Chico Buarque, tendo como suporte teórico e 

metodológico a Análise do Discurso de linha francesa. Pretende-se discutir concepções profícuas 

nesta área de estudo, com o intuito de balizar reflexões em torno do sujeito, do discurso, do 

sentido, da formação discursiva, dentre outras noções, a fim de fornecer e reverberar ampla visão 

para ancorar as análises realizadas. O corpus com o qual se irá trabalhar atende a dois Regimes 

políticos no Brasil, a saber: o Ditatorial - de 1964 a 1984; e o Democrático - de 1985 até os dias 

atuais. Considerando a vasta obra de Chico Buarque, no que tange à discografia, foram feitos 

recortes, atendendo a alguns critérios para essa seleção. Sob o ponto de vista metodológico, 

propõe-se a realizar uma pesquisa de caráter epistemológico- reflexivo e analítico-

interpretativista. Com isso, tenciona-se identificar os diferentes lugares ocupados pelos sujeitos 

discursivos nas materialidades em estudo, com o propósito de descrever e interpretar os 

posicionamentos desses sujeitos inscritos nesses discursos, levando em conta as condições de 

produção dos processos enunciativos enfocados nos períodos delimitados acima. Além de se 

analisar a posição do sujeito do discurso, serão considerados ainda outros discursos submersos 

nestes, ou seja, aqueles que silenciam também. As questões de ordem política, social, ideológica 

e histórica são imprescindíveis às análises, uma vez que elas são constitutivas dos sujeitos 

discursivos. É importante informar que esta pesquisa de doutoramento e encontra-se em fase 

inicial de seu desenvolvimento. 
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OS SUJEITOS SOB OS HOLOFOTES DA MÍDIA: UMA REFLEXÃO A PARTIR DE 

MICHEL FOUCAULT 

 

Silvia Mara de MELO (UFGD) 

silviamelo@ufgd.edu.br 

 

 

Temos como objetivo analisar os discursos envolvendo situações polêmicas que circulam na 

mídia na cultura pós-moderna a partir do referencial teórico da Análise do Discurso de tendência 

francesa. Para isso iremos examinar dois fatos ocorridos nos anos de 2012 e 2014 envolvendo 

uma celebridade e uma pessoa anônima, respectivamente, ambas foram vítimas de crimes digitais. 

Selecionamos os enunciados envolvendo situações criminosas a os observamos a partir dos 

conceitos de Michel Foucault, trata-se de duas notícias que tiveram grande repercussão na mídia, 

uma delas foi noticiada vários dias na TV e envolve diretamente o nome da atriz brasileira 

Carolina Dieckmann, que teve seu computador invadido por um hacker e suas fotos íntimas 

vazadas na rede; outro fato noticiado nas redes e na TV envolve uma pessoa anônima que fora 

vítima de um hacker criminoso que invadiu suas contas de e-mail e fez chantagem com ela. 

Empregamos os conceitos de Foucault por entender que são atemporais e dialogam com nossa 

proposta de análise, pois suas ideias em torno do discurso, do governo de si, de sujeito são cruciais 

para a compreensão do que vem ocorrendo na atualidade no espaço midiático. Organizamos nosso 

trabalho da seguinte forma: na primeira seção denominada “Michel Foucault e sua importância 

para a análise do discurso” procuramos mostrar a relevância que tal autor teve para os estudos do 

discurso, pois propusemos dialogar com conceitos de sua obra “A hermenêutica do sujeito”, na 

segunda seção “o cuidado de si em Foucault e sua relação com os acontecimentos midiáticos”, 

trouxemos a baila os acontecimentos envolvendo crimes digitais e dialogamos com Michel 

Foucault no que diz respeito aos conceitos do autor sobre o cuidado e o governo de si. Na terceira 

seção “A lei Carolina Dieckmann: uma abordagem discursiva”, refletimos sobre as questões 

jurídicas envolvendo os crimes digitais. Por último, em “O invasor e a internauta: o desgoverno 

de si” mostramos mais um crime envolvendo um hacker que ameaçava suas vítimas depois de 

roubar suas contas na internet, mais uma vez fez-se necessário o diálogo com Foucault no que se 

refere ao governo de si. 

 

Palavras-chave: Crimes digitais; Análise do discurso; O governo de si. 
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O FUNCIONAMENTO DO AUDIOVISUAL NO DISCURSO 

 

Welisson MARQUES (USP/IFTM) 

welissonmarques@iftm.edu.br 

 

 

Alvitramos discutir, nesta comunicação oral, questões inerentes à constituição da materialidade 

midiática no imo da Análise do Discurso contemporânea, contemplando o funcionamento do 

audiovisual, mais especificamente na veiculação do discurso publicitário de cursos de idiomas 

(língua inglesa), difundido no Brasil entre 2010 e 2013. Nosso referencial teórico-metodológico 

fundamenta-se nos pressupostos teóricos da Análise do Discurso de linha francesa e da 

Semiologia histórica em articulação com a perspectiva foucaultiana de discurso. Além dessa 

proposta principal, outros objetivos específicos a ela se agregam: Sobre o artefato sonoro, 

enfocaremos as substâncias constitutivas do som; No que tange ao visual e suas diferentes formas 

de manifestação, daremos especial ênfase ao corpo e aos objetos presentes nas materialidades, 

elementos que, ao nosso entender, merecem considerável atenção. De tal sorte, analisamos como 

o sujeito enunciador, no discurso publicitário-institucional, significa o aprendiz brasileiro de 

língua inglesa e aspectos atinentes à aprendizagem dessa mesma língua. Denominamos discurso 

publicitário-institucional aquele veiculado nos meios de comunicação (televisão e internet) com 

fins publicitários e endossado pelos institutos de idiomas (de língua inglesa). Nossas 

considerações apontam para a relevância de se agregar os dispositivos de que tratam a semiologia, 

em especial no que tange às substâncias da expressão, da voz e dos objetos constitutivos do 

audiovisual com, obviamente, a linguagem verbal. Nesse sentido, destacamos a relevância da 

forma sonora como elemento integrante da história; a relação da substância tímbrica com a 

identidade do sujeito; o papel da intensidade vocal como contraparte da significação e, também, 

o lugar do corpo e do olhar como instrumentos de poder. Sobre aprendiz(agem) de língua inglesa, 

destacamos as seguintes conclusões I. O aprendiz brasileiro de língua inglesa precisa ter 

pronúncia perfeita; II. A fluência está intimamente relacionada ao fato de o aprendiz brasileiro de 

língua inglesa ter um professor nativo (o mito do nativo); III. O sucesso na aprendizagem da LE 

vincula-se à competência da habilidade oral; E IV. Compete sempre ao brasileiro aprender a LE 

e utilizá-la, nunca ao estrangeiro. 

 

Palavras-chave: Discurso Publicitário: Audiovisual; Som. 
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GRUPO 3: LÍNGUA(GEM), CULTURA E SOCIEDADE: SABERES E PRÁTICAS 

DISCURSIVAS NA AMAZÔNIA (IFRO) 

 

Sérgio Nunes de JESUS (IFRO, UNINI, México) 

grupo.pda.ifro@gmail.com 

 

 

Procurar-se-á estabelecer resultados a partir dos saberes e das práticas ao identificar por meio da 

língua(gem) de que maneira ela é importante na constituição culturalmente do Sujeito da Amazônia 

e suas relações com as diversas comunidades não só ribeirinhas (parte integrante da pesquisa), 

agricultores do Cone Sul-RO, como também quilombolas e centros urbanos. É importante ressaltar 

que a colaboração de professores e acadêmicos de outras IES e outros Campi do IFRO serão 

importantes para o trabalho de campo: pois as comunidades que serão pesquisadas, serão agentes na 

integralização da pesquisa, por isso a necessidade do convite. Nesse sentido, a viabilização da 

pesquisa culminará em pressupostos teóricos, metodológicos e didáticos pelas teorias que serão 

instauradas pelos pesquisadores numa só vertente a ser analisada. Para tanto, o grupo de pesquisa 

criará um veiculo de informação (revista/periódico/jornal/tabloide) que possa integralizar por meio 

de publicação, os trabalhos pesquisados pelo grupo e por outros que possam convergir na ancoragem 

das pesquisas no IFRO. Logo, a partir dessas abordagens, o grupo de pesquisa procurará fomentar 

palestras, seminários e cursos de curta e longa duração junto ao IFRO, esses como processo de 

integralização do FIC institucional e parcerias na captação de recursos para sua realização. Assim, a 

metodologia a ser instituída será a bibliográfica e 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 ao outro – pelas forças 

e seus imaginários constituídos nessa relação. Discutiremos também a questão da violência contra a 

mulher e por qual o 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. Sendo assim, abordaremos também de que maneira as Práticas Sociais, ou seja, 

praticada como aparelho ideológico de estado (AIE) de uma formação ideológica (FI) não investido 

pelo aparelho de Estado. 

 

Palavras-chave: Estudos da Língua(gem); Ideologia; Práticas Sociais. 

 

Integrante: Rafaella Elisa da Silva Santos. 
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AMOR EM TEMPOS DE VIOLÊNCIA SIMBÓLICA: DA OPRESSÃO À 

RESISTÊNCIA DA MULHER NEGRA 

 

Rafaella Elisa da Silva SANTOS (IFBAIANO/UFBA) 

rafaella.santos@folha.com.br 

 

 

O campo das afetividades é marcado por significações que concebem os sentimentos como 

pertencentes ao universo semântico da inerência humana e da a-ideologia. Entretanto, as 

afetividades, longe de serem elementos puramente neutros e naturais, são instâncias discursivas 

constituídas a partir de filiações ideológicas e condições de produção que possibilitam a não- 

inserção plena de alguns agrupamentos na seara das relações interpessoais. O amor não é isento 

de marcas político-ideológicas e, portanto, é marcado ideologicamente por relações de poder e 

sua experienciação não é sentido possível ao pensá-lo em sua imbricação com categorias que 

demarcam campos sociais, como o gênero e a raça. Assim, neste trabalho há a análise de discursos 

em torno do amor como um sentido negado à mulher negra. Parte-se de dois artigos do site 

Blogueiras Negras, intitulados “Síndrome de Cirilo e a solidão da mulher negra” (BARROS, 

2013) e “Sobrevivendo apesar da falta de amor: empoderamento afetivo da mulher negra” (LIMA, 

2014). O amor é visto, então, como um instrumento de opressão da mulher negra, como forma de 

violentá-la simbolicamente, ao excluí-la da construção da identidade de ser amável e concebê-la 

como ser abjeto, como aquela destituída dos elementos necessários para concretização de uma 

relação conjugal estável, alocando-a apenas no campo da degustação e das práticas sexuais. 

Assim, as afetividades são tomadas como discursos de opressão, mas também vistas a partir do 

prisma do deslizamento de suas discursividades para o campo da resistência, dada a assunção de 

sentidos que constroem a ideia de grupo, de instauração da politização dos sentimentos da/pela 

mulher negra. Tomam-se como corpus os comentários postados por usuários do referido blog aos 

artigos supracitados. Tem-se esse gênero discursivo em conta não apenas por sua importância 

como veículo de comunicação na esfera digital, mas, sobretudo por, nessas condições de 

produção, funcionar como espaço de narrativas de si e deslizamento de significações. São 

observados nesses comentários-relatos a construção de ethé como o de mulher solitária, infeliz e, 

por isso, culpada, bem como as filiações ideológicas dos sujeitos envolvidos, com vistas a romper 

com o amor como forma de opressão de gênero e racial. Pode-se, desse modo, aventar a ideia de 

que os sentidos sobre o amor são opressivos, excludentes e uma forma de violência simbólica 

contra a mulher negra. Aventa-se ainda que o gênero discursivo em questão é o espaço simbólico 

que permite a ressignificação dos sujeitos e, por conseguinte, os deslizamentos dos ethé e filiações 

ideológicas. 

 

Palavras-chave: Violência Simbólica Contra A Mulher Negra; Afetividades; Discursos. 
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A FORMAÇÃO DISCURSIVA EM MATÉRIAS JORNALÍSTICAS SOBRE A 

MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

Sérgio Nunes de JESUS (IFRO/UNINI, México) 

sergio30canibal@bol.com.br 

 

Rafaella Elisa da Silva SANTOS (IFBAIANO/UFBA) 

rafaella.santos@folha.com.br 

 

 

Em uma sociedade patriarcal como a brasileira, em que as mulheres não dominam seus desejos e 

seus corpos, a violência doméstica ainda é assunto preocupante, por ainda hoje organizar as 

relações de poder na instituição do matrimônio. Embora, em 2006, a Lei Maria da Penha tenha 

surgido como uma forma de legitimar a luta das mulheres para coibir os feminicídios e outras 

formas de violência, estudo do IPEA (2013) revela que as mulheres ainda sofrem com maus tratos 

de seus parceiros íntimos. Torna-se importante compreender como em um momento em que há a 

institucionalização de direitos de gênero e a reafirmação dos direitos humanos da mulher, 

sobretudo no que diz respeito à sua dignidade humana, a violência doméstica ainda é discurso 

circulante. Com vistas a compreender as formações discursivas que sustentam os dizeres que 

legitimam a violência doméstica como possibilidade, com aporte teórico-metodológico da 

Análise do Discurso de orientação pecheuxtiana, foram selecionadas duas matérias jornalísticas 

sobre o assassinato em legítima defesa de um homem, ex-marido de vítima de violência 

doméstica, pelo atual companheiro, em Joinville. A primeira foi veiculada pela RIC TV, afiliada 

da Rede Record, na cidade em que ocorreu o homicídio, no Jornal do Meio-dia. A segunda foi 

produzida e transmitida pelo programa Cidade Alerta, de âmbito nacional. As reportagens foram 

extraídas dos sites das respectivas emissoras. A opção por essas materialidades deveu-se à grande 

circulação na sociedade e pelo grau de institucionalização. Após análise, observou-se o 

funcionamento de duas formações discursivas para a legitimação dos dizeres das matérias 

jornalísticas, sendo que em nenhuma delas a mulher é significada como protagonista de sua 

própria história. Assim, ainda que tenha fala na reportagem, o espaço a ela reservado é pequeno, 

o que revela que os dizeres dos sujeitos-jornalistas encontram-se revestidos pela ideologia 

patriarcal. Apesar de haver deslizamento de sentidos entre as formações discursivas, haja vista 

serem suas fronteiras instáveis, esse intercambiamento não é suficiente para legitimar a mulher 

como centro da história. A violência doméstica não é significada como ponto fulcral na construção 

de uma sociedade mais igualitária. A filiação discursiva dos sujeitos envolvidos a configura 

apenas como uma violência qualquer, a vender prestígio ao jornalista, ao construir o ethos de 

justiceiro social, cada reportagem em um grau de filiação diferente. 

 

Palavras-chave: Violência Doméstica; Análise do discurso. Matéria Jornalística. 
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GRUPO 4: NUPED – NÚCLEO DE PESQUISA DO DISCURSO (UFBA) 

 

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 Lingüística 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-semiotico. 

 

Palavras-chave: Texto; Dialogismo; Ideologia. 

 

Integrantes: Daglécia Santos,  Edineia de Oliveira Santos  e Myrian Conceição Crusoé Rocha 
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REFLEXÕES SOBRE AS ANÁFORAS ESQUEMÁTICAS PRONOMINAIS 

 

Daglécia SANTOS (UFBA) 

daglecia_9@hotmail.com 

 

 

Analisa-se, neste trabalho, a construção referencial, em especial as anáforas esquemáticas 

pronominais. Essas anáforas são realizadas principalmente por proformas pronominais de 3ª 

pessoa, e não têm a função de retomar referentes que foram introduzidos anteriormente, mas 

ativam novos referentes com base em âncoras discursivas. Com isso, pode-se afirmar que as 

anáforas esquemáticas pronominais não estabelecem uma relação semântica correferencial, a sua 

ativação referencial ocorre de forma implícita e indireta. Do mesmo modo, Marcuschi (2010) 

considera que essas anáforas propiciam um processo de ativação remática e temática ao mesmo 

tempo, já que introduzem novos objetos de discurso como se já fosse dado, o que promove uma 

espécie de cadeia referencial que contribui para a construção da tessitura do texto. Para tal análise, 

parte-se do pressuposto de que a construção da coerência envolve processos altamente complexos. 

Sendo necessário, portanto, o estabelecimento de relações diversas e a ativação de conhecimentos, 

os quais devem ser partilhados ao menos em parte pelos interlocutores. À vista disso, entende-se 

que a construção referencial “[...] se faz por meio de práticas sociais multimodais e não somente 

linguísticas.” (MONDADA, 2010, p. 16), isto posto, é preciso salientar que considerar apenas a 

materialidade verbal como responsável à construção da cadeia referencial do texto, significa 

limitar este fenômeno. Deste modo, têm-se como embasamento teórico as pesquisas sobre 

referenciação que se encontram alicerçadas na perspectiva discursiva-interacional da língua. Para 

atingir tal objetivo, será realizada uma análise das ocorrências retiradas de comentários extraídos 

dos principais Blogs Jornalísticos do país. Por meio deste trabalho, constata-se que para a 

depreensão de objetos de discurso e à atribuição de sentidos são necessários processos que 

ultrapassam os mecanismos linguísticos verbais. Com isso, conclui-se que a interpretação 

referencial se dá na instância discursiva, na qual se faz necessário ultrapassar os limites do 

cotexto, além de estabelecer relações apoiadas em âncoras sociocognitivas e contextuais.  

 

Palavras-chave: Anáfora, Referenciação, Coesão. 
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A SEMIÓTICA COMO ELEMENTO DE COESÃO TEXTUAL: ANÁFORAS 

ASSOCIATICAS EM TIRINHAS 

 

Edineia de Oliveira SANTOS, (UFBA) 

neia-o.s@hotmail.com 

 

Lícia Maria Bahia HEINE (UFBA) 

liciaheine@uol.com.br 

 

 

O presente trabalho, A semiótica como elemento de coesão textual: anáforas associativas em 

tirinhas, tem como objetivo analisar o modo como a coesão textual se realiza em tirinhas de 

quadrinhos, observando sua importância para a construção de sentido do gênero em questão. Para 

tanto, recorrem-se à Linguística Textual, em especial a fase Bakhtiniana, em que o texto é 

concebido “como evento dialógico, linguístico-semiótico” (HEINE, 2012), dando atenção ao 

dialogismo de Bakhtin, mostrando que o texto não é opaco, ele “extrapola os aspectos formais de 

sua constituição, englobando fatores sociais, históricos e também ideológico” (HEINE, 2012), 

não se restringindo ao código linguístico. Assim, recorrem-se as seguintes questões: o tratamento 

da coesão sofre modificações nos postulados da visão de texto como evento dialógico?; o 

tratamento da coesão textual no gênero tiras em quadrinhos é pouco explorado?; e a semiótica 

favorece a compreensão dialógica do gênero em foco? Cabe retomarmos ao conceito de coesão 

proposto por Halliday e Hasan (1976), os fundadores deste termo nos estudos linguísticos, para 

refletirmos à necessidade de considerarmos a coesão além do código verbal. Desse modo, propõe-

se considerar a coesão, em especial a anáfora associativa, como retomada que não se restringe em 

manter um antecedente materializado, portanto, são “operações textuais que não se limitam 

apenas ao cotexto, mas recorrem, sobremodo, ao contexto ideológico, pragmático e sócio-

histórico” (HEINE, 2014). De tal modo, procura-se transcender o conceito e tratamento da coesão 

textual, proposto, apenas, em seu escopo formal, através do código linguístico, para mostrarmos 

que a coesão em tirinhas se efetiva através da semiótica, já que a o verbo-visual favorece a 

compreensão do gênero em foco. O corpus de análise compõe-se de tirinhas de quadrinhos da 

“Turma da Mônica”, da “Mafalda” e do “Calvin”.  A partir da análise dos dados podemos afirmar 

que o tratamento da coesão ainda é mínimo, tendo em vista que os exercícios escolares, quando 

envolvem questões de coesão textual, pautam-se no código verbal.  

 

Palavras-chave: Coesão; Dialogismo; Semiótica. 
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A LINGUÍSTICA TEXTUAL SOB A PERSPECTIVA BAKHTINIANA 

 

Lícia Maria Bahia Heine (UFBA) 

liciaheine@uol.com.br 

 

 

A transição entre os séculos XX e XXI aponta avanços na Linguística Textual (LT) que dão sinais 

de novas fases — a perspectiva sociocognitiva (KOCH, 2004) e a fase bakhtiniana (HEINE, 2012) 

no Brasil. Neste trabalho, objetiva-se refletir sobre essa nova fase, denominada de Fase 

bakhtiniana. Pergunta-se, então, por que uma nova fase da LT? Tradicionalmente, a LT possui 

três fases: a análise transfrástica, a construção de gramáticas textuais e a construção das teorias 

textuais. Nos primeiros momentos, o texto ainda estava sob o primado do formalismo linguístico, 

apresentando-se como um produto. Na fase Construção das teorias textuais, o contexto 

pragmático ganha relevância para a compreensão textual, determinando um enfoque 

extralinguístico. Koch (2004, p. 21) instaura a virada sociocognitivista, em que o texto passa a ser 

considerado resultado de processos mentais. Após análise desses passos, chegamos à conclusão 

que essas fases se apegaram e se apegam ao texto enquanto cotexto, pois, em nenhum momento, 

se observam análises coesivas processadas através da linguagem não verbal, tendo como 

elementos referenciais signos icônicos. Isso ocorre porque a coesão ainda está presa a Halliday e 

Hasan (1976), para os quais a coesão ocorre quando a interpretação de algum elemento no 

discurso é dependente da de outro. Há de se registrar, ainda, que as fases precedentes deixaram 

de pôr em foco os aspectos socioideológicos inerentes a qualquer texto, visto que o texto no 

processo comunicativo se reveste de uma multiplicidade de sentidos, marcados ideologicamente. 

Por fim, a fase bakhtiniana distancia-se do sujeito pragmático, voltando-se para o sujeito 

dialógico, eminentemente social, mas que retém nuances singulares a ele inerentes. A fase 

bakhtiniana alicerça-se, pois, na teoria do Bakhtin, tendo por base a ideia fundamental de que o 

texto é evento dialógico. A pesquisa está em processo e tem como corpus charges, extraídas, 

sobretudo, em livros didáticos do ensino fundamental. 

 

Palavras-chave: Texto, Dialogismo, Ideologia. 
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A RELAÇÃO EXOTÓPICA ENTRE SUJEITOS: UM ESTUDO NO DIALOGISMO EM 

TEXTOS PRESENTES NOS LIVROS DIDÁTICOS 

 

Myrian Conceição Crusoé Rocha SALES (UFBA) 
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Lícia Maria Bahia HEINE (UFBA) 

liciaheine@uol.com.br 

 

 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar a relação exotópica no processo de construção de sentidos 

nos estudos da Linguística Textual hodierna. Para esta análise, foram selecionados textos e 

questões de compreensão textual presentes em livros didáticos. Apoiando-se no dialogismo 

bakhtiniano, o agir do sujeito é caracterizado pelo ato responsível, havendo assim uma dimensão 

valorativa desse sujeito sobre seu próprio ato (estético). A concepção bakhtiniana de estético 

“resulta de um processo que busca representar o mundo do ponto de vista da ação exotópica do 

autor, que está fundada no social e no histórico, nas relações sociais de que participa o autor.” 

(SOBRAL, 2013). O autor “deve tornar-se o outro em relação a si mesmo, olhar para si mesmo 

com os olhos do outro”. (BAKHTIN, 2011). Essa relação exotópica não se faz presente apenas 

no autor, mas nos sujeitos (seja leitor ou autor), pois possuem dimensões valorativas e sempre 

respondem axiologicamente. Percebe-se, portanto, sujeitos axiológicos no processo textual, sejam 

no mundo real ou fictício. Não se trata apenas da relação entre autor(es) e personagens, mas de 

posições axiológicas assumidas por sujeitos responsivos. Tais discussões são importantes também 

para análise de textos semióticos, verbo-visuais, considerados como obras de arte que envolvem 

imagens, cores, signos e, às vezes, gestos e expressões faciais, todos esses gestos expressivos 

demostram valores axiológicos do autor-criador. Surge, então a seguinte reflexão: como as 

questões de compreensão com textos verbo-visuais são elaboradas no livro didático? Elas ainda 

estão direcionadas à imanência do sistema linguístico, ou estão alicerçadas nos princípios 

discursivos, em especial nos da dialogicidade bakhtiniana, que transcendem a materialidade 

linguística, pondo em foco não apenas pressupostos teóricos pragmáticos, mas também histórico-

ideológicos. Para a Linguística Textual de cunho bakhtiniano (HEINE; HEINE, 2012), a análise 

do texto não para na cotextualidade, na imanência do sistema linguístico, justamente porque a 

mesma se fundamenta nas reflexões da linguística formal, voltada, sobretudo, para a fonologia, 

morfologia e sintaxe, tendo como limite máximo de análise a sentença. O texto deve ser visto, 

sobremodo, nos pressupostos teóricos do filósofo russo Mikhail Bakhtin, considerando a 

dialogicidade, respeitando o sujeito responsivo, certificando que o discurso não é individual, mas 

se constrói entre pelo menos dois interlocutores sociais, ou se constrói como um ‘diálogo entre 

discurso’, mantendo relações com outros textos. Esta pesquisa mostrará como os textos verbo-

visuais são tratados nos Livros Didáticos, fundamentando-se na teoria bakhtiniana. 

 

Palavras-chave: Relação exotópica; Dialogicidade; Construção de sentidos. 
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IDENTITÁRIO DO EXCLUÍDO: PODER E RESISTÊNCIA (UFMS) 
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Esta mesa congrega pesquisadores da perspectiva discursivo-desconstrutivista que abordam as noções 

de poder, resistência, subjetividade e exclusão, em interface com conceitos oriundos da psicanálise, 

relevantes para discutir o simbólico e o imaginário na construção da memória e da identidade dos 

sujeitos. Os trabalhos seguem a linha teórica da Análise do Discurso que propõe a língua como lugar 

da materialidade do discurso e dos efeitos de sentido, numa relação entre o possível e o historicamente 

determinado. As pesquisas sob o prisma transdisciplinar, se pautam no método arqueogenealógico 

foucaultiano e trazem estudos de Coracini (2013), Derrida (2010) e Foucault (2001) e buscam discutir 

traços da constituição identitária do sujeito a partir da escritura, em diferentes corpora – na Carta de 

Seattle, no discurso do cacique mapuche Coña, em narrativas de professores, na escritura jurídica e 

em material didático. “A Carta de Seattle: representação e (des)colonização" problematiza o processo 

identitário do indígena e sua relação com o meio ambiente através do discurso do chefe Seattle, tendo 

como meta rastrear os efeitos de sentido que emergem diante do conflito entre o governo norte-

americano e o povo indígena,  relacionado à imagem da superioridade do colonizador sobre o 

colonizado. “Sujeitos periféricos: mal de arquivo ou arquivo do mal?” problematiza a escrita da Lei 

Maria da Penha, em relação à representação da mulher indígena, a fim de rastrear efeitos de sentidos 

de discriminação que se materializam no arquivo da lei. “Entre o discurso do indígena Coña e o 

discurso do outro, a (des)estabilização da identidade” vem problematizar os possíveis efeitos de 

sentido que emergem dos dizeres do indígena mapuche Coña, determinados pelas condições de 

produção do seu discurso, sobre o seu modo de vida na cidade de Santiago no Chile. "Processos de 

subjetivação do indígena em material didático subsidiado pela novas tecnologias" busca compreender 

como esse material voltado ao ensino público materializa, em seus enunciados, processos de 

subjetivação a partir do jogo de escamoteamento do controle Estatal na produção da subjetividade dos 

povos indígenas. "A representação da indisciplina no discurso  do professor e seus movimentos 

identitários na era digital" discute a possível relação entre as novas tecnologias de informação e a 

indisciplina na escola, a partir de discursos de professores de escolas públicas, visando às 

representações da indisciplina e a construção identitária do sujeito professor, a partir do uso das novas 

tecnologias.Em suma, a mesa intenta compreender como se dá a relação de sentidos e os processos de 

identificação e de exclusão com relação à memória, à resistência e à subjetividade em diferentes 

práticas de linguagem. 

 

Palavras-chave: Representação; Exclusão; Resistência. 
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A(DES)ESTABILIZAÇÃO DA IDENTIDADE 
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Neste estudo, que integra nossa pesquisa de doutorado, em andamento, temos por objetivo 

problematizar os possíveis efeitos de sentido que emergem dos dizeres do indígena mapuche 

Coña, determinados pelas condições de produção do seu discurso, sobre o seu modo de vida na 

cidade de Santiago. Abordamos o tema indígena, identidade e exclusão, especialmente o indígena, 

pois nos instiga a pensarmos os diferentes discursos (da diversidade, da diferença, da inclusão, 

das minorias) que permeiam a sociedade e os diferentes sujeitos que se constituem na e pela 

linguagem. Sob a perspectiva da Análise do Discurso (AD) de origem francesa, do método 

foucaultiano, em diálogo com as questões culturais, numa perspectiva transdisciplinar 

(CORACINI, 2010), analisamos um recorte discursivo selecionado a partir da narrativa do 

indígena mapuche Pascual Coña, no livro “Lonco Pascual Coña: testimonio de un cacique 

mapuche”, 8. ed. Santiago: Pehuén, 2006, 492p, corpus de nossa pesquisa. Para tanto, buscamos, 

na materialidade linguística, nas regularidades dos enunciados e nas formações discursivas, os 

possíveis efeitos de sentido na constituição do imaginário desse indígena sobre o (con)viver com 

o outro, com a sua cultura, os quais podem apontar traços da constituição de sua subjetividade e 

de sua identidade. Resultados preliminares nos levam a refletir que o indígena Coña, ao narrar o 

período que morou em Santiago, encontra-se no entre-lugar, entre-cultura, uma vez que ele se 

encontra em um momento de trânsito, passado e presente, inclusão e exclusão, interior e exterior, 

em que espaço e tempo se cruzam produzindo figuras complexas de diferença e identidade 

(BHABHA, 2013). Assim, na imbricação das culturas, há um (des)conforto para o indígena, visto 

que ele pode/sabe (con)viver na cidade, porém coloca-se numa relação de subordinado, de 

subalterno em relação à cultura do outro. As relações de poder-saber se dão pela legitimação de 

poder conferida ao outro. Coña precisa ter para ser, estar inserido, ser (re)conhecido nessa “nova” 

forma de vida; por isso valoriza e deseja a cultura do outro. 

 

Palavras-chave: Identidade; Indígena Mapuche; Pascual Cõna. 
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SUBSIDIADO PELAS NOVAS TECNOLOGIAS 
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Este trabalho tem por objetivo problematizar os possíveis efeitos de sentido de marginalização do 

indígena, (d)enunciados no guia didático “Cineastas indígenas para jovens e crianças”. De forma 

específica, buscamos compreender como esse material voltado ao ensino público, de nível 

fundamental, materializa em seus enunciados processos de subjetivação do sujeito indígena, via 

subsídio do aparato tecnológico vinculado à produção de vídeos; e observar como se dá o processo 

de escamoteamento do controle Estatal na produção da subjetividade dos povos indígenas 

descritos no guia. Mobilizamos a hipótese de que a representação identitário-cultural do indígena, 

nesse arquivo, se dá pelo discurso do branco, como um processo de subjetivação/identificação a 

respeito do sujeito indígena mediante o uso das novas tecnologias. Deslocando para o pensamento 

de uma epistemologia que compreenda o marginalizado, pautamo-nos na perspectiva da Análise 

do Discurso de linha francesa (PÊCHEUX, 1988) e no artifício metodológico foucaultiano (1988, 

1997, 2013), especificamente o arqueogeneológico, em face dos mecanismos de monitoramento 

e controle sobre o que é divulgado a respeito dos indígenas de diversas etnias. Reflexões iniciais 

apontam que o processo estereotipação dos traços identitário-culturais do indígena parte do 

discurso do branco, no qual as narrativas, comentários e imagens formatam, direcionam e 

constroem identidades. Relegando ao indígena um entre-lugar sócio-histórico e ideologicamente 

marcado, em que é visto como “estrangeiro” em sua própria casa, o discurso estatal busca 

controlar as representações sobre os indígenas por considerá-lo diferente de si. Nosso estudo tem 

como meta contribuir para o aprimoramento da compreensão de como se delineia a representação 

desses sujeitos diante do discurso hegemônico vigente com suas vantagens e incongruências, 

constituídas na História. 

 

Palavras-chave: Identidade; Subjetivação; Entre-lugar. 
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A partir de uma proposta transdisciplinar e do método arqueogenealógico de Foucault (2004, 

2005, 2008), este trabalho estuda o processo identitário do indígena e sua relação com o meio 

ambiente por meio do discurso do chefe Seattle, tendo como aporte teórico a Análise do Discurso 

de linha francesa. Com base em regularidades enunciativas e dispersões do discurso, estudamos 

as diferentes formações discursivas e os efeitos de sentido possíveis que perpassam a memória 

discursiva indígena e as representações de terra. Para isso, foram recortados excertos da Carta do 

Cacique Seattle, líder sábio que orientou seu povo a deixar a terra e não optar pelo confronto, no 

pronunciamento ocorrido em 1887, na região de Washington (EUA). A análise dos dados pautou-

se no pensamento de Pêcheux (1988), Coracini (2007, 2011), Orlandi (2009) e Authier-Révuz 

(1990); Bhabha (1998) e Castells (2005), de uma perspectiva culturalista, contribuíram para a 

contextualização dos discursos. Assim, intentamos rastrear os efeitos de sentido que emergem 

diante do conflito entre o governo norte-americano e o povo indígena, o qual está estreitamente 

relacionado com a imagem da superioridade do colonizador sobre o colonizado. Em vista disso, 

mobilizamos as questões do imaginário representado na constituição no/pelo discurso colonial 

abordado por Mignolo (2003), e o entre-lugar/interstício marginal e estranho fomentado por 

Bhabha (1998), a fim de desestabilizar e denunciar as epistemologias dominantes que suprimem 

as formas de saber dos povos e nações colonizados. Estudos nos relatam que tais práticas 

confinam os saberes não hegemônicos – saberes locais – em um espaço subalterno (GUERRA, 

2010; SOUSA SANTOS, 2010). Nos recortes analisados, em decorrência das inúmeras 

transformações nas estruturas econômicas e políticas, os povos indígenas têm sua cultura afetada 

pelos modos de vida do branco e, portanto, (re) significam suas práticas, crenças e necessidades 

na contemporaneidade. Para entender o homem branco o discurso do cacique Seattle busca 

identificar-se com o pensamento capitalista, estranhamento que carrega transformações, como a 

perda do território e a sujeição à dominação colonial no campo linguístico e social.  

 

Palavras-chave: Indígenas; Carta de Seattle; Discurso. 
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Esta pesquisa tem como objetivo discutir a possível relação entre as novas tecnologias de 

informação e a indisciplina na escola, a partir de discursos de professores que atuam em escolas 

públicas, bem como analisar as representações da indisciplina, a construção identitária do sujeito 

professor e a concepção de novas tecnologias que permeiam esses discursos, tendo como base o 

arcabouço teórico da Análise do Discurso (AD) de linha francesa, a partir de Pêcheux (1988), 

Foucault (1987), Coracini (2007), entre outros. A análise considera recortes que compõem o 

corpus constituído por respostas de questionários aplicados aos professores participantes da 

pesquisa e visa a identificar, na materialidade linguística, a alteridade, o contato com o diferente, 

visando a relacionar os efeitos de sentido que incitam o surgimento desses discursos no cotidiano 

escolar e que estabelecem sua representação. Com isso, o método empregado em nossa pesquisa 

é o arqueogenealógico apresentado por Foucault, com o objetivo de apurar, no corpus de análise, 

o modo como aparecem os discursos dos professores em questão. Para isso, primeiro fizemos uma 

seleção dos recortes para compor o corpus, em seguida, identificamos, na materialidade 

linguística, elementos que nos indicam a presença da “subjetividade” para estabelecer uma relação 

entre os efeitos de sentido que incitam esses discursos no ambiente escolar e que asseguram sua 

representação. Nossas análises possibilitaram compreender que as novas tecnologias na escola e 

a indisciplina surgem o ambiente escolar cada vez com mais força e que o comportamento dos 

alunos é fortemente influenciado pela ideologia da globalização, que produz indivíduos cada vez 

mais imersos nos meios tecnológicos, modificando, dessa forma, o modo de agir, de ver, de 

perceber o mundo e, consequentemente, o modo de aprender as coisas. Concluímos que as 

relações de saber/poder, presentes nos discursos do sujeito professor, reforçam o discurso 

regulado pela globalização, que impõe a esse sujeito uma situação de incompletude, por “excluí-

lo” pelos meios tecnológicos inseridos no ambiente escolar. O Estado, assim, promove um 

controle do poder sobre o saber do sujeito professor, ao impor determinadas políticas educacionais 

que devem ser seguidas.  

 

Palavras-chave: Indisciplina; Identidade; Novas tecnologias. 
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Ao observar o Brasil como um país (de)marcado pela diversidade, sobretudo pelos loci 

(geo)culturais fronteiriços, verifica-se ainda que as representações sociais sobre os sujeitos, nos 

arquivos jurídicos, são formuladas por conflitos sociais de interesses e discursivizadas pelos 

discursos hegemônicos vigentes. Nesse sentido, este trabalho propõe uma análise discursivo- 

desconstrutivista a respeito da escrita da Lei Maria da Penha, especificamente em relação à 

representação da mulher indígena, a fim de rastrear efeitos de sentidos de discriminação que se 

materializam no arquivo da lei. Partimos da hipótese de que a lei, ao incluir o gênero feminino na 

ordem do discurso jurídico, por outro lado marginaliza a mulher indígena, sobretudo pelo lócus 

cultural fronteiriço em que esta se encontra, como um dispositivo discursivo que agencia um 

processo de estatização da identidade/subjetividade de um sujeito considerado periférico. O 

trabalho ancora-se na transdisciplinaridade teórica existente entre: perspectiva discursiva de linha 

francesa; desconstrução, por meio das balizagens teóricas derridianas; suporte teórico- 

metodológico foucaultiano, arqueogenealógico; e por outro fio teórico-condutor: o ponto de vista 

teórico-culturalista de Anzaldúa (2005, 2009), Menchú Tum (2001) e Mignolo (2003), por 

articularem uma outra epistemologia da condição de sujeitos pós-coloniais. Embora este seja um 

dos recortes de minha tese de doutoramento, resultados preliminares apontam que o texto da lei, 

um arquivo jurídico, pode escamotear e silenciar direitos de fatos, afetado pela subjetividade, a 

partir de construções sucedidas de crenças e valores (com)partilhados por práticas discursivas que 

circulam e re-significam (n)o tecido da formação social. 

 

Palavras-chave: Mulher indígena; discriminação; Lei Maria da Penha. 
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No entrecruzamento de epistemes distintas (Bakhtin, Barthes, Foucault e Pêcheux), o grupo 

“Semiologia e Discurso” (CNPq – Unifesp) – criado em 2014 – se propõe a pensar as discursividades 

contemporâneas no interior dos estudos linguísticos. Para isso, e sem tirar de cada um de seus 

pesquisadores a particularidade de suas preferências, organizam-se dois eixos de leitura: i) um que se 

assenta na obra do Círculo de Bakhtin e na natureza conceitual do enunciado para os pensadores 

russos; ii) outro que se direciona à AD francesa e aos diálogos que ela pode estabelecer com Foucault 

e Barthes. Essas discussões são travadas a partir de alguns pressupostos fundamentais: i) no que 

concerne a Bakhtin, aquilo que ele denominou Metalinguística, embora seja bastante esclarecedor e 

antecipe, nos anos 1920, o que muitos autores vão postular posteriormente, se mostra sempre um 

desafio àqueles que pretendem encarar sua obra como um “método” para pensar o discurso hoje; ii) 

no que concerne a Pêcheux, foram sempre as materialidades linguísticas que estiveram no centro das 

questões. Ainda que seja possível uma leitura de tipo “reformista” – que culmina com a afirmação de 

que “tudo já estava lá” – acreditamos que, na esteira do que o próprio Pêcheux fez, recorrer a Barthes 

e a Foucault é profícuo para os estudos em AD francesa. Vale ressaltar que essa perspectiva de trabalho 

vai ao encontro de um primeiro momento de recepção de Pêcheux nos anos 1960/70, por Carlos 

Henrique Escobar, no Brasil, quando era caro pensar, à luz de uma teoria do discurso de base marxista, 

uma Semiologia Materialista. O objetivo geral das pesquisas do grupo é identificar e descrever, na 

linguagem, processos de construção, critérios de validação e modos de manifestação dos laços 

constituintes de distintos arranjos coletivos e de sociedades, especialmente a partir das alterações 

sociodiscursivas hodiernas provocadas ou mediadas pelas tecnologias de memória cultural (a escrita, 

a informática, entre outras).  

 

Palavras-chave: Análise do Discurso Francesa; Análise Dialógica do Discurso; Semiologia. 

 

Integrantes: Felipe Pincelli e Maria Elizabeth da Silva Queijo. 
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DIMENSÃO MITOLÓGICA DA TENSÃO DISCURSIVA ACERCA DE GRUPOS 

SOCIALMENTE VULNERÁVEIS: UM EXERCÍCIO DIALÓGICO 

 

Anderson Salvaterra MAGALHÃES (UNIFESP) 

asmagalhaes@unifesp.br 

 

 

O objetivo deste trabalho é demonstrar como o processo de significação de mitos pode fomentar 

discursos que (de)flagram embates ideológicos próprios da atualidade. Teoricamente, propõe-se 

a articulação entre a Análise Dialógica do Discurso, especialmente a concepção de signo 

ideológico que dela emerge, e a Semiologia barthesiana, particularmente o postulado acerca do 

processo de significação implicado no mito. Conceitualmente, cotejam-se os sistemas de 

significação implicados na reflexão barthesiana acerca do mito a partir das críticas de 

Bakhtin/Volochínov à noção de signo linguístico em favor da noção de signo ideológico. O 

reconhecimento da necessária relação entre o semiótico e o ideológico tal como advogada pelos 

estudiosos russos não desarticula a leitura semiológica do mito, que parte de uma reflexão da 

relação entre significante e significado tal como postulada por Saussure, mas apresenta desafios 

descritivos, analíticos e interpretativos em relação aos sentidos produzidos por meio dos mitos. 

Metodologicamente, elege-se um embate discursivo no contexto urbano brasileiro como mote de 

reflexão acerca dos sentidos autorizados nos dias de hoje. Para tanto, analisam-se dois processos 

de discursivização acerca de um complexo episódio de violência envolvendo dois representantes 

de grupos socialmente vulneráveis. Trata-se da polêmica gerada a partir da prisão e possível 

tortura de um travesti identificado como Verônica Bolina, de 25 anos, acusado de tentar matar 

sua vizinha idosa, de 73 anos, na cidade de São Paulo. A violência sofrida por Verônica quando 

presa mobiliza movimentos de defesa do núcleo LGTB, que reconhecem nela uma vítima da 

intolerância policial. Entretanto, o silêncio acerca dos motivos que a levaram a prisão – sua 

suposta tentativa de assassinato de uma vizinha de 73 anos – implica o apagamento de outra esfera 

de vitimização – a vitimização de idosos. Essa dinâmica entre foco e apagamento promove uma 

complexa tensão discursiva entre orientações ideológicas que se chocam embora não se 

contraponham. Afinal, defender um direito implica negligenciar outro? Para responder esta 

questão, analisam-se duas respostas ao mito metonimicamente enunciado #somostodosveronica: 

um post do blog Livre opinião – ideias em debate, intitulado Transfobia e hashtags – Será que 

somos mesmo todos Verônica?, e o texto da coluna de Guy Franco na página de notícias Yahoo, 

intitulado Nem todos são Verônica, ambos de 20 de abril de 2015. O estudo demonstra como a 

construção de mitos altera o potencial dialógico da linguagem e fomenta o enrijecimento 

discursivo, sinalizando o esboço de novos interditos que reorganizam as tensões ideológicas da 

atualidade.  

 

Palavras-chave: Dimensão ético-política e estética da linguagem; Mito; Dialogismo 
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O FUNCIONAMENTO DO INTERDISCURSO EM THE HOBBIT 

 

Felipe PINCELLI (UNIFESP) 

felipe_firebrand@hotmail.com 

 

Orientador: Prof. Dr. João KOGAWA 

jmmkogawa@gmail.com 

 

 

O objetivo deste trabalho é analisar aspectos da interdiscursividade em The Hobbit, escrito pelo 

escritor britânico John Ronald Reuel Tolkien e publicado em 1937, sob a perspectiva da Análise 

do Discurso. Para tanto, nossa análise será guiada pelas contribuições de Bakhtin, Maingueneau, 

Foucault e tem como central o funcionamento do interdiscurso na construção da obra. Nesse 

sentido, a Análise do Discurso pode contribuir de maneira significativa para o andamento desta 

pesquisa, de modo a examinar, na superfície discursiva, as marcas, os resquícios, o não-dito, 

enfim, a materialidade discursiva. Sendo assim, o que está em jogo não é apenas a forma, a langue, 

em termos Saussurianos, mas também a parole, ou seja, a fala, a língua em uso, sua função e 

sentido. A obra instaura uma arena de vozes marcada por sentidos implícitos que instauram um 

complexo exercício de memória coletiva. A Análise do Discurso apresenta-se como disciplina 

solidária à Literatura e à Teoria Literária, tendo como um dos representantes de destaque a figura 

de Michel Foucault. Em seu livro Arqueologia do Saber, Foucault traça as considerações mais 

fundamentais sobre o seu método arqueológico, tão presente em seu trabalho. O método 

arqueológico parte da premissa de que cada discurso possui, em seu interior, outros discursos que 

se retomam através da história. Desse modo, nossa pesquisa objetiva recuperar, a partir do 

conceito de interdiscursividade, efeitos de memória que sustentam a arquitetônica de The Hobbit, 

haja vista que se trata não apenas de uma importante obra, mas principalmente, porque é algo que 

diz muito da sociedade ocidental contemporânea. Assim, compreender o universo discursivo de 

The Hobbit é tentar colocar a questão “quem somos nós hoje”, tão cara à obra de Michel Foucault. 

Para nossa análise, procedemos a um recorte de trechos da obra para determinar quais e em que 

medida outros discursos influenciaram sua arquitetônica. A análise desses trechos demonstrará 

que o universo discursivo construído por Tolkien é composto por um mosaico que 

agrega literatura fantástica em geral, epopéia, contos infantis do século XX entre outros. 

 

Palavras-chave: Análise do discurso; Interdiscursividade; The Hobbit. 
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NOTAS SOBRE UMA HISTÓRIA DA CONCISÃO 

 

João KOGAWA (UNIFESP) 

jmmkogawa@gmail.com 

 

 

Desde criança, somos expostos a regras de como devemos nos pronunciar nas mais diversas 

situações: “não falar enquanto os outros falam”, “não falar na sala de aula, exceto quando 

permitido pelo professor”, “não falar durante as cerimônias religiosas”, “não falar muito”, “não 

falar com a boca cheia”, “falar baixo”, são exemplos dos inúmeros enunciados que nos 

habituamos a ouvir desde criança e que respondem, efetivamente, a instâncias maiores de 

regulação do ato de falar em nossa sociedade. O discurso que valora positivamente o “falar menos 

e dizer mais”, será, então analisado a partir de três formações discursivas: i) a filosofia; ii) a 

religião; iii) a publicidade. O primeiro ponto de abordagem são as publicações de Plutarco que 

datam do século I d.C e que ressaltam a positividade do falar pouco vinculada, ao mesmo tempo, 

a um saber ouvir e a um saber falar ligado aos espartanos. Se, em Aristóteles, encontramos as 

regras do bem falar ligadas à eloquência, em Plutarco, as regras associam-se à brevidade. O 

segundo lugar de investigação são a Bíblia, que data da mesma época dos escritos de Plutarco 

(séc. I d.C.) e um livro sobre a vida dos monges ascéticos que data do séc. IV e V d.C. intitulado 

Apophtegmata Patrum. Para o saber religioso, também há uma série de regulamentações 

vinculadas à ascese que significa, ao mesmo tempo, economia física e economia verbal. Positiva-

se o saber ouvir – como técnica de seleção do que é pertinente – como condição sine qua non para 

o saber falar que, para ser legítimo e efetivo, deve ser breve. O terceiro e último ponto de 

investigação diz respeito aos nossos dias e aparece como lugar de re-atualização do paradigma 

que se desenhou desde a antiguidade nos dois primeiros. Basta assistir aos comerciais da Coca-

Cola que aparecem na TV e nos outdoors para nos darmos conta da enormidade de slogans que 

bombardeiam nossas casas todos os dias. Sob esse prisma, o slogan publicitário, por sua 

brevidade, está vinculado historicamente a esse paradigma apotegmático. 

 

Palavras-chave: Interdiscurso; Formação Discursiva; Concisão. 
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A ARENA DISCURSIVA DAS RUAS E A CONDIÇÃO PÓS-MODERNA: DA 

MANIFESTAÇÃO À METACARNAVALIZAÇÃO 

 

Anderson Salvaterra MAGALHÃES (UNIFESP) 

asmagalhaes@unifesp.br 

 

Maria Elizabeth da Silva QUEIJO (UNIFESP) 

elizabeth.queijo@gmail.com 

 

 

Dentre as várias manifestações de rua que eventualmente mobilizaram a imprensa nacional e 

internacional a tematizar o Brasil desde o golpe militar de 1964, aquelas ocorridas em 2013 e 

retomadas em 2014 apresentaram uma característica que merece destaque. Na heterogeneidade 

de manifestantes, havia também heterogeneidade de reinvindicações. Sendo assim, o que estaria 

em jogo naqueles protestos? Neste trabalho, o objetivo é rastrear, na emergência de enunciados 

realizados em cartazes nas séries de manifestações de rua no Brasil em 2013 e mobilizados em 

rede, movimentos discursivos que sinalizam relevante alteração ética e política. De um ponto de 

vista dialógico de linguagem, descrevem-se as manifestações como cadeia comunicativa 

discursiva inspirada pelo processo de carnavalização. O espaço da rua e da praça pública, a 

alteração momentânea da ordem social cotidiana e a tensão ideológica que pode fomentar 

mudanças sociais autorizam a comparação entre a natureza discursiva das manifestações e a do 

processo de carnavalização. A partir daí, articulam-se teoria enunciativa e conceitos da filosofia 

contemporânea, como metanarrativa e condição pós-moderna, para interpretar a mudança de 

perspectiva axiológica flagrada em cartazes das manifestações. Tomando o processo de 

carnavalização como chave de interpretação das transformações discursivas em jogo, a análise 

aqui empreendida mostra que há um movimento não linear que vai da enunciação com pauta 

politicamente engajada, ainda que manifesta pela carnavalização, a um questionamento 

transgressor sem coerção metanarrativa aparente, gerando uma espécie de metacarnavalização 

que altera o próprio agente mobilizador daquela arena. Nesse sentido, a nversão da ordem 

promovida por esses discursos é a inversão da ordem da própria manifestação. O deboche, a sátira 

e a profanação típicos da visão carnavalesca do mundo parecem voltar-se em direção à própria 

arena discursiva, alterando as coerções metanarrativas que a deflagraram. Diante disso, destaca-

se uma importante contribuição deste estudo. A articulação teórica entre o pensamento 

bakhtiniano e os postulados de Lyotard – apesar de terem sido formulados para descrever e 

analisar aspectos culturais distintos –, funciona como chave de interpretação profícua para os 

fenômenos que se apresentam na atualidade na dinâmica cultural brasileira. 

 

Palavras-chave: Condição pós-moderna; Carnavalização; Dimensão ético-política e estética e 

política da linguagem. 
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GRUPO 7: GPEALE – GRUPO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA 

ESTRANGEIRA (UNESP/FCLAr) 

 

Nildicéia Aparecida ROCHA (FCLAr/UNESP) 

nildirocha@gmail.com 

 

 

No presente momento histórico de idas e vindas de pessoas por muitos países, ressignificamos o 

mito da Torre de Babel (Rocha, 2014) das línguas com uma pungente procura em aprender e 

ensinar línguas estrangeiras, visto como possibilitador das relações interpessoais, comerciais, 

políticas, econômicas, sócio-histórica e culturais e, claro, de poder. Entendemos ensinar e 

aprender língua estrangeira a partir de Revuz (1998) naquilo que se faz “pelo desejo de um lugar 

e o risco do exílio”, e que para adquiri-la e aprendê-la faz-se por estratégias que promovam o 

desenvolvimento de competências e habilidades comunicativas e discursivas, portanto, por 

inscrever-se em um lugar social, histórico, político, cultural e linguístico. Nesta perspectiva, o 

Grupo de Pesquisa em Ensino e Aprendizagem de Línguas Estrangeiras (GPEALE), formado por 

estudiosos de algumas subáreas de estudos sobre a linguagem (Linguística aplicada, Análise do 

Discurso, Formação de professores e outros), vinculando-as ao ensino e aprendizagem de línguas 

estrangeiras, nesta comunicação debruça-se sobre promover e divulgar pesquisas que percebem 

o processo de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, em sua complexidade e 

transdisciplinaridade, a partir dos estudos da Análise do Discurso francesa. Focalizaremos 

especificamente sobre: 1) o surgimento de conceito de “interculturalidade” no ensino de línguas 

estrangeiras, tematizado no trabalho de Cinthia Y. Galelli, “A emergência do conceito de 

interculturalidade no ensino e aprendizagem de língua estrangeira”, com base nas contribuições 

de Foucault (2000); 2) as relações de poder discursivizadas sobre a Lei do Espanhol, enquanto 

discurso que regula uma verdade na sociedade (BERT, 2013), ou seja, que legitima ou 

silencia/apaga o fazer docente do professor de espanhol língua estrangeira (ELE), no trabalho 

“Lei do espanhol”: feixe de explicações e formação de enunciados, de Jessica Chagas de Almeida; 

e as relações de poder percebidas em uma escola denominada “Escola da Singularidade” 

(MORIN, 2000, 2007), na pesquisa de Marina Rosa Severian, “Novos olhares sobre a prática de 

língua estrangeira: as relações de poder na escola da singularidade” ; 3) sobre a materialidade 

discursiva política e didático-pedagógica que se concretizam na metodologia de ensino de 

espanhol língua estrangeira (ELE) e de português língua estrangeira, enquanto línguas próximas 

(ELIZAINCIN, 1996) em cursos de formação de professores, no trabalho de Nildicéia Ap. Rocha, 

“Abordagem(s) no ensino de línguas próximas na formação de professores: Português Língua 

Estrangeira (PLE) e Espanhol Língua Estrangeira (ELE); 4) e, quanto ao sujeito delineado e 

esperado nas provas de proficiência de PLE especificamente na habilidade escrita, no exame 

Celpe-Bras (2013), no estudo de Erika M. M. Barreto, “Uma reflexão sobre sujeito no exame 

Celpe-Bras”. Desse modo, procuramos problematizar as questões elencadas (interculturalidade, 

relações de poder, materialidade discursiva e sujeito) vinculadas ao ensino e aprendizagem de 

língua estrangeira, no sentido em que possibilitam um lugar social nos movimentos linguísticos e 

didático-pedagógicos sobre ensino e aprendizagem de línguas estrangerias, permitindo que esta 

área de ensino (PLE e ELE) se legitimem educativa, social e historicamente. 

 

Palavras-chave: Interculturalidade; Relações de poder; Materialidade discursiva. 
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A EMERGÊNCIA DO CONCEITO DA INTERCULTURALIDADE NO ENSINO E 

APRENDIZAGEM DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

Cinthia GALELLI (UNESP) 

cinthiagalelli@gmail.com 

 

 

Pode-se observar nos últimos anos o crescente uso dos termos intercultural(idade) nos discursos 

educacionais, sobretudo os que tratam de língua estrangeira (LE). Esse termo vem, há algum 

tempo, ganhando espaço tanto nos documentos educacionais europeus, quanto nos da América 

do Sul. É notável no Brasil, por exemplo, a preocupação pelo desenvolvimento de uma dimensão 

intercultural nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), nas Orientações Curriculares, nos 

livros didáticos e nas inúmeras investigações acadêmicas publicadas sobre ensino e aprendizagem 

de LE. Assim, podemos afirmar que a interculturalidade está na ordem do discurso. Diante desse 

acontecimento, objetivou-se verificar como se instaurou o discurso sobre a interculturalidade no 

ensino de línguas estrangeiras a partir do instrumento de análise empreendido por Michel 

Foucault, denominado arqueologia. Em outras palavras, buscamos responder à seguinte pergunta: 

quais são as condições de emergência do conceito de interculturalidade no ensino e aprendizagem 

de línguas estrangeiras? Para responder a essa questão, empreendeu-se uma análise das funções 

enunciativas, buscando descrever as materialidades, o sujeito e o referente dos enunciados dos 

documentos oficiais de educação publicados pelo Conselho da Europa e pelo Ministério da 

Educação do Brasil. Além disso, mapeamos as correlações estabelecidas entre os enunciados da 

interculturalidade no ensino de LE com enunciados de campos associados como a linguística e as 

ciências sociais. Os estudos demonstram que o funcionamento enunciativo sobre a 

interculturalidade existe e tem êxito porque temos sujeitos aptos a enunciá-los, pois são portadores 

de autoridade em relação ao ensino de línguas, como linguistas renomados ou organização 

governamental; um referente que se apoia em uma materialidade com regularidades e 

apagamentos discursivos que produzem, apoiados em uma rede de memórias, efeitos de verdade; 

e campos associados, como as ciências sociais e a linguística, envoltos em uma rede de 

continuidades e descontinuidades que ajudam a sustentar o que é produzido no projeto da 

interculturalidade. Ressaltamos que o presente trabalho é resultado da dissertação de mestrado 

apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Linguística e Língua Portuguesa da Faculdade de 

Ciências e Letras de Araraquara (UNESP), defendida em abril de 2015.  

 

Palavras-chave: Interculturalidade; Arqueologia; Ensino de Línguas Estrangeiras. 
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UMA REFLEXÃO SOBRE O CONCEITO DE SUJEITO NO EXAME CELPE-BRAS 

 

Erika Maritza Maldonado BARRETO (FCLAr/UNESP/AIUP) 

(perimaldonado@gmail.com) 

 

 

Com o interesse de aprofundar uma reflexão sobre as provas avaliativas de proficiência em língua 

portuguesa e de compreender qual é o papel outorgado, a partir das políticas linguísticas, ao 

sujeito estrangeiro neste tipo de exame, o objetivo desta comunicação é realizar uma análise sobre 

o modo como são construídas as pessoas do discurso “eu” e “tu” nas tarefas que são propostas 

para desenvolver a habilidade escrita dos examinandos no exame Celpe-Bras - Certificado de 

Proficiência de Língua Portuguesa para Estrangeiros. Para Voloshinov-Bakhtin (1929-1065), a 

palavra tem uma face que vem determinada pela pessoa que a emite e outra face que é determinada 

pela pessoa a quem vai dirigida e isso imprime um caráter dialógico a qualquer enunciado. 

Partindo das teorias do discursivo, nas tarefas propostas aos estrangeiros para aceder a certificação 

do exame de proficiência Celpe-Bras, o sujeito é identificado constantemente como um indivíduo 

que está em capacidade de, ou para, realizar determinadas tarefas num contexto social (CLARK, 

1996) e comunicativo (BAKHTIN, 2003). Assim, para desenvolver este estudo serão analisadas 

as quatro tarefas da parte escrita (produção escrita) do exame Celpe-Bras, do segundo semestre 

do ano 2013. Cabe salientar que este trabalho faz parte de um recorte de uma pesquisa maior, na 

qual estão sendo analisadas as tarefas e perguntas propostas aos examinandos nas provas Celpe-

Bras e DELE (Diploma de Español Lengua Extranjera) nos anos 2010 até 2013. Numa primeira 

aproximação, segundo as análises inicias, pode-se perceber que o estrangeiro que participa do 

exame Celpe–Bras deverá possuir um amplo conhecimento das tipologias textuais, pois lhe é 

solicitado de acordo as quatro tarefas no citado exame: a) elaborar uma introdução de processo 

para solicitar um pedido, como funcionário de um Instituto de Patrimônio Histórico, b) realizar 

uma carta para diretores de escola no papel de coordenador de projeto, c) elaborar um texto de 

parte de uma propaganda como dono de uma agência de viagens e que vai dirigida a revista de 

turismo, d) e, como colunista de um jornal escrever um artigo de opinião, expondo o ponto de 

vista sobre tendências contemporâneas de comportamento; portanto, os enunciados das tarefas do 

referido exame parecem partir deste pressuposto: prevê um sujeito competente na produção de 

textos advindos de vários campos sociais e de diversos assuntos.  

 

Palavras-chave: Análise do discurso; Sujeito; Exame de proficiência. 
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“LEI DO ESPANHOL”: FEIXE DE EXPLICAÇÕES E FORMAÇÃO DE 

ENUNCIADOS 

 

Jessica Chagas de ALMEIDA (FCLAr/UNESP) 

gskchagas@gmail.com 

 

 

O projeto de lei (PL) 11.161 de 2005, sancionada pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva, dispõe 

o ensino de língua espanhola nas escolas brasileiras e traz à vista um gesto notável na busca de 

integração regional. Este, no entanto, não foi o primeiro gesto de integração por meio de (projetos 

de) leis de ensino de línguas. A Lei 11.161/2005, enquanto parte do arquivo (FOUCAULT, 1971) 

jurídico e legislativo de uma memória discursiva no ensino de línguas estrangeiras no Brasil e que 

altera tal memória, pode ser considerado um acontecimento discursivo, já que “desloca” e 

“desregula” a memória constituída, provocando novos processos de regularização de práxis a 

serem seguidas; interfere nas rotinas de memória discursiva dos arquivos jurídico e legislativo 

(RODRIGUES, 2010, p. 15), seus efeitos operam não só dentro do recorte deste arquivo, mas 

também sobre as discursividades do arquivo legislativo sobre este mesmo assunto. Essa lei pode 

ser compreendida como um gesto de poder do Estado que será exercido e efetuado continuamente 

dentro do interior da sociedade, através de diversos dispositivos e práticas que constituem uma 

grande rede; são exemplos: a oferta de mais cursos de graduação em língua espanhola; a alteração 

da Lei de Diretrizes e Bases (LDBs); a proposta de concursos; etc. Todos esses gestos fazem parte 

de um sistema de saberes e conhecimentos diretamente aplicáveis à população em forma de 

técnicas de governamentalidade (FOUCAULT, 1978), “um poder incitativo cuja ação é orientar 

e regular os comportamentos coletivos mobilizando novos conhecimentos sobre a sociedade e sua 

evolução” (BERT, p. 132, 2013). Portanto, esses discursos podem ser analisáveis “sob um feixe 

de explicações que ligam as instituições, os processos econômicos e sociais, as formas de 

comportamentos, os sistemas de normas, as técnicas e tipos de classificações” (ibidem, p. 182). 

O objetivo deste trabalho é refletir e investigar como o poder se transforma em um saber que se 

instala como verdade na sociedade – articulando elementos das redes de memória, das formações 

discursivas, dos trajetos sociais dos sentidos, das materialidades discursivas – através da análise 

do corpus, sobretudo da Lei 11.161/2005 em relação a formação de enunciados como: o edital do 

concurso para professores Professor de Educação Básica do ciclo II da Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo 2013-2014, a formação de docentes de Espanhol como língua estrangeira a 

as LDBs.  

 

Palavras-chave: Lei do Espanhol; Relações de poder; Enunciados. 
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NOVOS OLHARES SOBRE A PRÁTICA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA: AS 

RELAÇÕES DE PODER NA ESCOLA DA SINGULARIDADE 

 

Marina Rosa SEVERIAN (UNESP) 

mari.severian@gmail.com 

 

 

Dicotomias e paradigmas criados e instaurados no contexto revolucionário da Europa do século 

XVIII continuam a produzir efeitos de sentido e a materializar discursos doutrinários no que tange 

à maneira como a escola deve atuar no campo educacional, condicionando não apenas as 

metodologias e as práticas adotadas nessas instituições, como também a crença que envolve o 

pensar e o fazer educacional na nossa sociedade contemporânea. Seguindo a perspectiva de que 

é necessário formar, ou ainda, adequar o indivíduo para a sua sociedade, as escolas seguem as 

tendências mercadológicas e fabris que legitimam diretrizes autoritárias e ratificam uma 

hierarquia pré-estabelecida de poder dentro da própria instituição de ensino. De maneira contrária, 

Kierkegaard (1979 e 1999), Freire (1967 e 1979) e Morin (2000 e 2007) propõem outras maneiras 

de compreender a educação, enfatizando o papel primordial dessa para o desenvolvimento tanto 

do caráter quanto da personalidade autênticos do indivíduo, permitindo o despertar da 

singularidade e da ética no educando e no educador. De acordo com essa perspectiva que visa 

construir uma educação mais humana e singular, a nossa intenção neste trabalho é analisar e 

compreender de que forma se estabelecem as relações de poder (FOUCAULT, 1989 e 1994) nas 

práticas de língua estrangeira numa escola, situada no interior de São Paulo, que segue os 

princípios da singularidade como fio condutor de sua prática. Dentro dessa abordagem, 

pretendemos depreender os pressupostos teóricos veiculados pela instituição no que tange à 

singularidade na educação, a fim de refletir sobre a maneira como as relações verticais e 

horizontais se constroem nesse processo peculiar de ensino-aprendizagem de língua estrangeira. 

Para isso, realizamos uma pesquisa qualitativa de base etnográfica a fim de observar como se 

estabelecem essas relações no cotidiano escolar em questão e coletar dados através de entrevistas 

individuais. Por ora, consideramos que as práticas de língua estrangeira pautadas na proposta da 

singularidade tendem a diluir a hierarquia vertical do poder entre educadores e educandos, tão 

fortemente marcados na educação tradicional, estabelecendo ao mesmo tempo maior respeito e 

controle horizontal entre os pares. 

 

Palavras-chaves: Relações de poder; Escola da singularidade; Língua estrangeira. 
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ABORDAGEM(S) NO ENSINO DE LÍNGUAS PRÓXIMAS NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES: PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA (PLE) E ESPANHOL 

LENGUA ESTRANGEIRA (ELE) 

 

Nildicéia Aparecida ROCHA (FCLAr/UNESP/FAPESP) 

(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 

como línguas estrangeiras como componente de competência comunicativo-discursiva, cultural e 

social. A partir desse lugar, pretende-se 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 como 

línguas próximas (, especificamente em Cursos de formação docente de ditas línguas, em dois 

contextos da América do Sul (interior do Estado de São Paulo, Brasil e interior da Província de 

Córdoba, Argentina) e da Península Ibérica (Sevilha, na Espanha). Consideramos também: dar 

visibilidade a um resgate histórico das abordagens das citadas línguas nos contextos 

especificados, ou seja, verificar e analisar quais as abordagens foram mais recorrentes ao longo 

da história e sobre que materialidade discursiva política e didático- pedagógica se realizam e 

concretizam nos planos de ensino e na formação dos professores nos referidos cursos; analisar as 

abordagens mais em voga em nossa atualidade de globalização e integração comunicativo-

discursiva, política e social, assim como tecnológica, por meio de questionários aplicados aos 

docentes das referidas instituições e dos cursos de formação de professores das citadas línguas; e, 

construir um quadro de referência interpretativo dos dados analisados sobre a(s) abordagem(ns) 

no ensino e aprendizagem de PLE e ELE nos contextos supracitados. Verifica-se de modo geral 

que há uma postura marcadamente contrastiva (VEZ JEREMÍAS, 2002) no ensino dessas línguas 

próximas no contexto americano (Brasil e Argentina), por vezes oferecendo disciplinas 

marcadamente contrastiva e em outros com estratégias didáticas que se aproximam de uma 

postura contrastiva, verificados nos planos de ensino e nos questionários, respectivamente. 

Ademais, observa-se que há uma preocupação com os aspectos culturais e sociais, assim como de 

propiciar aos estudantes dos cursos de formação de professores desenvolver uma postura de 

consciência sobre os fatos linguísticos, ou seja, sobre seu uso, sua forma e sua constituição 

histórico-social.  

 

Palavras-chave: Abordagens de ensino de línguas próximas. Português Língua Estrangeira 

(PLE) e Espanhol Língua Estrangeira (ELE). Materialidades discursivas. 
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GRUPO 8: GRUPO DE ESTUDOS SEMIOLINGUÍSTICOS: ANÁLISE DOS 

DISCURSOS RELIGIOSO, MIDIÁTICO E JURÍDICO À LUZ DA PROPOSTA DE 

PATRICK CHARAUDEAU (UFV) 

 
Mônica Santos de Souza MELO (UFV) 

monicamelo@ufv.br 
 
 

O Grupo de Estudos Semiolinguísticos: análise dos discursos religioso, midiático e jurídico à luz da 

proposta de Patrick Charaudeau compõe-se de pesquisadores do Núcleo de Estudos Discursivos 

(NED), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Letras- Estudos Linguísticos da Universidade 

Federal de Viçosa. Os pesquisadores também se vinculam aos projetos Mídia, Discurso e Imaginários 

Sociodiscursivos e Análise do Discurso Religioso, registrados no CNPq e liderados pela Professora 

Coordenadora do Grupo. As pesquisas desse Grupo tomam como objeto discursos vinculados a 

domínios variados, tais como o religioso, o midiático, o jurídico e o político e visam a caracterizar 

esses  discursos, em suas diversas manifestações, considerando sua importância  para a promoção, 

manutenção e revisão de valores e comportamentos em nossa sociedade. Para isso, adota-se como 

eixo teórico a Análise do Discurso Semiolinguística de Patrick Charaudeau. A Semiolinguística 

considera que todo ato de linguagem se insere num projeto geral de comunicação que é concebido por 

um sujeito comunicante, o qual precisa organizar seu discurso em função da situação em que se 

encontra. Para fazê-lo está subordinado a um espaço de restrições, que compreendem as condições 

mínimas às quais o ato de linguagem deve satisfazer para que seja válido, e a um espaço de estratégias, 

que corresponde às escolhas que os sujeitos podem fazer na encenação comunicativa. As restrições 

são estabelecidas pelo contrato comunicacional, que se referem a uma espécie de obrigação 

convencional de cooperação que liga os parceiros numa finalidade de dizer e que atribui a eles 

determinados papéis linguageiros, definindo restrições que devem seguir no ato de linguagem e que 

codificam as práticas sociolinguageiras em função das circunstâncias do discurso, a partir das quais 

vão se definir as estratégias a serem adotadas. Essa proposta se abre à articulação com teorias de base 

argumentativa, assim como a estudos na área da Sociologia, Psicologia, Filosofia e Comunicação. 

Adotando essa perspectiva, reunimos aqui cinco trabalhos que resumem as pesquisas do Grupo.  O 

primeiro, de Dayane Monteiro, aborda o papel da mídia na construção da imagem do Papa Francisco. 

O trabalho de Denise Assis aborda o discurso religioso, estudando as relações entre mídia e religião, 

no programa Direção Espiritual. A pesquisa de Marta Aguiar propõe uma análise discursiva da relação 

entre mídia e mulher em situação de rua. O trabalho de Mônica Melo também aborda o processo de 

midiatização do  discurso religioso na fala do Pastor Silas Malafaia. Por fim, Welton Pereira aborda a 

argumentação em crimes via telefone, na perspectiva semiolinguística.   
 
Palavras-chave: Teoria Semiolinguística, Discurso, Imaginários. 

 

Integrantes: Dayane Sávia Monteiro, Denise de Souza Assis, Marta Aguiar e Welton Pereira e 

Silva. 
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MÍDIA E RELIGIÃO: A CONSTRUÇÃO DE IMAGINÁRIOS SOCIODISCURSIVOS 

DO PAPA FRANCISCO EM NOTÍCIAS SOBRE A JORNADA MUNDIAL DA 

JUVENTUDE NAS REVISTAS VEJA E CARTA CAPITAL 

 

Dayane Sávia MONTEIRO (UFV) 

dayanesavia@yahoo.com.br 

 

 

A Igreja católica, nos últimos tempos, passou por diversos momentos difíceis, marcados por 

críticas e polêmicas, que teriam culminado com a renúncia do Papa Bento XVI. Atualmente, a 

presença do novo Papa eleito Francisco tem surpreendido os fiéis e a população de forma geral, 

por sua postura diferenciada desde o primeiro dia do papado, começando pela escolha de seu 

nome que remete a São Francisco de Assis, santo esse que optou por uma vida simples e em 

defesa dos pobres. Diante desse cenário e pensando na grande divulgação que a imagem do Papa 

Francisco teve, bem como nas representações formuladas em torno de sua figura pela mídia, pelos 

fiéis, pela sociedade em geral e pelo próprio Papa, propomos uma análise acerca da construção 

dos imaginários sociodiscursivos desse importante líder religioso em discursos veiculados através 

de notícias dos sites das revistas brasileiras Veja e Carta Capital a fim de interpretar a 

divulgação/repercussão dessas imagens. Para tanto, nos baseamos nos pressupostos teórico-

metodológicos da Análise do Discurso (AD) da linha francesa e em especial na Teoria 

Semiolinguística em Charaudeau (2006, 2008, 2012), conjugados a teorias de base argumentativa. 

No que diz respeito à argumentação, tomamos por base autores como Perelman (1987), Silva 

(2004) e Charaudeau (2014). Os dados iniciais desse estudo permitiram verificar a presença de 

uma tendência da revista Carta Capital em adotar uma postura mais crítica em relação à figura do 

sumo-pontífice, destacando aspectos negativos em relação à sua imagem, bem como apresentando 

prejuízos no que tange a sua vinda ao Brasil na Jornada Mundial da Juventude. Já no que diz 

respeito às notícias veiculadas pela revista Veja é possível perceber a construção de uma imagem 

predominantemente positiva do Papa, além de haver uma priorização dos aspectos positivos de 

sua vinda, através da ênfase que se dá aos benefícios de receber em solo brasileiro, o líder dos 

católicos. 

 

Palavras-chave: Teoria Semiolinguística; Imaginários sociodiscursivos; Mídia. 
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AS RELAÇÕES DE INFLUÊNCIA ENTRE MÍDIA E RELIGIÃO: 

REPRESENTAÇÕES DAS RELAÇÕES HOMOAFETIVAS NO PROGRAMA 

DIREÇÃO ESPIRITUAL DO PADRE FÁBIO DE MELO 

 

Denise de Souza ASSIS (UFV) 

denisesouzaassis05@gmail.com 

 

 

O presente trabalho faz parte de um projeto mais amplo que tem como objetivo geral identificar 

a relação entre mídia e discurso religioso, considerando que a midiatização do discurso religioso 

é um fenômeno relevante na captação e doutrinação dos fiéis, visto que possibilita que as religiões 

através de novos formatos simbólicos possam transmitir suas doutrinas, crenças, valores e propor 

comportamentos para o público-fiel. Concordamos com Gomes (2004) que afirma que a 

influência da religião na vida dos fiéis envolve um deslocamento do espaço tradicional e restrito 

dos templos para um campo aberto e multidimensional, devido a uma ampla divulgação da 

religião nos próprios lares. Isso nos faz compreender a grande importância que a mídia tem na 

disseminação de ideias propagadas através do discurso religioso. Nesse sentido, a utilização da 

TV, da internet e das redes sociais têm se mostrado um recurso amplamente adotado pelas igrejas 

para se aproximar dos fiéis. Nesse trabalho, tomamos por corpus um aconselhamento religioso 

exibido no programa semanal “Direção Espiritual”, apresentado pelo Padre Fábio de Melo, que é 

veiculado pela rede de TV Canção Nova. Buscamos verificar as teses defendidas pelo enunciador 

em torno do tema da homoafetividade, a partir da descrição da organização argumentativa e dos 

procedimentos por ele adotados para convencer o público. Aplicamos os pressupostos teóricos e 

metodológicos da Teoria Semiolinguística do Discurso de Patrick Charaudeau, especialmente no 

que diz respeito ao Modo de Organização Argumentativo. A essa teoria foram articulados 

pressupostos das teorias argumentativas, representadas por Perelman. A partir da análise 

empreendida, percebemos que Fábio de Melo, enquanto enunciador e aconselhador, expressa suas 

opiniões, como representante da igreja católica, de forma a convencer o público da veracidade de 

suas ideias. Assim, muitos léxicos utilizados pelo padre e sua própria postura durante a 

argumentação nos levam a pensar que ele pretende fazer com que seu público tome as proposições 

da igreja católica como verdade e depreciem o relacionamento homoafetivo.  

 

Palavras- chave: Mídia; Teoria Semiolinguística; Discurso Religioso. 
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MÍDIA E MULHER EM SITUAÇÃO DE RUA: UMA ANÁLISE DISCURSIVA 

 

Marta AGUIAR (UFV) 

marta_aguiar20@hotmail.com 

 

 

Este trabalho estuda o discurso relacionado às cidadãs em situação de rua por meio de uma análise 

discursiva de notícias que circularam em jornais do país. Entendemos que, em função de todo o 

conhecimento que as pessoas adquirem sobre diferentes assuntos geralmente transmitidos pela 

mídia, esta tem o poder de controlar a informação e construir verdades. Assim, como os problemas 

sociais estão cada vez mais visíveis nos meios de comunicação, a mídia pode construir/reproduzir 

discursos sobre esses problemas e sobre as pessoas por ele afetadas, o que também pode 

influenciar no tratamento social. Por isso, o trabalho se justifica não só pela relevância do tema 

social tratado, mas também pela necessidade de discutir a influência do discurso midiático sobre 

o problema social da mulher em situação de rua. As notícias selecionadas foram publicadas por 

dois importantes jornais do país: O Globo do Rio de Janeiro e O tempo de Minas Gerais. O 

trabalho está fundamentado principalmente na abordagem de análise do discurso de Patrick 

Charaudeau (2014), a Teoria da Semiolinguística. O autor compreende que o ato de linguagem é 

caracterizado por um sujeito enunciador e um sujeito interpretante e a sua finalidade não pode ser 

considerada apenas na configuração verbal, mas também no sentido implícito. Com o objetivo de 

analisar o discurso das mídias foi necessário descrever a organização discursiva das notícias 

selecionadas, assim como também descrever os contratos gerais que regulam os textos analisados. 

A metodologia inclui coleta e seleção de textos para posterior análise, utilizando os modos de 

organização do discurso: enunciativo, descritivo, narrativo e argumentativo e levando em conta 

categorias tais como nomeações e qualificações, o enquadramento espaço-temporal, segundo o 

principio de localização e a cronologia obedecendo ao princípio de encadeamento, assim como o 

estado inicial, o intermediário e o estado final dos actantes e os argumentos presentes. Dessa 

maneira, foi possível perceber que, embora haja predominância nos textos da modalidade 

delocutiva, que cria uma ilusão de afastamento dos protagonistas da enunciação, o jornal se 

posiciona em relação ao assunto, posicionamento esse que se constrói a partir dos demais modos 

de organização do discurso. Os resultados parciais indicam relações de dominação veiculadas nos 

textos que contribuem para manter o problema social por meio do discurso. 

 

Palavras-chave: Discurso; Mídia; Mulher em situação de rua. 
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MÍDIA E RELIGIÃO: O USO DA INTERNET PELO PASTOR SILAS MALAFAIA NO 

ACONSELHAMENTO SOBRE A PUBLICIDADE DE “O BOTICÁRIO” 

 

Mônica Santos de Souza MELO (UFV) 

monicamelo@ufv.br 

 

 

Esse trabalho é parte do projeto intitulado “A midiatização do Discurso Religioso: a tecnologia a 

serviço da religião”, financiado pelo CNPq (PQ-2014). Tal projeto aborda um fenômeno de 

importância crescente em nossa sociedade: a articulação entre os domínios midiático e religioso, 

que tem promovido a ampliação do espaço religioso para além dos templos. O desenvolvimento 

e a diversificação dos dispositivos midiáticos têm permitido a inserção da igreja nos lares, 

promovendo a interação entre a instância de produção do discurso religioso e a instância cidadã 

e favorecendo a captação dos fiéis. Ao mesmo tempo, tal situação impõe aos representantes das 

instituições religiosas uma necessidade de adaptação do seu discurso às novas situações de 

comunicação que se apresentam. Abordamos, portanto, nesse projeto a relação entre mídia e 

religião, focalizando o fenômeno que tem sido identificado como “midiatização do discurso 

religioso”, responsável pelo surgimento de uma série de interações cujos formatos tentam adaptar 

o discurso religioso à mídia, especialmente à TV e à rede mundial de computadores (internet). 

Para isso, tomamos como eixo teórico a Análise do Discurso Semiolinguística de Patrick 

Charaudeau, conjugada a teorias argumentativas e semióticas, assim como a estudos na área de 

Comunicação e da Sociologia. No presente trabalho, destacamos um recorte da pesquisa, ao 

apresentar uma análise de uma manifestação do Pastor Silas Malafaia no seu canal oficial do 

youtube em torno da campanha publicitária da empresa “O Boticário” para o dia dos namorados, 

campanha essa que gerou bastante polêmica entre o público em geral, por veicular representações 

de relações homoafetivas. O vídeo postado pelo Pastor teve grande repercussão tendo obtido mais 

de 556 mil visualizações, e serviu como um “ingrediente” a mais para fomentar as discussões a 

respeito do tema. Nossa investigação contempla tanto a fala do pastor quanto a sua repercussão, 

representada, aqui, pelos comentários postados pelo público, e consiste, primeiramente, na 

descrição da organização discursiva do depoimento do Pastor e dos comentários publicados a 

respeito e, em seguida, na interpretação dos imaginários sociodiscursivos veiculados por ambas 

as instâncias. A descrição e análise dos dados nos permitiram verificar que a instituição, 

representada pelo Pastor, afeta e é afetada pela mídia, recorrendo a novas formas de linguagem e 

assumindo uma configuração bem diferente da tradicional para difusão das crenças e princípios 

ditados pela igreja.  

 

Palavras-chave: Discurso Religioso; Midiatizaçao; Teoria Semiolinguística. 
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A ARGUMENTAÇÃO EM CRIMES VIA TELEFONE: UMA PERSPECTIVA 

SEMIOLINGUÍSTICA 

 

Welton Pereira e SILVA (UFV) 

weltonp.silva@hotmail.com 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo descrever e analisar as interações entre criminosos e vítimas 

que ocorrem nas situações de comunicação conhecidas como Golpes do Falso Sequestro e Golpes 

da Recarga Premiada. Os discursos, principalmente com fins argumentativos, utilizados por 

ambas as partes envolvidas no contrato de comunicação serão o objeto de estudo. Para isso, o 

corpus coletado é constituído por seis (06) gravações de golpes do falso sequestro, obtidas e 

disponibilizadas online pela revista Veja, bem como três (03) gravações de golpes da recarga 

premiada, igualmente encontradas online. As gravações foram transcritas e analisadas a partir do 

arcabouço teórico e metodológico da Teoria Semiolinguística do Discurso (CHARAUDEAU, 

2005, 2010; 2012), sendo que a análise das técnicas argumentativas foi efetuada de acordo com a 

classificação feita pelos autores do Tratado da Argumentação (PERELMAN; TYTECA, 2005). 

Como este trabalho se propõe a analisar discursos oriundos de interações entre criminosos e 

vítimas, foram utilizados como base os trabalhos de alguns pesquisadores da área da Linguística 

Forense (COULTHARD, JOHNSON 2007; RODRIGUES, 2007). Por questões metodológicas, 

a descrição e análise dos argumentos utilizados tanto pelos criminosos quanto pelas vítimas foram 

feitas levando em conta as três dimensões herdadas da Retórica Clássica: o logos, ou o discurso 

com fim probatório; o pathos, os argumentos que visam a despertar certas emoções no interlocutor 

e o ethos, ou a imagem de si construída no/pelo discurso. Os primeiros resultados apontam para 

uma maior incidência de argumentos baseados em relações causais (causa-consequência) em 

ambas as situações de comunicação. Além disso, observou-se também que nos golpes do falso 

sequestro há uma tendência maior para a utilização de argumentos patêmicos, o que está atrelado 

à finalidade do contrato de comunicação estabelecido. Por fim, a respeito do ethos, nota-se, a 

princípio, que enquanto a imagem predominante nos golpes do falso sequestro é a do ethos de 

chefe, mais voltado à demonstração de poder através de ameaças, nos golpes da recarga premiada 

os criminosos constroem para si um ethos profissional, preocupado com a segurança de seu cliente 

e que possui o poder administrativo de fornecer o prêmio ao vencedor da promoção. Assim sendo, 

as estratégias discursivas utilizadas pelos criminosos nos dois golpes aqui analisados parecem 

estar em consonância com o contrato estipulado por ambas as situações de comunicação.  

 

Palavras-chave: Teoria Semiolinguística; Discurso criminoso; Argumentação. 
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GRUPO 9: GrAD – GRUPO DE ESTUDO EM ANÁLISE DO DISCURSO (UFAL) 

 
Maria Virgínia Borges AMARAL (UFAL) 

mvirginia39@gmail.com 

 

 

Apresentam-se neste grupo estudos de uma proposta revolucionária para “ler discurso” hoje. São 

elementos da Análise do Discurso introduzida por Michel Pêcheux que se aproximam do marxismo. 

O debate polêmico acerca das relações sociais no capitalismo contemporâneo persiste em silenciar 

uma teoria materialista revolucionária anunciada por Marx, fazendo-se acreditar no discurso do 

consenso entre as classes. Entretanto, Pêcheux, ao anunciar uma teoria materialista/revolucionária do 

discurso, deixa claro que interessa fortalecer teórica e politicamente a luta pela 

reprodução/transformação da sociedade movida pela luta de classes, pelas relações de produção. Esse 

é o cerne da teoria marxista na análise do discurso em que o Grupo de Estudos em Análise do Discurso 

- GrAD – pauta suas pesquisas. 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, o GrAD resgata o estatuto do materialismo histórico e aponta para uma 

leitura das formas de significação da existência dos homens em sociedade. 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. Na perspectiva do materialismo-histórico o 

GrAD toma o discurso como um processo no qual se define a articulação da língua com a história e a 

com a ideologia. Nossa interlocução com a filosofia, que não poderá ser desvinculada da produção do 

conhecimento, nem do processo de compreensão das formas de organização e manifestação do ser 

social, permite-nos uma aproximação da teoria social de Marx, especificamente do método que o 

permitiu compreender o movimento da sociedade burguesa. Apresentam-se neste IV Colóquio 

Internacional de Análise do Discurso os trabalhos de pesquisa realizado por componentes e convidado 

do GrAD, coordenado pela Profa.  Dra. Maria Virgínia Borges Amaral. São estes os pesquisadores 

com seus respectivos trabalhos: SLOGAN: UM GRITO DE FORÇA, PODER E LIDERANÇA de 

Heder Rangel (convidado pelo GrAD); REFORMA AGRÁRIA E DESENVOLVIMENTO 

AGRÁRIO: o silenciamento constitutivo secundário no discurso oficializado de Sóstenes Ericson 

Vicente da Silva (vice-coordenador do GrAD); DEMONIZAÇÃO DO PÚBLICO, SANTIFICAÇÃO 

DO PRIVADO: OS (DES) CAMINHOS DOS SENTIDOS NO DISCURSO OFICIAL DAS 

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS de Antonio Castro do Amaral (doutorando do GrAD) e o 

trabalho desta coordenadora FORMAS DISCURSIVAS DE RESISTÊNCIA: EFEITOS DE 

CONTRAIDENTIDADE NO DISCURSO DA TERCEIRIZAÇÃO. 

 

Integrantes: Antônio Castro do Amaral, Heder Rangel e Sóstenes Ericson Vicente da Silva. 
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DEMONIZAÇÃO DO PÚBLICO, SANTIFICAÇÃO DO PRIVADO: OS 

(DES)CAMINHOS DOS SENTIDOS NO DISCURSO OFICIAL DAS PARCERIAS 

PÚBLICO-PRIVADAS 

 

Antônio Castro do AMARAL (UFAL) 

Doutorando na Universidade Federal de Alagoas 

amaral1306@hotmail.com 

 

 

A pesquisa objetiva analisar, sob as fundamentações da Análise do Discurso (AD) pecheuxtiana, 

os sentidos dos significantes público e privado na Lei das Parcerias Público- Privadas nº. 

11.079/2004, do Governo Federal brasileiro. Para tanto, pretende-se analisar os sentidos 

históricos sobre o público e o privado, da Antiguidade ao Estado burguês; revisitar aspectos 

teóricos da AD no Brasil, relativamente às formações ideológicas, formações discursivas, efeitos 

de sentido, silenciamentos e outras categorias, necessárias ao desvelamento dos sentidos desses 

significantes; descortinar o processo de relativização dos sentidos, ressignificados historicamente; 

avaliar se essa ressignificação decorre do projeto hegemônico de controle do capital sobre a 

sociedade, que privatiza o público, submetendo-o aos interesses dos grupos econômicos nacionais 

e internacionais. As análises preliminares da citada Lei puderam revelar que o dinheiro do cidadão 

segue duas vezes na direção do Parceiro Privado; que haverá concessão pública mesmo que o 

Parceiro Público execute obra ou forneça algum bem/serviço da mesma natureza da concessão; 

que os contratos com valores iniciais sempre poderão ser revistos na remuneração/atualização, o 

que pôde explicar como um contrato inicial de uma Refinaria, no valor de 2,5 bilhões, tenha se 

transformado em mais de 18 bilhões de reais; que o Parceiro Público está autorizado a atualizar, 

automaticamente, valores para o Parceiro Privado sem avaliações; que se concessão para o 

Parceiro Privado não produzir resultados lucrativos, o Parceiro Público financiará a reestruturação 

do Privado e a Lei permitirá a transferência do controle de sociedade para essa reestruturação, 

soerguendo o Parceiro Privado, para que consiga manter os bens ou serviços, com lucro. 
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SLOGAN: UM GRITO DE FORÇA, PODER E LIDERANÇA 

 

Prof. Dr. Heder RANGEL (UFAL) 

CAMPUS DO SERTÃO – DELMIRO GOUVEIA–AL - BRASIL 

hederrangel@uol.com.br 

 

 

Esta pesquisa esquadrinha os slogans de governos brasileiros dos anos 70 até os dias atuais. As 

escolas de comunicação dizem que os propósitos deste tipo de expressividade abrangem vínculos 

comunicativos, relações de pertencimento – parte da assinatura do anúncio e da marca -, e o de 

que o slogan deve ter um jeito de relacionar-se com o mundo em suas interatividades. Nossa 

investigação ancora-se na teoria da Análise de Discurso (AD) francesa (MICHEL PÊCHEUX). 

Para consubstanciá-la acrescentamos diálogos com teóricos que verificam pontos circundantes de 

nosso pensamento. Tais como, Bakhtin, Althusser, Cavalcante, Magalhães, Florêncio, Vaisman. 

Incluímos ainda estudos da comunicação, da propaganda e do marketing – Figueiredo Neto, 

Sant’Anna, Predebon, Gracioso, Yanaze – para suplementar a análise desta sistemática discursiva, 

como também por inserirmos um ponto de vista e/ou um olhar mais inquiridor sobre determinados 

princípios. Desejamos perscrutar esta questão por uma vertente de discussão que serve de 

paradigma a novos/outros estudos relativos a duas grandes áreas do conhecimento social, a 

Análise de Discurso e a Comunicação. Neste estudo trazemos o modo como são desenvolvidos e 

apresentados os slogans, configurados pelo discurso da propaganda – espaço de múltiplas 

proposições – que se faz cotidianamente, atrelando-se aos ditames dos negócios, das organizações 

e funcionalidades econômicas e sociais. Entendemos que este discurso ocorre como prática de 

vida dos seres sociais, que se situam dentro de uma sociedade capitalista. Analisamos os conceitos 

de discurso, ideologia e subjetividade - formas de linguagem não transparente -, portanto, vistos 

pela pauta do materialismo histórico-dialético, que vê, na existência do encontro e do confronto, 

aspectos importantes para o entendimento de questões relacionadas às práticas sociais (RANGEL, 

2009). Propomo-nos: verificar o modo de fazer propaganda – seus movimentos que ocorrem por 

entre objetividades e subjetividades sociais, seus cursos e recursos estratégicos, persuasivos e de 

influência; possibilitar uma leitura crítica; reconhecer traços ideológicos que afetam os universos 

discursivos constituintes das posições dos sujeitos e identificar marcas explícitas e implícitas, 

indicativas de um dizer e um não dizer (re) veladores. Compreendemos o discurso da propaganda 

– sintoma do capital – pautado nas interlocuções sociais e no exercício de um poder focalizado 

em conflitos, contradições, encontrando terreno fértil para seu próprio desenvolvimento. Sua 

redação discursiva é caracterizada pela forte presença de adjetivos, palavras plenas de vários 

significados; intercalada e entrelaçada num contínuo complexo de relações verbais e não verbais 

interpostas socialmente – postulações que não ocorrem sem razão, sem sentido.  

 

Palavras-chave: Análise de Discurso, Propaganda, Slogan, Liderança, Marketing. 
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FORMAS DISCURSIVAS DE RESISTÊNCIA: EFEITOS DE CONTRAIDENTIDADE 

NO DISCURSO DA TERCEIRIZAÇÃO 

 

Profa. Dra. Maria Virgínia Borges AMARAL (UFAL) 

mvirginia39@gmail.com 

 

 

A teoria revolucionária da Análise do Discurso aponta para a explicitação de um conhecimento 

necessário e profundo acerca da sociedade e uma tomada de consciência de que a condição 

fundamental para essa teoria é não abrir mão da luta ideológica de classe; história e luta de classe, 

pois, dão o suporte teórico-metodológico para uma abordagem materialista/revolucionária do 

discurso. Um dos princípios fundamentais do materialismo histórico é saber que não é a 

consciência que determina o mundo, é o mundo que determina a consciência. Isto vale para a 

teoria revolucionária da Análise do Discurso: não é o discurso que constrói o mundo. O discurso 

é produzido na relação do sujeito com o mundo. O discurso é dialeticamente determinado pelas 

condições objetivas da vida dos homens em sociedade. Neste estudo, apresenta-se uma análise do 

discurso da terceirização formulado pelos detentores dos meios de produção, fazendo-se acreditar 

como uma proposta positiva que beneficia as duas classes fundamentais do capitalismo – os 

capitalistas e os trabalhadores. Pretende-se mostrar que no confronto de interesses o discurso 

desses dois protagonistas da história do capitalismo ocorre um movimento de contraidentidade 

(ou contraidentificação, em Pêcheux, 1984/2015), caracterizando o processo ideológico da não 

coincidência dos sujeitos envolvidos nos discursos. Nos discursos que conflitam entre si a 

proposta de terceirização, a não coincidência que aparece sob o efeito da luta de classes se desvela, 

e emerge desses efeitos imaginários de contestação a coincidência do dizer, demostrando a 

posição dos sujeitos/Sujeitos (sujeito porta-voz, ou sujeito de direito – o trabalhador, o 

empresário/Sujeito ideológico ou Sujeito Universal – o Capital). Para o fundamento da análise 

desse discurso toma-se o princípio básico da luta de classes, lembrado por Pêcheux: o 

reconhecimento de que “não há dominação sem resistência”. Uma teoria que revoluciona a forma 

de ler discursos hoje pauta-se no conhecimento das forças que opõem interesses, revelando as 

estratégias de resistência dos dois lados (capital e trabalho) de uma sociedade dividida e dominada 

pelo capital.  

 

Palavras-chave: Discurso: terceirização; resistência; sujeito; contaidentidade. 
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REFORMA AGRÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO: O SILENCIAMENTO 

CONSTITUTIVO SECUNDÁRIO NO DISCURSO OFICIALIZADO 

 

Sóstenes Ericson Vicente da SILVA (UFAL) 

sericson1@hotmail.com 

 

 

O presente trabalho consiste em um primeiro momento da pesquisa intitulada “O silenciamentos 

da reforma agrária no discurso oficializado”. A problemática que suscitou a necessidade desta 

investigação foi identificada quando da realização da nossa Tese de Doutorado. Naquela ocasião, 

analisando o silenciamento da reforma agrária em documentos oficiais do governo brasileiro, 

propusemos que o silêncio constitutivo, “que nos indica que para dizer é preciso não- dizer (uma 

palavra apaga necessariamente outras palavras)” (ORLANDI, 2007, p.24), pode ser 

compreendido sob duas perspectivas. Neste sentido, observamos que no caso da reforma agrária, 

levando em consideração o período do Brasil República, em seus distintos momentos históricos, 

o discurso oficializado tem silenciado a luta dos movimentos sociais contra a propriedade privada 

(ao que chamamos silêncio constitutivo primário). Todavia, mais recentemente, o discurso 

oficializado também tem silenciado a possibilidade de reforma, o que consideremos como silêncio 

constitutivo secundário. A partir de tais considerações, mobilizamos agora nossa investigação 

para o estudo do silenciamento, tomado enquanto processo, no qual o discurso jurídico produz 

efeitos de sentido distintos, ajustados aos interesses do capital. Recuperamos, em maior 

profundidade, segundo os pressupostos já estudados, a constituição do silêncio da reforma agrária 

com ênfase no primeiro mandato do governo Dilma (2011-2014), extraindo nosso corpus a partir 

de documentos legais. Até o momento, identificamos que a distinção entre as duas perspectivas 

do silêncio constitutivo, anteriormente propostas, apresenta maior acentuação em seu momento 

secundário, o que implica na produção de sentidos alinhados ao discurso do desenvolvimento 

agrário, em seus múltiplos desdobramentos. Entendemos que a necessidade de sustentabilidade 

da agricultura está materializada no discurso modernizador, representado pela Formação 

Discursiva do Agronegócio (FDA), cujas filiações ideológicas são inscritas na Formação 

Ideológica do capital. No entanto, o que é apresentado pelo discurso oficializado se constitui em 

essência uma proposta ajustada às estratégias de sustentabilidade do capital, que a partir da FDA 

produz sentidos que reforçam novas relações com a propriedade privada, com o assalariamento 

no campo e com o latifúndio. 

 

Palavras-chave: Silenciamento; Discurso oficializado; Reforma Agrária. 
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GRUPO 10: UEHPOSOL – ARGUMENTAÇÃO, TEXTUALIDADE E DESIGNAÇÃO 

NA SEMÂNTICA DO ACONTECIMENTO: OS SENTIDOS NOS DIFERENTES 

MODOS DE ESCRAVIDÃO (UFSCar) 

 

Soeli Maria Schreiber da SILVA (UFSCar) 

xoila@terra.com.br 

 

 

Na pesquisa atual desenvolvida na Unidade de Pesquisa em Estudos Históricos, Políticos e Sociais 

da Linguagem (UEHPOSOL), examinamos os diferentes modos de escravidão. Tratamos desse tema 

focando a multiplicidade de sentidos a partir das designações de escravidão, de forma a percorrer os 

diferentes lugares e modalidades. E nesse sentido gostaríamos de esclarecer que não trataremos 

somente da escravidão como cristalizada pelo processo de colonização brasileira, ou seja, a escravidão 

dos negros que culminou com a abolição em 1888. Partimos das seguintes questões: será que a 

escravidão acabou após a abolição? Será que a escravidão só se dá nas relações entre negros e brancos? 

Que modos de escravidão observamos nos dias de hoje? Que efeitos de sentido as relações 

escravocratas deixaram numa sociedade como São Carlos, por exemplo, uma região rodeada de 

fazendas? Temos como propósito refletir sobre os laços (Halliday e Hasan, 1975 apud Guimarães, 

2011) que unem palavras, enunciados, de forma a produzir a unidade textual no acontecimento de 

enunciação e assim compreender a textualidade por um olhar semântico-enunciativo. Adotamos os 

procedimentos de textualidade como propostos pela teoria da Semântica do Acontecimento 

(Guimarães, 2002, 2007, 2011) e vamos estudar a argumentação na cena enunciativa. Além disso, a 

semântica é pensada na relação com a sintaxe (Dias, 2009, 2012, 2015). Estudamos as enunciações na 

relação com a história, a maneira como os textos organizam os sentidos pela relação entre as palavras 

e a orientação argumentativa. Então a argumentação é pensada no agenciamento enunciativo. Desse 

modo, são analisados os sentidos relacionados à escravidão observando-se a relação dos sujeitos com 

as tecnologias, com a moda, com a estética do corpo, com o preconceito, com o jurídico, com a bíblia 

etc. O projeto é coordenado pela Profa. Dra. Soeli Maria Schreiber da Silva, em parceria com a Profa. 

Dra. Carolina de Paula Machado. Participam do projeto alunos da graduação e pós-graduação. 

 

Palavras-chave: Enunciação; Argumentação; Escravidão. 

 

Integrantes: Adriana da Silva, André Stefferson Martins Stahlhauer, Camila P. Alves, Carolina de 

Paula Machado, Gilberto Egydio dos Santos Júnior, Marcelle Magalhães, Maria Fernanda Faccipieri 

Silva, Melissa S. Magalhaes Silva, Nirce Aparecida Ferreira Silvério e Winnie Tathiane Dourado. 
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POLÍTICAS DE LÍNGUAS:O FUNCIONAMENTO DO CEL CENTRO DE ESTUDOS 

DE LÍNGUAS E O DISCURSO GLOBALIZAÇÃO/MUNDIALIZAÇÃO- EFEITOS E 

SENTIDOS NA CONFIGURAÇÃO DE UM ESPAÇO DE ENUNCIAÇÃO CULTURAL 

MULTILÍNGÜE 

 

Adriana da SILVA (UFSCar) 

drysil@ig.com.br 

 

 

Nosso objetivo no presente trabalho intitulado “Políticas de Línguas: O funcionamento do CEL – 

Centro de Estudos de Línguas e o discurso globalização/mundialização efeitos e sentidos na 

configuração de um espaço de enunciação cultural multilíngüe,” pretendemos observar como 

acontecimentos históricos mobilizam políticas públicas e privadas e intervêm efetivamente em 

um processo lingüístico configurando dessa forma, os espaços de enunciação das línguas e seus 

falantes.Do ponto de vista teórico-metodológico, este trabalho se inscreve na Semântica do 

Acontecimento, a qual estabelece uma relação com a Análise do Discurso e em geral com as 

teorias do sujeito. O objeto deste trabalho é o Acontecimento histórico Copa do Mundo 2014, e o 

discurso globalização/mundialização efeitos e sentidos em um contexto cultural multilíngue no 

mundo contemporâneo.Dessa forma, nosso objetivo é analisar como se configura, nesse cenário 

a relação fundamental que caracteriza um espaço de enunciação, ou seja, a relação entre falantes 

e línguas, como forma de compreendermos questões lingüísticas a partir de uma análise 

enunciativa da linguagem. Assim, pretendemos perceber como se dá o funcionamento das 

políticas de línguas e em que medida os falantes são afetados por elas, tendo como instrumento 

nessa análise o CEL- como organização e configuração desse espaço. É a partir dessa perspectiva 

aqui apresentada, que traçaremos um breve percurso histórico ao designarmos globalização, como 

espaço de funcionamento de línguas, analisando as questões presentes nessa conjuntura, acerca 

no que diz respeito à representação das línguas. Desse modo, pretendemos desenvolver a nossa 

pesquisa a partir de uma perspectiva político-histórica e social da linguagem em que observarmos 

como os falantes enunciam sobre as línguas e como esses falantes são tomados pelas suas divisões 

em um espaço de enunciação. Portanto, a relevância desse trabalho como buscaremos mostrar ao 

longo do nosso trajeto, baseia-se no que este estudo pode trazer para a compreensão desses 

aspectos lingüísticos, bem como de questões históricas e políticas que são mobilizadas nesse 

percurso. 

 

Palavras-chave: enunciação; acontecimento; história. 
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FALANTES E LÍNGUAS NO ESPAÇO ENUNCIATIVO DAS MIGRAÇÕES 

 

André Stefferson Martins STAHLHAUER (UEHPOSOL/FAPESP/UFSCar) 

andrestefferson@yahoo.com.br 

 

 

Pretendemos, para esta ocasião, fazer uma reflexão sobre as migrações e seus modos de inscrição 

na cidade, de modo a considerar este processo em seu aspecto linguístico/enunciativo. Conforme 

mostrado em Stahlhauer (2014), as migrações configuram modos específicos de acesso à palavra, 

pois aí estão expostos os sujeitos envolvidos nestes processos: diferentes falantes, diferentes 

identidades. Tomando a relação língua/falante como um processo constitutivo da enunciação, 

entendemos que o espaço de enunciação se caracteriza pelo modo como uma língua é distribuída 

aos falantes, conforme afirma Guimarães (2002). Nesse sentido, tomando a cidade e o urbano 

como um lugar de intensa movimentação e multiplicidade de sentidos (e textos), observamos 

como alguns procedimentos de interpretação, como a tradução, por exemplo, formulam alguns 

enunciados em que a enunciação em uma língua (e/ou em outra) constitui o espaço de enunciativo 

das migrações. Faz-se necessário levar em conta que esses espaços estão atrelados a alguns 

procedimentos de ressigficação das práticas do sujeito urbano e que também esses espaços 

configuram formas de alocução específicas, como os locutores- migrantes, expostos ao 

funcionamento da língua e dos textos que significam (n)as cidades, em uma relação de integração. 

Na tentativa de retomar algumas discussões que realizei em Stahlhauer (2009) sobre relações 

entre línguas portuguesa e inglesa, italiana e etc, na cidade de São Carlos, e sobre o funcionamento 

do português (e sua representação na identidade e na língua) na Suíça em Stahlhauer (2014), trago 

uma reflexão sobre as relações entre línguas em textos publicitários, cardápios etc, de modo a 

considerá-los como formulações do locutor- migrante. Pretendo mostrar como a migração 

configura um espaço específico de re-divisão de línguas e falantes afetados por diferentes relações 

de espaço/temporalidades no acontecimento da enunciação (cf. GUIMARÃES 2002 e 2011), que 

significam de modo específico as divisões sociais dos locutores determinados pela hierarquia 

social, que se inscreve no funcionamento da língua e da história.  
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A ESCRAVIDÃO NO CORPO: A CONSTITUIÇÃO DE SENTIDOS EM 

PUBLICIDADES ESTÉTICAS 

 

Camila P. ALVES 

camilacup@live.com 

 

 

Nos últimos anos, nota-se um apelo muito crescente para a realização de modificações corporais 

estéticas. Um dos modos de realizar essas modificações, é através de atos cirúrgicos que ao serem 

realizados, podem ter desfechos insatisfatórios (como complicações cirúrgicas, perfuração de 

órgãos, entre outros) ou em alguns casos extremos, levar o indivíduo ao óbito. Considerando esta 

tendência, este projeto tem por finalidade analisar publicidades sobre estética corporal que 

circulam na revista “Plástica e Beleza” especializada neste tema. Desta revista, serão recortadas 

publicidades que tratam de produtos e/ou procedimentos estéticos para o corpo. A pesquisa será 

realizada tomando como base a teoria da Semântica do Acontecimento (Guimarães, 2002), que 

faz um diálogo teórico com a Análise de Discurso. Alguns conceitos são fundamentais, tais como 

o conceito de enunciação, acontecimento, temporalidade, cena enunciativa, sujeito e texto. Cada 

publicidade será tratada enquanto um acontecimento enunciativo no qual analisaremos os sentidos 

sobre beleza que funcionam como argumentos na enunciação. Para tanto, utilizaremos como 

instrumentos de análise a noção de paráfrase de Orlandi (2005) e as noções de articulação e 

reescrituração conforme Guimarães (2007). Desse modo, pretendemos analisar nessas 

publicidades, quais sentidos sobre estética são constituídos para os leitores (Guimarães, 2011) 

dessa revista, observando-se os memoráveis recortados no acontecimento através da análise das 

reescriturações e articulações de algumas palavras, tais como o substantivo “sonho”, o adjetivo 

linda”, entre outras. Mais especificamente, pretendemos observar pela textualidade da 

publicidade, os memoráveis que vão sendo recortados e que vão produzindo na enunciação o que 

pode ser interpretado (a latência de futuro) pelos leitores. Nossa hipótese, a princípio, é de que 

essas publicidades submetem os leitores à um tipo de escravidão, a do próprio corpo já que os 

sujeitos- mulheres, público-alvo da revista em questão, são levadas a se identificarem com um 

determinado padrão de beleza. Para se enquadrarem neste padrão estético, se submetem a diversas 

cirurgias apesar dos riscos que estes tipos de procedimentos apresentam. 

 

Palavras-chave: Escravidão; Publicidade; Designação. 
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FRONTEIRAS SEMÂNTICAS ENTRE PRECONCEITO E A ESCRAVIDÃO EM 

TEXTOS JORNALÍSTICOS 

 

Carolina de Paula MACHADO (UFSCar) 

carolinapmac@gmail.com 

 

 

Estudiosos da formação de nossa sociedade falam dos preconceitos ao descreverem as relações 

sociais entre os brancos, negros e índios, isto é, utilizam essa palavra para descrever as relações 

sociais no período escravocrata e pós-abolição no Brasil, embora não a definam como um 

conceito. Nessas descrições, diferentes sentidos vão sendo atribuídos à palavra na medida em que 

ela vai sendo reescrita na textualidade e diferentes tipos de preconceito são enumerados, sendo 

que os diferentes sentidos dependem do agenciamento enunciativo e da posição de sujeito das 

quais enunciam os autores. (Paula Machado, 2011). Considerando que a escravidão dos negros 

no Brasil, mas não apenas em nosso país como em outros também, vincula-se fortemente ao 

preconceito, sairemos da escrita da ciência, que foi nosso objeto de análise no doutorado, com o 

objetivo de observar os possíveis liames semânticos entre essas duas palavras no discurso 

jornalístico tomando como lugar de observação jornais impressos da primeira metade do século 

XX, período em que a escravidão já havia sido abolida, pelo menos oficialmente, e quando 

ocorreram os estudos sobre a formação de nossa sociedade que foram analisados anteriormente, 

de forma a observar as possíveis relações de sentido entre as palavras preconceito e a escravidão. 

Inicialmente, faremos os recortes dos jornais Folha da Manhã e Folha da noite que estão 

digitalizados, jornais que mais tarde, na década de 60, juntam-se e tornam-se a Folha de S. Paulo. 

Tomamos como fundamentação deste trabalho a teoria da Semântica do Acontecimento 

(Guimarães, 2002, 2007,2011), buscando observar num mesmo texto o que essas palavras 

designam analisando as suas reescriturações no fio do dizer, se essas palavras se articulam entre 

si e com que outras palavras se articulam. Depois, considerando o agenciamento enunciativo dos 

locutores, pretendemos analisar a relação da designação dessas palavras para o funcionamento 

argumentativo do texto, isto é, o direcionamento uma certa conclusão. 

 

Palavras-chave: Preconceito; Escravidão; Semântica da Enunciação. 
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OS SENTIDOS DE ESCRAVIDÃO NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA 

 

Gilberto Egydio dos SANTOS JÚNIOR (UFSCar) 

gilbertoegydio@yahoo.com.br 

 

 

Este trabalho de doutorado tem por objetivo uma análise semântica enunciativa, que leve em 

consideração a história, o político e o social para se entender os sentidos de “escravidão” em 

constituições do Brasil, mais especificamente na relação desta palavra com os conceitos de 

cidadania destas constituições. Quais eram e quais têm sido os sentidos de escravidão nas 

constituições? Qual a relação semântica entre “trabalho escravo” e “escravidão”? Como o 

conceito de “cidadania” afeta o sentido de “escravidão”? É possível ser escravo e ser cidadão? 

Quais são as palavras que determinam e quais são determinadas por “escravidão”? Tendo como 

fundamentação teórica e metodológica os conceitos da Semântica do Acontecimento, será 

observado o funcionamento de “escravidão”, entendendo as leis relacionadas a esse termo como 

acontecimento, que pode indicar a inclusão dos excluídos, desfazendo a divisão no real, plano 

enunciativo, ou que pode funcionar como política, servindo à manutenção do status quo, como 

também serão observadas as relações de determinação desta palavra. A noção de político de 

Rancière(1995) trabalhada por Guimarães (2002) na relação com o conceito de político da Análise 

do Discurso (Orlandi,2004) serão fundamentais para essa pesquisa.Esse estudo será realizado com 

base nos procedimentos de textualidade, ou seja reescrituração e articulação de Guimarães 

(2002,2007,2009 e 2010). Além disso para analisar as relações de determinação na lei, utilizares 

o conceito de Domínio Semântico de Determinação(DSD), a partir do qual identificamos aquilo 

que as palavras designam.Para isso, analisarei recortes de constituições que trataram da 

escravidão.Estas são algumas das questões que terão de ser respondidas na tentativa de se 

descobrir os sentidos deste tema tão presente na memória e que é essencial para o entendimento 

das relações de trabalho na sociedade brasileira. Isso significa analisar como político está 

representado nessas constituições. 

 

Palavras-chave: Designação; Textualidade; Constituição 
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AS FORMAS DE DESIGNAR E SILENCIAR A PALAVRA ESCRAVIDÃO NA BÍBLIA: 

ESTUDO DOS PROCESSOS DE SIGNIFICAÇÃO 

 

Marcelle MAGALHÃES (UFSCar) 
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Esse trabalho tem como objetivo analisar como funcionam os modos de designar e silenciar a 

palavra escravidão na bíblia e ainda, realizar uma reflexão a respeito das relações construídas por 

uma operação enunciativa de reescrituração ou por paráfrase, que tencionam o igual e o diferente, 

o parafrástico e o polissêmico. Para tratar disso, vamos analisar sob a perspectiva teórica da 

Semântica do Acontecimento a cena enunciativa que configura o agenciamento enunciativo, onde 

os lugares são constituídos pelos diversos dizeres. Estudar a cena enunciativa é levar em 

consideração que para a construção desses lugares, opera o funcionamento da língua. Tomando 

os recortes da bíblia como um observatório religioso e histórico, vamos tratar do modo como a 

significação dessa palavra está dividida e agenciada politicamente no acontecimento em que 

ocorre. O corpus a ser analisado pela pesquisa é composto por nove versículos retirados de oito 

bíblias, é importante ressaltar que as nove bíblias que constituem o nosso corpus de pesquisa, 

foram traduzidas em épocas diferentes e estão teoricamente sob a luz de duas religiões cristãs, 

porém, distintas: o catolicismo e o protestantismo. Não trataremos aqui de uma significação 

homogênea da palavra escravidão em todas estas bíblias, pois há a instabilidade da relação nas 

designações, torna-se importante estudarmos como se dá a mobilização de sentidos de uma bíblia 

para a outra, como esses sentidos se constituem e significam o diferente e, quais desses sentidos 

estão sendo, sobretudo, silenciados. Estes sentidos se constituem de forma polissêmica, nos quais 

opera a aparência de sinonímia e substituição. Pretendemos, com este trabalho, esclarecer alguns 

questionamentos: A designação e o silenciamento da palavra escravidão é o mesmo nas oito 

bíblias? Quais são as relações que se estabeleceram sobre essa palavra? Os sentidos produzidos 

nas designações significam o mesmo? Que movimentos acontecem nessas designações; como elas 

se relacionam com o agenciamento enunciativo. Essas perguntas apontam para o que é o objeto 

da nossa pesquisa. 

 

Palavras-chave: Escravidão; Designação; Polissemia. 
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O POLÍTICO, A ARGUMENTAÇÃO E A DESIGNAÇÃO NA LINGUAGEM NOS 

VERBETES SOBRE OS INSTRUMENTOS DE TORTURA E CASTIGOS APLICADOS 

AOS NEGROS NO PERÍODO DA ESCRAVIDÃO NO BRASIL 

 

Maria Fernanda Faccipieri SILVA (UFSCar) 

mffacc@yahoo.com.br 

 

 

Este trabalho desenvolve-se sob a perspectiva teórico-metodológica da Semântica do 

Acontecimento em um diálogo com a Análise do Discurso, pautando-se no funcionamento da 

nomeação e da designação na linguagem em verbetes de dicionários específicos sobre a 

escravidão em uma comparação com outros dicionários oficiais da língua portuguesa, para 

observar em que medida aparecem verbetes sobre os instrumentos e castigos utilizados no período 

da escravidão. Especificamente objetiva analisar a textualidade no dicionário e como se evidencia 

a orientação argumentativa sobre os nomes e as designações dos instrumentos de tortura e castigos 

utilizados no período da escravidão no Brasil. Para isso, mobilizaremos alguns conceitos relativos 

à teoria a qual nos filiamos, como o conceito de político, sujeito, acontecimento, cena enunciativa 

e domínios semânticos de determinação. Estes conceitos ajudar-nos-ão a analisar quais as 

orientações argumentativas, bem como os efeitos de sentido com a presença e a ausência desses 

verbetes. Desse modo, a noção de silêncio, desenvolvida por Eni Orlandi, trará contribuições ao 

trabalho, visto que o dito, assim como o não-dito, contribuem para a perspectiva de análise 

adotada. Nesse sentido, analisamos em que medida a presença e ausência desses verbetes dos 

instrumentos de tortura no dicionário orientam argumentativamente a partir do conceito de 

temporalidade de Guimarães. Para a Semântica do Acontecimento não é só o passado que 

legitima, é preciso desconstruir o passado e ver sua atualização a partir da noção de acontecimento 

e sua temporalidade. Finalizamos o trabalho, observando em que sentido o livro didático projeta 

uma noção de escravidão relacionada tanto aos instrumentos quanto a outros tipos de escravidão 

que aparecem atualmente, ou seja, de que forma se materializa a relação entre os dicionários 

oficiais, informais e sua projeção nos livros oficiais escolhidos na escola, a ausência ou a presença 

desses instrumentos de tortura. Ansiamos por contribuir com o estudo da escravidão na escola. 

 

Palavras-chave: Escravidão; Textualidade; Designação. 
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NOMES E APELIDOS: A SUBMISSÃO DA MULHER AO DISCURSO MIDIÁTICO 

DA MODA 

 

Melissa S. Magalhaes SILVA (UFSCar) 

melissamagalhaes.ss@gmail.com 

 

 

A moda é algo que tem grande importância para muitas pessoas na sociedade. Na 

contemporaneidade, com o consumismo em alta, certos discursos têm chegado a ridicularizar as 

pessoas para colocá-las nos “padrões impostos”. Com as constantes mudanças na moda como 

sendo algo passageiro, que gira em torno da aparência e a migração dos programas de moda para 

os canais abertos através da realização de versões para o público brasileiro, vemos grandes 

repercussões acontecerem. Com isso, esta pesquisa tem como objetivo analisar a designação de 

mulheres através de nomeações ou apelidos que parecem estar significando-as como fora dos 

padrões da moda, tomando como referencial teórico a Semântica do Acontecimento (Guimarães, 

2002). Para tanto, selecionamos alguns episódios de um programa semanal intitulado “Esquadrão 

da moda” no qual mulheres ganham apelidos antes de passarem por uma transformação em seu 

“visual”, tais como “perua”, “seguidora do Darth Vader”, entre outras. Nesses episódios, esses 

apelidos pelos quais as mulheres são nomeadas serão observados através da análise do 

procedimento de reescrituração nas cenas enunciativas (Guimarães, 2002) buscando-se 

compreender, a partir dos domínios semânticos de determinação, como as nomeações e as 

predicações produzem sentidos para as mulheres em programas televisivos de moda. Pretendemos 

também observar como os nomes são dados a essas mulheres fazendo com que suas identidades 

sejam alteradas por meio de uma imagem negativa que lhes é atribuída através dos apelidos 

empregados, como a mulher passa a se sentir mal e a realmente acreditar que há algo errado na 

maneira como ela se veste, pois, precisa seguir os padrões impostos pelas outras pessoas, pelo 

programa, e pela ideia de consumismo e de que elas precisam sempre estar comprando coisas para 

se manterem bem vestidas. Essa análise proposta, tomando como objeto as nomeações em 

programas sobre moda, possibilitará que observemos como se dá submissão à moda. 

 

Palavras-chave: Escravidão; Moda; Designação. 
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ARGUMENTAÇÃO E POLÍTICO EM ENUNCIAÇÕES DA ESCRAVIDÃO 
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O projeto pretende analisar enunciações a respeito da escravidão presentes em textos de jornais 

de circulação nacional no século XIX e na atualidade do tema a partir de sites da internet e 

entrevistas com pessoas na condição de escravo. Nosso foco será a textualidade e a argumentação. 

Baseamo-nos na semântica do acontecimento, teoria fundada por Eduardo Guimarães, e na análise 

do discurso francesa. Este suporte teórico é necessário, pois, buscaremos enunciações, 

argumentos e o discurso a respeito da escravidão e sua constituição histórica e política. As formas 

de dizer a escravidão se apresentam como instigantes, assim, compreender as enunciações e 

discursos a seu respeito mostram-se como pontos essenciais para interpretar seus sentidos na 

história. Com este intuito formulamos a seguinte hipótese: assim como há argumentos religiosos, 

jurídicos, sócio-históricos que indicam/orientam para o fim da escravidão há os que a prescrevem, 

regulamentam, justificam e a perpetuam. E estes argumentos ora são explícitos ora imersos em 

silêncio que dissimula uma orientação argumentativa e argumentações de permanência (ou 

extinção) da escravidão. Temos, então, as seguintes questões de pesquisa: que argumentos e 

contra argumentos há sobre a escravidão e em que textualidades? Por meio de que argumentos 

pessoas escravizam e outras se submetem a esta condição? Quando e como a orientação 

argumentativa se formula no sentido de consolidar ouromper com a escravidão? Por que discursos 

a respeito da escravidão circularam(am) em jornais e na internet? Em meio a que tensão entre 

paráfrase e polissemia se constituem designações como escravo (a), escravidão, trabalho escravo, 

trabalho livre, libertos, liberdade, negro (a), preto (a)? Quais são os movimentos de estabilização 

ou não e quais são os procedimentos de pertencimento ou não da escravidão? Como se 

constitui(uiu) o político a respeito da escravidão? A busca de respostas a estas questões se norteará 

pela descrição e análise de textos de jornais do século XIX dos arquivos digitais da Biblioteca 

Nacional e de outros sites na última década em que há ocorrências do tema da escravidão negra e 

outros usos na atualidade ligados a formas de submissão a pessoas, a produtos ou a dizeres.  

 

Palavras-chave: Semântica do acontecimento; Argumentação e análise do discurso; Escravidão. 
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ARGUMENTAÇÃO NA TEXTUALIDADE: CENA ENUNCIATIVA E 

ACONTECIMENTO 

 

Profa. Dra. Soeli Maria SCHREIBER DA SILVA (UFSCar) 
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Meu projeto insere-se na pesquisa “Argumentação, textualidade e designação na Semântica do 

Acontecimento: os sentidos nos diferentes modos de escravidão” da Unidade de Pesquisa em 

Estudos Históricos, Políticos e Sociais da Linguagem (UEHPOSOL). Neste trabalho, pesquiso 

documentos sobre a escravidão no Brasil, mais especificamente com moradores de São Carlos e 

outras regiões, tratando meu corpus com base nos estudos de argumentação na cena enunciativa, 

conforme os estudos de Guimarães ( 2007a, 2011, 2007c, 2009) que tratam de argumentação 

pensando o acontecimento enunciativo e a cena enunciativa. Esse é o meu foco de pesquisa. Assim 

a argumentação será vista na temporalidade com um sentido de projeção de futuridade, com base 

nos procedimentos do agenciamento enunciativo, a partir dos procedimentos de articulação e 

reescrituração. Observo os diversos modos de redizer o dito, analisando enunciados numa relação 

de integração com o texto. Também articulo o meu estudo à sintaxe como em (Guimarães:2009) 

e (Dias: 2009, 2012, 2015) preocupando-me com a relação entre o sintático, o semântico e o 

acontecimento enunciativo. As figuras da enunciação também serão tratadas a partir de Ducrot 

(1987, 2009) e Guimarães (2002).O trabalho com as figuras da enunciação dá-se a partir do 

lugares sociais do locutor e do locutor enquanto pessoa e também os modos de dizer, os 

enunciadores individual, genérico, universal e coletivo. Isso significa na medida em que se um 

locutor fala sobre a escravidão de um lugar social cidadão, por exemplo, como será a orientação 

argumentativa? Como a escravidão será significada? Como tratar do acontecimento na relação 

com a sintaxe? Essas perguntas precisam ser respondidas na articulação entre os procedimentos 

de textualidade e a sintaxe, uma vez que consideramos, desse ponto de vista teórico, que os 

sentidos se dão no acontecimento enunciativo. 

 

Palavras-chave: argumentação, agenciamento enunciativo, acontecimento. 
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RELAÇÃO ENTRE LÍNGUAS NO ESPAÇO ENUNCIATIVO DAS UNIVERSIDADES 

BRASILEIRAS 

 

Winnie Tathiane DOURADO (UFSCAR ) 
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A partir dos conceitos da teoria da Semântica do Acontecimento, que é “(...) uma semântica que 

considera que a análise do sentido da linguagem deve localizar-se no estudo da enunciação, do 

acontecimento do dizer” (GUIMARÃES, 2002, p. 7), propomo-nos analisar como é dada a relação 

entre as diferentes línguas presentes no espaço de enunciação das universidades brasileiras – tendo 

em vista o maior incentivo do trânsito de alunos entre as universidades estrangeiras como 

resultado de uma política de internacionalização das universidades do nosso país. 

Especificamente, o objetivo desta pesquisa é observar o modo como a “língua portuguesa” e 

outras línguas são designadas pelos alunos estrangeiros e, dessa maneira, como essas línguas 

constituem os falantes inseridos no espaço enunciativo das universidades – que é também um 

espaço político. A designação “é o que poderia chamar de significação de um nome, mas não 

enquanto algo abstrato. Seria a significação enquanto algo próprio das relações de linguagem, 

mas enquanto uma relação linguística (simbólica) remetida ao real, exposta ao real, ou seja, 

enquanto uma relação tomada na história” (GUIMARÃES, 2002, p. 9). Assim, perguntamos: 

como se dá a relação entre as línguas estrangeiras e a língua portuguesa para os estudantes 

estrangeiros a partir dos sentidos que são atribuídos às línguas? Partindo desta questão, o corpus 

de nossa pesquisa é composto pelas respostas de um questionário referente à percepção e também 

à relação entre as línguas que se encontram no espaço enunciativo das universidades. Este 

questionário foi aplicado aos alunos estrangeiros que se interessaram pelos objetivos da pesquisa, 

não fazendo distinção entre os alunos estrangeiros estudantes da UFSCar – Universidade Federal 

de São Carlos e os alunos da USP São Carlos. Selecionaremos enunciados das respostas buscando 

palavras que remetam à língua, analisando as reescriturações, isto é, palavras que redizem a 

língua, atribuindo-lhe outros sentidos, e as articulações (Guimarães, 2002). 

 

Palavras-chave: Designação; Espaço de Enunciação; Reescrituração. 
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GRUPO 11: GPSI – SUBJETIVIDADES E IDENTIFICAÇÕES: EFEITOS DE 

(D)ENUNCIAÇÃO (UNIVÁS) 

 

Juliana Santana CAVALLARI (PPGCL – UNIVÁS) 

judu77@hotmail.com 

 

 

Este grupo de pesquisa baliza-se pela perspectiva discursivo-desconstrutivista e pela psicanálise e tem 

como objetivo estudar as emergências de subjetividades e identificações como efeitos de 

(d)enunciação na Pós-Modernidade. Entende-se por Pós-Modernidade o momento contemporâneo no 

qual ocorrem processos de subjetivação e de identificação. Postula-se que o indivíduo se submete a 

"regimes de verdade" (FOUCAULT, 2004) que instauram "novas" subjetividades que funcionam 

como efeitos que (d)enunciam os mecanismos discursivos que perpassam a contemporaneidade. 

Entende-se que o indivíduo se constitui como efeito na cultura e não da cultura, já que só pode ser 

entendido a partir de fatos de estruturas que lhes conferem inteligibilidade e que, como efeito na 

cultura, esse indivíduo se constitui sujeito a partir de processos de identificação, entendidos como 

manifestações do inconsciente. Com base nesses pressupostos, os estudos que se inserem neste grupo 

de pesquisa tomam, como objeto de análise, diversos acontecimentos discursivos, produzidos em 

diferentes espaços, além de documentos e textos informais, sob suportes diversos, que permitam a 

análise dos discursos institucionais e dos sujeitos que os enunciam. Mais especificamente, a pesquisa 

de Cavallari se propõe a analisar acontecimentos discursivos que deem conta de materializar e lançar 

luz sobre os sintomas e posicionamentos enunciativo-discursivos que afetam as relações estabelecidas 

no contexto educacional, a partir de formulações proferidas no espaço de sala de aula e que, 

aparentemente, produziram alguns impasses e deslocamentos subjetivos. O projeto de Ghiraldelo se 

lança à análise de discursos que circulam na e entorno da escola e que são geralmente materializados 

em dizeres de professores, alunos, pais de alunos e pela mídia, a fim de contribuir para o 

desenvolvimento da leitura, escrita e oralidade dos estudantes. O trabalho de Azeredo apresenta uma 

reflexão sobre a importância do ocupar-se e do cuidado de si no campo pedagógico. Para tanto, analisa 

relatos e experiências de dois professores e da própria professora-pesquisadora. A análise sugere que 

a prática da ocupação e do cuidado de si, o contato com novas formas de subjetivação, podem levar 

os docentes a vivenciar um movimento constante de (des)construção da própria prática, promovendo 

novas identificações. O estudo de Orrú investiga a(s) função(ões) da escrita na constituição subjetiva 

de autores literários. O corpus se compõe de excertos de Clarice Lispector, Virginia Woolf e Sylvia 

Plath. A análise aponta para uma potencialidade da escrita na construção de um saber sobre o sujeito 

frente ao real; uma possiblidade de deslocamento subjetivo por meio da criação literária. 

 

Palavras-chave: Subjetivação; Perspectiva Discursiva; Linguística Aplicada. 

 

Integrantes: Carla Maria dos Santos Ferraz Orrú, Claudete Moreno Ghiraldelo e Luciana A. S. 

Azeredo. 
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A SUBJETIVIDADE E A ESCRITA: A CONSTITUIÇÃO SUBJETIVA NA/PELA 

ESCRITA 

 

Carla Maria dos Santos Ferraz ORRÚ (UNICAMP) 
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Este trabalho investiga a(s) função(ões) da escrita na constituição subjetiva, especificamente, na 

constituição subjetiva de autores literários. Para além das funções de registro, de organização do 

pensamento, de tomada de notas, a escrita tem papel na promoção do autoconhecimento (como 

em Foucault, na Escrita de Si), de sublimação para alguns autores, de (re)velação, lembrando que, 

quando se escreve, algo se revela, e de tentativa de acesso ao insabido. A escrita é trama, produz 

um texto, tessitura, tecido de linguagem, muitas vezes, tem a função de sutura, de tentar preencher 

um espaço vazio com palavras, e frente ao impossível de se escrever, tem a função de dar 

contorno, de dar existência/consistência ao inapreensível, de conter a angústia. Derrida, em 

Gramatologia, traz o conceito de escritura como uma maneira de retomar a oralidade (presença) 

em contraste com a escrita que é quase sempre vista como ausência ou não presença, um 

phármakon, remédio e veneno (DERRIDA, 1997) que registra o que antes era oral, excluindo a 

necessidade da presença de quem fala, ameaçando a memória (o que antes era transmitido sempre 

em presença). A escritura traz, ao mesmo tempo, a voz e a escrita, provocando um efeito de 

duplicação, há uma inscrição do sujeito que escreve no que ele escreve, a presença da voz (phoné) 

se faz na escritura, inscrição de si, que pode se dar em qualquer superfície (pintura, escrita, 

música) e na produção de texto (leitura é também escritura), entendendo-se que ao ler e escrever, 

produzimos sentidos. Aqui, é possível fazer uma aproximação entre o que a psicanálise (LACAN, 

1971/2009) trata como escrita e o que Derrida denomina escritura, uma escrita que traz rastros, 

“detritos” e “estilo” (COSTA, 2003), que traz a marca de seu autor, sua assinatura, seu ser 

imbricado na linguagem em funcionamento. Nosso corpus se compõe de excertos de Clarice 

Lispector, Virginia Woolf e Sylvia Plath. A análise dos dados parece apontar para uma 

potencialidade da escrita na construção de um saber sobre o sujeito frente ao real, uma 

possiblidade de deslocamento subjetivo por meio do criativo, mais especificamente, da criação 

literária.  

 

Palavras-chave: Subjetividade; Escrita; Escrita Literária. 
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DISCURSOS HEGEMÔNICOS NA (E SOBRE A) ESCOLA E SEUS IMPACTOS PARA 

O ENSINO/APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS 

 

Claudete Moreno GHIRALDELO (ITA/UNITAU) 

claudete@ita.br 

 

 

Este projeto, que abarca outros subprojetos, tem como objetivo acolher pesquisas que busquem 

identificar e analisar discursos que circulam na e entorno da escola, os quais são geralmente 

materializados em dizeres de professores, alunos, pais de alunos e pela mídia (imprensa, TV, 

cinema...), podendo contribuir ou não para o ensino/aprendizagem de línguas (materna e 

estrangeira) no que diz respeito à leitura, escrita e oralidade dos estudantes. Os temas postos em 

circulação por tais discursos são sobre línguas, currículo escolar, trabalho de professores e de 

alunos, lugar social da escola hoje, dentre outras possibilidades. O ponto de conexão entre tais 

dizeres é a hegemonia de um determinado discurso, como sendo “a” verdade, a ordem do discurso, 

e ao mesmo tempo “o discurso da ordem”, na medida em que o discurso hegemônico enfraquece 

e silencia outros possíveis discursos que poderiam também ocupar uma determinada formação 

social. O objetivo do projeto é compreender como esses discursos se apresentam, se materializam 

e se sustentam de maneira a contribuir na produção de subjetividades e identidades de alunos e 

professores. Os registros que compõem os corpora de pesquisas, que podem ser corpus de arquivo 

ou experimental, são textos divulgados na mídia (jornais e revistas impressos ou online, TV); 

produções culturais, como literatura, cinema, música; depoimentos de estudantes ou professores 

gravados em áudio, audiovisuais, escritos ou divulgados em blogs e sites; dentre outras 

possibilidades de constituição de corpora. A perspectiva teórica para essas pesquisas é a Análise 

de Discurso (AD) francesa em interface com conceitos da psicanálise lacaniana/freudiana. No 

contexto deste projeto, três pesquisas recentemente finalizadas tratam: (i) das representações de 

língua portuguesa e subjetividade construídas por jornalistas; (ii) da polêmica criada por pais de 

estudantes em torno de obra literária de conteúdo erótico; e (iii) dos discursos sobre a profissão 

“professor” em dizeres de professores do Ensino Fundamental e Médio. Atualmente, outras duas 

pesquisas estão em desenvolvimento, uma cujo tema é “(in)disciplina escolar e subjetividade” e 

outra, “discursos sobre sexualidade na escola”. 

 

Palavras-chave: Linguagem e subjetividade; Ensino de línguas; Linguística aplicada. 
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IMPASSES E SINTOMAS PÓS-MODERNOS NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE 

LÍNGUAS 

 

Juliana Santana CAVALLARI (PPGCL – UNIVÁS) 

Judu77@hotmail.com 

 

 

Numa época nomeada por Bauman (2001) de Modernidade Líquida, na qual tudo se liquefaz com 

a mesma rapidez com que as informações e descobertas circulam na Internet, a única certeza que 

ainda se sustenta é a de que não há mais verdades absolutas que não possam ser questionadas ou 

(trans)formadas. Neste contexto atual, que afeta diretamente as relações estabelecidas entre os 

sujeitos de linguagem, algumas questões são suscitadas, sobretudo no âmbito educacional, sobre 

as quis iremos nos debruçar neste projeto: quais são as novas posições discursivo-enunciativas 

assumidas por educadores e educandos e que atribuem sentido(s) ao seu fazer-dizer? Quais são 

a(s) orden(s) do discurso e os “regimes de verdade” (FOUCAULT, 1996, 1979) que se delineiam 

na contemporaneidade? Quais são os efeitos dessas mudanças no processo de ensino-

aprendizagem e nos processos de subjetivação? Por que sintomas como angústia, pânico, 

ansiedade, imediatismo e hedonismo se tornaram tão comuns? De que forma os estudos da 

linguagem em uma interface com a Psicanálise podem contribuir para a compreensão de tais 

sintomas e relações? Interessa-nos tomar, como objeto de análise, acontecimentos discursivos 

diversos, encenados e observados no contexto escolar, que lancem luz sobre os sintomas e 

posicionamentos enunciativo-discursivos que afetam as relações que se dão nesse espaço. Este 

estudo se ancora nos procedimentos teórico-metodológicos da Análise de Discurso de linha 

francesa (AD) em uma possível interface com noções psicanalíticas que se mostram relevantes 

para elucidar questionamentos e impasses acerca do sujeito, da lingua(gem) e do ensino. Os 

objetivos específicos desta pesquisa são: (a) compreender as práticas discursivo-enunciativas que 

estruturam as relações estabelecidas no contexto escolar na atualidade; (b) promover um diálogo 

profícuo entre os pressupostos da AD e algumas noções psicanalíticas que se mostram produtivas 

para adentrar os impasses que permeiam as práticas discursivo-pedagógicas na “modernidade 

líquida” em que vivemos; (c) desenvolver um programa de leitura que possibilite a compreensão 

dos diferentes sintomas pós-modernos e do(s) modo(s) como educadores e educandos se 

subjetivam diante da transmissão do saber formal; (d) tornar a formação de professores mais 

significativa e consistente; (e) estreitar laços entre a instituição proponente e algumas escolas de 

ensino fundamental e médio. Em suma, a presente proposta de pesquisa se justifica por reunir 

pesquisadores engajados, dispostos a se debruçar sobre questões subjetivas, sintomáticas e 

impactantes que clamam por saídas criativas e singulares no ato educativo. 

 

Palavras-chave: Análise de Discurso; Psicanálise; Língua e Ensino. 
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REFLEXÕES SOBRE O SER PROFESSOR: ENTRELAÇAMENTOS ENTRE 

PSICANÁLISE, ANÁLISE DO DISCURSO E FILOSOFIA 

 

Luciana A. S. AZEREDO (USF; UNITAU) 

luazeredo@gmail.com 

 

 

A grande carga de trabalho docente, dentro e fora de sala, e os desafios da sala de aula pós- 

moderna têm levado uma parte dos professores a enfrentarem problemas tanto físicos quanto 

psicológicos. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é refletir sobre a importância do ocupar- 

se e do cuidar de si no mundo atual, em especial no campo pedagógico. São analisados via AD 

relatos escritos de dois professores e também pela pesquisadora no que tange ao cuidado de si e 

ao dos outros (discentes e outros docentes). Serão também relatadas experiências com o cuidado 

e a ocupação de si vivenciadas pelos docentes em questão, como meditação, prática de Ioga, 

participação em grupo de estudo, entre outros. Como base teórica de tal reflexão, encontram-se, 

em especial, o saber socrático; a implicação, a invenção e a responsabilização forbianas; e o 

cuidado de si foucaultiano. A prática da ocupação e do cuidado de si, o contato com novas formas 

de subjetivação, novos regimes de verdade, a nosso ver, auxiliaram os docentes envolvidos a 

vivenciar um movimento constante de desconstrução da própria prática, da sua forma de ver a 

docência e o mundo, promovendo novas identificações. Os resultados da análise empreendida do 

corpus apontam para o fato de que assumir o não saber e realizar práticas de si são essenciais no 

campo educacional e facilitam a interação professor-aluno, podendo, o docente dessa forma, 

cuidar dos seus discentes e também colegas de trabalho. Enfim, os resultados evidenciam a 

necessidade de realizar práticas de ensino que favoreçam aos alunos uma relação com o 

conhecimento baseada numa perspectiva crítica e desconstrutivista, cujo intuito está para além de 

simplesmente passar conteúdos aos alunos, mas de ajudá-los a aprenderem por si mesmos, 

mostrando-lhes que para que o aprendizado, de fato, aconteça deve haver comprometimento 

mútuo: tanto o professor quanto o aluno devem dar um pouco de si. 

 

Palavras-chave: Docência; Cuidado de si; Desconstrução. 
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GRUPO 12: SLOVO – GRUPO DE ESTUDOS DO DISCURSO (UNESP/FCLAr) 

 

Renata Coelho MARCHEZAN (UNESP/Araraquara) 

renata_marchezan@uol.com.br 

 

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. 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, entre eles docentes da Unesp, 

docentes de outras IES nacionais e alunos de pós-graduação vinculados ao Programa de Pós-

Graduação em Linguística e Língua Portuguesa da Unesp/Araraquara. Os trabalhos organizam-se em 

torno de algumas problemáticas caras aos estudos bakhtinianos: 1. As relações entre os escritos de 

Bakhtin e escritos filosóficos (no caso deste evento, apresenta-se relação entre Bakhtin e Simmel); 2. 

As relações entre eu e outro/Outro em práticas de escrita escolar/científica e literária (toma-se por 

discussão a escrita de gênero argumentativo escolar, a escrita científica do jovem pesquisador, o 

discurso sobre a escrita/redação científica em videoaulas na internet, o dizer de si de escritores 

emergentes na internet, o discurso de Bruno de Menezes); 3. As relações entre eu e outro/Outro no 

discurso pedagógico (em especial, na prova do ENEM) e no discurso midiático; 4. A estabilidade e a 

instabilidade dos gêneros do discurso produzidos na mídia (estudam-se as relações entre gêneros 

jornalísticos na mídia impressa e on-line; analisam-se anúncios impressos das décadas de 1940 e 1950; 

analisa-se a instabilidade do comentário na internet). Desta forma, neste encontro, 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 entre eu e outro/Outro e a problemática dos gêneros do discurso. 

 

Palavras-chave: Análise Dialógica do Discurso; Estudos Bakhtinianos do Discurso; Gêneros do 

Discurso. 

 

Integrantes: Ana Cleide Guimbal de Aquino, Ana Lúcia Furquim Campos-Toscano, Assunção 

Aparecida Laia Cristóvão, Carlos Eduardo da Silva Ferreira, Carolina Gonçalves da Silva, José 

Cezinaldo Rocha Bessa, Felipe Sousa de Andrade, Nathália Maria Soares, Rinaldo Guariglia  e 

Simone Cristina Mussio.  
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A PROSA LITERÁRIA DE BRUNO DE MENEZES EM PERSPECTIVA DIALÓGICA 

 

Ana Cleide Guimbal de AQUINO (SEDUC/PA) 

anaguimbal@gmail.com 

 

 

Bruno de Menezes possui uma obra vasta, que passa por prosa, poesia e folclore. Sua poesia é a 

parte de sua obra mais estudada; por isso, nesta pesquisa optamos por analisar duas obras em 

prosa: Maria Dagmar (novela, 1924) e Candunga: cenas das migrações nordestinas na zona 

bragantina (romance, 1954). Com fundamentação teórica baseada nas obras de Mikhail Bakhtin 

e seu Círculo, examinamos o corpus com o objetivo de caracterizar essa literatura, os valores 

sociais que veicula, o estilo, o projeto discursivo do autor e a composição arquitetônica das obras. 

Nas análises, tomamos como interlocutores, os críticos literários do autor, em especial, no que diz 

respeito às imagens cunhadas por eles, que se referem ao autor como: o escritor dos 

marginalizados, a voz que sai dos tambores (Benedito Nunes), o operário do verso (José Arthur 

Bogéa), a alma do povo (Abguar Bastos), o coração do subúrbio, do terreiro e dos arraiais 

(Dalcídio Jurandir), o poeta boêmio de Belém (Ramayana Chevalier), o poeta proletário/o poeta 

da gente simples (Santana Marques), a voz do nosso povo (Machado Coelho), Pai de Santo da 

poesia da terra (Gentil Puget), autêntico intérprete da gente de cor (Pedro Tupinambá), entre 

outros. Todas essas denominações podem ser encontradas de forma esparsa, na Revista Asas da 

Palavra (1996) e nos ensaios presentes no livro Bruno de Menezes ou a sutileza da transição 

(1994). Como resultado das análises, em Maria Dagmar, confirmamos alguns dos epítetos 

atribuídos pela crítica e apresentamos relações dialógicas com outros textos, um deles 

estabelecido pelo próprio autor Bruno de Menezes, como a novela A Ruiva, de Fialho D’Almeida. 

Em Candunga, percebemos que a principal preocupação da obra está entre cultura e identidade, 

em especial a cabocla amazônica e a nordestina, falando em costumes, tradição, confirmando, 

dessa forma a imagem atribuída ao autor-criador como o de “a voz do nosso povo”, “divulgador 

da cultura” e “escritor dos marginalizados”. Para finalizar, podemos dizer que com a pesquisa, 

pretendemos contribuir também para a área mais ampla do campo literário que tem se esforçado 

por traçar a(s) identidade(s) literária(s) da literatura amazônica produzida no Pará.  

 

Palavras-chave: Imagem; Gênero do discurso; Autor-criador; Literatura Amazônica; Bruno de 

Menezes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
São Carlos/SP – Brasil, setembro de 2015 

83 

ANÚNCIOS IMPRESSOS DAS DÉCADAS DE 1940 E 1950: UMA ANÁLISE 

DISCURSIVA 

 

Ana Lúcia Furquim CAMPOS-TOSCANO (UNI-FACEF) 

anafurquim@yahoo.com 

 

 

A presente pesquisa é uma reflexão sobre o gênero publicitário “anúncio impresso” veiculado em 

revistas nos anos 40 e 50, como por exemplo, Seleções, do Reader’s Digest, uma publicação norte-

americana. Esses anúncios, assim como outros discursos, entre eles, programas de rádio, filmes 

hollywoodianos e artigos de revistas, promoviam o American Way of life, isto é, incentivavam o 

estilo de vida capitalista americano ao divulgar produtos diversos, que começaram a invadir o 

cotidiano do brasileiro, exigindo, desse modo, uma nova maneira de olhar o mundo e de nele 

atuar. Para tanto, utilizamos como referencial teórico-metodológico, os estudos do Círculo de 

Mikhail Bakhtin sobre gêneros do discurso, dialogismo e ideologia. Como os enunciados que 

constituem os gêneros do discurso atendem às diversas finalidades das esferas de atividades 

humanas, os anúncios publicitários, pertencentes à esfera midiática, não somente buscam vender 

e contribuir para a divulgação de um produto ou de uma marca, como também têm o intuito 

discursivo de veicular ideologias e axiologias representativas do contexto sócio-histórico em que 

estão inseridos. Assim, num jogo dialógico em que vozes sociais apresentam-se, ora em 

consonância, ora em confronto, há o reflexo da realidade e a refração, compreendida como uma 

construção pautada na dinâmica da história e marcada pela experiência das práxis humanas, com 

seus inúmeros interesses sociais. Nessa ambiência, o objetivo de nosso trabalho é analisar 

propagandas diversas, como produtos de beleza e de higiene pessoal, eletrodomésticos, 

automóveis, refrigerantes e alimentos, a fim de verificarmos as ideologias e vozes sociais 

presentes nesses discursos. Objetivamos, ainda, compreender sua construção discursiva, 

principalmente no tocante aos elementos constitutivos de um gênero discursivo, ou seja, o 

conteúdo temático, o estilo e a estrutura composicional. Desse modo, é possível entender como 

foram sendo construídos discursos que valorizavam o sistema capitalista, cujos valores estão 

pautados no ato de comprar como forma de bem viver e da conquista de conforto. 

 

Palavras-chave: Gêneros do discurso; Dialogismo; Ideologia. 
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TENSÕES E ESTABILIDADES: JORNAIS IMPRESSOS E ON-LINE NA 

CONSTRUÇÃO DE NOVOS GÊNEROS 

 

Assunção Aparecida Laia CRISTÓVÃO (Capes/Unesp Araraquara) 

assuncao.cristovao@gmail.com 

 

 

O advento de novas tecnologias foi responsável, por décadas a fio, pela morte anunciada do 

jornalismo tal como o conhecemos e como tem sido desenvolvido nos últimos dois séculos. 

Provavelmente nenhuma das novidades que decretaram precipitadamente o fim do jornal – 

cinema, rádio, televisão – teve um efeito tão devastador sobre essa atividade quanto a internet. 

Assim como o cinema e o rádio, a internet provocou mudanças profundas no jornalismo, tanto no 

campo empresarial quanto técnico, e o futuro da atividade ainda não se pode vislumbrar, uma vez 

que, por serem relativamente recentes, os gêneros discursivos do webjornalismo ainda não 

possuem a mesma estabilidade, no que se refere a conteúdo temático, composição formal e estilo, 

que os seus similares do jornalismo impresso. Apesar de todas as suas potencialidades, em 

especial aquelas típicas do meio web (interação, multimedialidade, ubiquidade, 

hipertextextualidade, instantaneidade, personalização e memória), nem sempre todos os recursos 

são utilizados para compor o texto noticioso e, aparentemente, a internet não alterou o que se 

conhece como texto jornalístico padrão, tipificado por possuir um lide (ou lead) e seguir a técnica 

consagrada da “pirâmide invertida”. Nesse contexto, propõe-se uma pesquisa que observe as 

influências que os gêneros jornalísticos estão sofrendo bem como as soluções que estão sendo 

adotadas por cada suporte, isto é, no formato impresso e nos meios digitais, para responder às 

novas exigências e pressões, tendo em vista a concorrência cada vez maior no mercado 

jornalístico e na internet. Para estudar a maneira utilizada para adequação das novas linguagens 

do jornalismo no suporte papel e virtual, a perspectiva teórica bakhtiniana revela-se de 

fundamental importância, em especial as noções de arquitetônica, gênero do discurso, autoria, 

esfera de atividade e enunciado concreto. Para a análise, será delimitado o seguinte córpus: 

versões on-line e impressa dos jornais O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e O Globo, além 

da versão on-line dos portais Último Segundo e Terra, a fim de que se possam comparar veículos 

com e sem tradição no meio impresso. 

 

Palavras-chave: Estudos bakhtinianos; Jornalismo; Internet; Novas tecnologias. 
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A QUESTÃO DA MATEMÁTICA: UMA ANÁLISE DIALÓGICA DAS PROVAS 

DOENEM (1998-2014) 

 

Carlos Eduardo da Silva FERREIRA (UNESP/CAPES) 

karloseduardoo@yahoo.com.br 

 

 

Tendo como ponto de partida desta pesquisa os estudos de fundamentação teórico- metodológica 

da Análise Dialógica do Discurso (ADD), este nosso trabalho promove debates sobre relações 

discursivas veiculadas em enunciados-questões (as perguntas) ligadas à Matemática no Enem 

(Exame Nacional do Ensino Médio), do período de 1998 (data inicial de aplicação da prova) até 

a recente avaliação de 2014. Propomos investigar quais parâmetros analíticos sobre o fazer 

matemático estão sendo colocados em pauta bem como engendrar relações discursivas que 

coloquem em cena articulações entre sujeitos/“candidatos”, exame/processo seletivo e saberes 

matemáticos que podem ser traçadas no decorrer desta temporalidade a ser analisada. A 

importância desse “exame” de objetivos pode ser explicada como sendo o Enem: a) uma avaliação 

do desempenho dos estudantes concluintes da Educação Básica, b) um instrumento de seleção de 

candidatos para o Ensino Superior e, inclusive, c) uma proposta-base para a reestruturação de 

currículos do Ensino Médio, conforme o parecer de aprovação da matriz do Novo Enem, emitido 

pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação, em 2009. Desta maneira, entendemos como 

importante e procedente pesquisar o tema avaliação em matemática, focalizando os estudos sobre 

práticas de ensino-aprendizagem. Por meio da investigação de compreensões sobre o movimento 

de circulação e emergência de vozes que ressignificam os conceitos sobre avaliação em 

Matemática no Enem, o cotejamento dos enunciados-questões do conjunto de provas nos dá 

caminho para analisar em que medida as alterações de esfera político-educacional expressam 

construções de posicionamentos/valores ideológicos sobre as relações de ensino-aprendizagem 

em matemática.  

 

Palavras-chave: análise do discurso; Círculo de Bakhtin; enunciados; ENEM; Matemática. 
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UMA PERSPECTIVA DIALÓGICA DO DISCURSO DA MÍDIA BRASILEIRA SOBRE 

A MACONHA. 

 

Carolina Gonçalves da SILVA (FCLAR-UNESP/CAPES) 

carol_gse@yahoo.com.br 

 

 

A partir de uma perspectiva bakhtiniana do discurso, que permite diálogo constante com outras 

teorias e múltiplos textos além do corpus da pesquisa – e inclui vários conceitos postulados pelo 

Círculo de Bakhtin, que podem ser considerados mutuamente constituintes, como linguagem, 

enunciado, sujeito, alteridade, ideologia –, este trabalho, de natureza qualitativa, pretende realizar 

uma análise dialógica, interpretativa, responsiva, baseada no cotejamento de textos que 

caracterizam o complexo discurso sobre a maconha no Brasil. Seu corpus é composto por matérias 

de capa sobre o assunto nas revistas Época, de 20 de Junho de 2009; Veja, de 31 de Outubro de 

2012 e de 13 de novembro de 2013; Carta Capital, de 15 de Maio de 2013; Superinteressante, de 

27 de Janeiro de 2014 e edição 338 de Outubro de 2014; Galileu, de Janeiro de 2013 e Rolling 

Stones, de março de 2014; num diálogo com o Projeto de Lei nº 7270/2014, de Jean Wyllys, e da 

Política Nacional Sobre Drogas, de 2005, como representantes, respectivamente, de novos 

posicionamentos políticos e do discurso oficial vigente sobre a questão. O objetivo desta pesquisa 

é verificar, através do que veicula a mídia impressa, o que dizem os discursos sobre a maconha 

no Brasil, quais as ideologias que os constituem, se eles têm mudado ao longo das últimas duas 

décadas – se sim, qual o cunho de tal transformação? Se não, quais as forças que impedem tal 

movimento? Partindo dos enunciados em seus aspectos verbo-visuais, a análise se volta para os 

movimentos entre super e infraestrutura e essa complexa relação que constitui o discurso e 

permite apreender suas condições sócio-históricas de produção. Esta pesquisa busca, portanto, 

compreender a interação entre as forças centrípetas e centrífugas que compõem os múltiplos 

sentidos, nem sempre explícitos, dos discursos sobre a Maconha no Brasil, numa relação 

inesgotável com outros discursos do passado e do futuro, na busca de um retrato de seu momento 

atual e das transformações sociais que esses discursos podem representar.  

 

Palavras-chave: Discurso; Dialogismo; Ideologia; Mídia; Maconha. 
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A CONSTRUÇÃO DA VOZ DO JOVEM PESQUISADOR NA ESCRITA DO TEXTO 

CIENTÍFICO: UM ESTUDO EM PERSPECTIVA DIALÓGICA 

 

José Cezinaldo Rocha BESSA (UNESP/UERN - CNPq) 

cezinaldobessauern@gmail.com 

 

 

No presente trabalho, pretendemos apresentar resultados parciais de nossa pesquisa de doutorado 

em andamento, na qual objetivamos examinar diálogos que constituem o dizer do jovem 

pesquisador na escrita do texto científico, procurando observar como esses diálogos colaboram 

com a construção de uma voz autoral nessa escrita e, por conseguinte, com a constituição dele 

como sujeito/pesquisador. Os objetivos específicos da pesquisa procuram focalizar formas de 

presença da palavra alheia que constituem a voz do jovem pesquisador na escrita do texto 

científico e como ele relaciona dialogicamente sua voz com as vozes que convoca em seu texto. 

O trabalho está inserido na perspectiva da teoria/análise dialógica do discurso, conforme se tem 

entendido, aqui no Brasil, a contribuição do Círculo de Bakhtin. Nesse sentido, fundamentamos 

nosso trabalho em textos de pensadores do Círculo e de comentadores (AMORIM, 2002, 2004, 

2009; BRAIT, 2010, 2012; BUBNOVA, 2011; 

CASTRO, 2009; FARACO, 2009; GERALDI, 2012; PONZIO, 2009, 2010, 2011, entre outros) 

que dialogam com esse textos. O trabalho encontra respaldo teórico também em contribuições 

sobre discurso citado/reportado/representação do discurso outro, mais precisamente no aspecto 

da caracterização das formas de citar/reportar/representar o discurso do outro, de estudiosos como 

Maingueneau (1996, 1997, 2008, 2011) e Authier-Revuz (1990, 2004, 2008, 2011a); bem como 

em contribuições de autores que discutem a temática da escrita científica, sobretudo em 

perspectiva enunciativa e/ou discursiva ou retórica, dentre os quais destacamos Boch (2013), 

Boch e Grossmann (2002), Hyland (2001, 2005, 2011), Pollet e Piette (2002), Petrić (2007, 2012) 

e Rinck e Mansour (2013). O corpus da pesquisa é constituído de 10 artigos científicos produzidos 

por jovens pesquisadores (estudantes com mestrado concluído ou em andamento) e publicados 

em anais de um evento acadêmico-científico promovido pela Associação Brasileira de Linguística 

(ABRALIN). Os dados parciais apontam que, na escrita do artigo científico, o jovem pesquisador 

constrói um de dizer utilizando-se de diferentes estratégias de estabelecer diálogo com a palavra 

do outro, algumas das quais relevam um complexo e produtivo trabalho de apropriação e 

assimilação dos dizeres dos autores citados, enquanto outras denunciam problemas relativos à 

manipulação inapropriada do dizer do outro e das fontes citadas, atestando, de um lado, a 

complexidade do citar na escrita científica, e, de outro lado, as dificuldades do sujeito 

jovem/pesquisador nessa escrita, as quais são concebidas aqui, antes de tudo, como próprias ao 

estágio de formação em que ele se encontra e ao seu processo de familiarização com convenções 

da esfera acadêmico-científica. 

 

Palavras-chave: Relações dialógicas; Escrita científica; Jovem pesquisador. 
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O CONTÍNUO ENTRE GÊNEROS: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DE 

COMENTÁRIOS EM RELAÇÃO AO TEXTO COMENTADO NO SITE 

WWW.PAPODEHOMEM.COM.BR 

 

Felipe Sousa de ANDRADE (UNESP/CAPES) 

felipesousadeandrade@gmail.com 

 

 

Através das ideias do círculo de Bakhtin, mais especificamente sobre os gêneros discursivos – 

mas não só – analisamos no site www.papodehomem.com.br a relação entre gênero discursivo 

tutorial e gênero discursivo comentário. Considerando que os gêneros se constituem, grosso 

modo, de estilo, modo composicional e conteúdo temático, olhamos para a concomitância desses 

aspectos no processo de leitura e escrita dos dois gêneros. É possível, então, ver similaridades: no 

tutorial, por exemplo, há o uso corrente de imagens, videos e, principalmente, da palavra escrita, 

cada um com particularidades próprias; no comentário, por sua vez, encontramos os mesmos 

processos e recursos. O comentário, mesmo refletindo e refratando a singularidade de cada sujeito 

enunciativo, mostra-se impregnado de um fazer comum, de um diálogo com os outros enunciados 

e sujeitos. Um diálogo não apenas no sentido constitutivo de todo enunciado, mas também no 

sentido de continuidade a ponto de se refletir sobre as fronteiras de cada gênero. Uma das questões 

levantadas e que se propõe responder é: qual a influência do suporte quanto a essa continuidade? 

Além disso, o que se poderia dizer sobre o gênero discursivo comentário? Olhando para outras 

relativas estabilidades desse gênero em outros sites, somos ainda levados a considerar não apenas 

o computador como suporte: blogs e revistas eletrônicas, por exemplo, também o seriam, e eles 

influenciam em como o comentário pode ser produzido e em sua instabilidade. Não consideramos 

que o suporte computador tenha permitido uma difícil percepção entre as limitações de cada 

gênero; antes, consideramos que a materialização do discurso e os processos de constitutividade 

dialógica é que permitem uma continuidade entre as palavras. Os sujeitos se mesclam, as palavras 

se imbricam, a polifonia reverbera. Esta, em sua constituição, apaga e mostra os limites – em mais 

de um sentido – de cada discurso, paradoxal e ambiguamente. Comentar não é apenas emitir uma 

opinião, mas estabelecer diálogos contínuos.  

 

Palavras-chave: Gêneros discursivos; Comentários; Contínuo. 
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PRÁTICAS DE ESCRITA CRIATIVA: ASPECTOS SOBRE SUBJETIVIDADE E 

ALTERIDADE 

 

Marina Célia MENDONÇA (UNESP) 

marinamendonca@fclar.unesp.br 

 

 

Este trabalho é parte de pesquisa que toma os escritos do Círculo de Bakhtin como base teórico- 

metodológica e se insere em estudos desenvolvidos no interior da análise dialógica do discurso. 

O estudo está centrado na problemática da produção textual, particularmente da chamada “escrita 

criativa”. Pode-se considerar que essa produção se dá na convergência de, pelo menos, três outras 

questões: a da produção de textos na escola; a da presença dos gêneros literários na escola; a de 

escrita criativa em outras esferas de atividade. Nesse contexto em que a “sociedade letrada” 

brasileira se expande e busca mais acesso à produção escrita em meios tecnológicos, o interesse 

desta pesquisa é apresentar material que amplie a discussão sobre o processo de “escolarização” 

da escrita de gêneros literários, por um lado, e sobre o processo de escrita criativa presente, em 

especial, na internet. Considerando esses aspectos, o objetivo geral da pesquisa é refletir sobre a 

prática de escrita criativa na sociedade brasileira contemporânea, em especial no que diz respeito 

às suas relações com aspectos ligados à subjetividade/autoria dos sujeitos-escritores. Neste 

trabalho, especificamente, são analisados blogs e sites de escritores emergentes, em especial 

seções intituladas “Quem sou eu” ou “Sobre o autor”. O interesse é refletir sobre como o gênero 

“Perfil” dialoga não somente com a “Biografia”, mas também com outros gêneros, indiciando 

uma representação de si marcada por determinados valores do discurso literário. Esse diálogo 

entre gêneros do discurso na constituição do perfil do escritor emergente também tem como fator 

importante, na produção de sentido, linguagens não verbais, o que ajuda a produzir para esse 

sujeito, nesse dizer de si, uma identidade em relação com o discurso produzido na esfera artística 

e em outras esferas. Dessa forma, a questão da identidade do sujeito é questão central neste 

trabalho, identidade aqui pensada “em relação” com a memória, com o outro/Outro e com as 

possibilidades de significar no acontecimento.  

 

Palavras-chave: Estudos Bakhtinianos do Discurso; Práticas de Escrita; Gêneros do Discurso. 
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A REDAÇÃO NA PROVA DO ENEM: UMA ANÁLISE DIALÓGICA DO DISCURSO 

 

Nathália Maria SOARES (FATEC) 

nati851@hotmail.com 

 

 

O objetivo desta pesquisa é analisar, segundo a perspectiva teórico-metodológica dos estudos 

bakhtinianos, as propostas de redação do ENEM, de forma a entender sua constituição histórica 

na relação com outros vestibulares e documentos oficiais. A hipótese de que partimos é que essas 

propostas, ao considerarem de forma singular o discurso “educação para a cidadania”, fazem com 

que apenas um modelo de texto seja escrito, limitando assim o acesso à diversidade de gêneros e 

enunciados no momento da produção escrita. Para comprovar essa hipótese mobilizamos os 

conceitos de enunciado, discurso, diálogo, gênero e sujeito definidos pelo círculo de Bakhtin. 

Juntamente com esse estudo, realizamos uma pesquisa bibliográfica baseada em documentos 

oficiais da educação (PCN e LDB) que são bases para a constituição do ENEM, e um estudo 

bibliográfico da linguística textual para verificar o que se propõe sobre texto e textualidade, 

buscando compreender melhor o universo de produção textual exposto naavaliação do ENEM 

(Exame Nacional do Ensino Médio). 

 

Palavras-chave: ENEM; análise do discurso; gênero do discurso; redação escolar; exames 

vestibulares. 
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CONFLUÊNCIAS NAS REFLEXÕES DE BAKHTIN E SIMMEL 

 

Renata Coelho MARCHEZAN (UNESP) 

renata_marchezan@uol.com.br 

 

 

No domínio das reflexões que se dedicam ao estudo das interlocuções e fontes da obra de M. 

Bakhtin, esta comunicação privilegia o estudo das contribuições de G. Simmel, que mostram uma 

convergência de domínios semelhante a que encontramos nas obras de Bakhtin: Simmel é 

considerado um neokantista, mas irá reelaborar seu pensamento sob a perspectiva da chamada 

filosofia da vida, além de ser considerado um precursor da sociologia. Os domínios da cultura 

aparecem historicizados nas obras de Simmel, que os toma de Kant. No entanto, diferentemente 

das categorias universais em Kant, que são atualizadas de modo particular pelos indivíduos, uma 

vez que afetam apenas a parte racional de seus atos; em Simmel, são as circunstâncias históricas 

de cada indivíduo, os círculos sociais de que faz parte, que determinam seus atos. Sociedade, para 

Simmel, consiste em interações sociais vivas, que são, constantemente, feitas e refeitas, entre 

sujeitos e entre grupos. Dinâmica que explica também por meio do conceito de conflito, ao qual 

atribui significações sociológicas. Os caminhos da interlocução de Bakhtin com Simmel levam-

nos ao exame de termos particulares e à análise mais ampla do próprio paradigma teórico em que 

se inscrevem os dois pensadores, passando pela consideração de seus conceitos mais 

fundamentais: a relação “mundo da vida” / “mundo da cultura”, a interação simmeliana e o 

diálogo bakhtiniano. 

 

Palavras-chave: Análise Dialógica do Discurso; Filosofia; Simmel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
São Carlos/SP – Brasil, setembro de 2015 

92 

 

 

 

O GÊNERO ARGUMENTATIVO ESCOLAR: UM ESTUDO SOBRE OS 

ENUNCIADOS DE CONSENSO E DE POLÊMICA 

 

Rinaldo GUARIGLIA (UNIFAFIBE) 

guarigliar@gmail.com 

 

 

Este estudo fundamentado no pensamento bakhtiniano objetiva apresentar duas categorias 

dialógicas de enunciados regidos retoricamente no gênero argumentativo escolar, designado 

atualmente por texto de opinião. Trata-se dos enunciados de consenso e dos enunciados de 

polêmica, que respondem, respectivamente, pela propagação de sentidos do senso comum e de 

sentidos que se contrapõem a ele. A fundamentação teórica compreende o aproveitamento da 

reflexão do Círculo de Bakhtin sobre dialogismo e gênero; especificamente, sobre a instituição 

da palavra do outro como forma de contestação: polêmica velada e polêmica aberta. Justifica-se 

a então proposta em função de o lugar-comum constituir-se um instrumento de legitimidade do 

dizer; não necessariamente uma carência de arcabouço informativo sociocultural do sujeito-

produtor, que levaria à mesmice constatada durante a correção de redações. Na esteira desse 

posicionamento, polemizar não significa necessariamente refutar um sentido consensual e 

instituir um dado novo; significa promover um debate em que há contraposição de sentidos; 

mesmo que, ao final, prevaleça o consenso. Assim, postula-se que a aplicação, ou não, de 

enunciados consensuais não é uma casualidade, mas uma estratégia retórica, na qual prevalece a 

polêmica velada, quase integralmente. Nesta perspectiva, o discurso do senso comum gera 

sentidos que são postos como verdadeiros; são proposições consensuais, pré-validadas, com a 

adoção de “minhas-palavras-alheias”; são acolhidas muitas vezes sem a exigência de um 

posicionamento crítico, polêmico, que possa, ou não, confirmá-las. Este estudo investiga três 

matrizes dialógicas em redações escolares argumentativas: os diálogos do sujeito-produtor com 

outras vozes sociais, com a proposta de redação e, principalmente, com o interlocutor-

examinador. Esses diálogos inserem as propriedades dialógicas: um conjunto de propriedades que 

ora são manifestações da categoria consensual, ora da polêmica. São nove as propriedades 

dialógicas identificadas em enunciados deste gênero: redução temática, adoção parcial de um 

posicionamento, rompimento com a proposta de redação, paráfrase de trechos da proposta de 

redação, aplicação de aspectos generalizantes, polarização do recorte temático, organização de 

enunciados argumentativo-descritivos, observação de um raciocínio lógico formalizado, e 

inserção de enunciados interrogativo-retóricos. O córpus de pesquisa compreende a análise de 

vinte redações dissertativas produzidas durante um processo seletivo universitário, em que dez 

textos obtiveram nota acima de 5,0 (cinco), e os outros dez, abaixo dessa nota.  

 

Palavras-chave: Senso comum; Dissertação Escolar; Dialogismo. 
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DIÁLOGOS E DISCURSOS: A CONSTRUÇÃO DE SENTIDO DA 

ESCRITA/REDAÇÃO CIENTÍFICA ATRAVÉS DE VIDEOAULAS NA INTERNET 

 

Simone Cristina MUSSIO (UNESP/FCLAr) 

simussio@yahoo.com.br 

 

 

Como os processos virtuais e convergentes das linguagens, propiciados pelo moderno meio 

internético, operacionalizam forças que se atualizam e se sintetizam em mudanças nos sistemas 

de ensino-aprendizagem no mundo contemporâneo, intercambiando-se, assim, em novos espaços 

e artefatos educacionais e comunicacionais, podemos claramente observar como os diversos 

campos da atividade humana estão intrinsecamente unidos devido ao uso da linguagem. Haja vista 

que o caráter e as formas das linguagens, consoante Bakhtin (1997), são intensamente 

multiformes, assim como as esferas que os sustentam, esta pesquisa, alicerçada bakhtinianamente, 

tem como objetivo perceber como se dá a constituição do gênero videoaula a partir de cursos 

sobre escrita/redação científica inseridos no Youtube, de modo a compreender como ocorrem as 

negociações de sentido presentes neste tipo de produção audiovisual. Buscamos, assim, destacar 

como a formatação de tais aulas dialoga, a partir de enunciados concretos (verbais e não verbais), 

com os traços de um fazer instrutivo-educacional, concernente à esfera didático-pedagógica, bem 

como com o caráter mercadológico, sobreposto a uma esfera midiático-comercial, dos enunciados 

materializados nas aulas, os quais têm como alvo a venda de determinado produto (livros) ou 

serviços (aulas, cursos e palestras). Dessa forma, notamos como as construções, interações e 

recriações presentes neste gênero virtual contemporâneo comportam, assim, um encontro de 

inúmeras vozes, que mantêm relações de controle, compreensão, negociação com novas formas 

de ensino-aprendizagem que visam não apenas à disseminação de conteúdos, mas a finalidades 

outras (comerciais, promocionais, etc.). Foi pensando no gênero videoaula que observamos como 

o conceito de aula, em decorrência das inúmeras inovações tecnológicas existentes no mundo 

contemporâneo, vem sofrendo distintas alterações no decorrer do tempo, de modo a possibilitar 

novos modos informais de aprendizagem e de divulgação de conteúdos. Com relação à estilística 

de tais videoaulas, desejamos entender como estas têm um estilo que se associa com a própria 

temática de tais aulas, sendo esta uma de suas principais especificidades. Como o fazer científico 

passa a nortear até a forma de composição e organização das videoaulas ao se ensinar a 

escrever/redigir cientificamente, podemos observar como o próprio gênero se atualiza neste 

acontecimento. É, pois, a partir de tais apontamentos que apropriamo-nos desta teoria com o 

intuito de perceber como o ciberespaço, em específico as videoaulas de escrita/redação científica 

inseridas no YouTube estão povoadas por uma multiplicidade de linguagens e vozes, as quais 

participam da construção de sentido deste hodierno gênero digital. 

 

Palavras-chave: Videoaulas youtubianas; Escrita/Redação científica; Bakhtin. 
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GRUPO 13: GEADA – GRUPO DE ESTUDOS EM ANÁLISE DO DISCURSO DE 

ARARAQUARA (UNESP/FCLAr) 

 

Maria do Rosario GREGOLIN (UNESP-Araraquara/CNPq) 

mrgregolin@gmail.com 

 

 

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.  

 

Integrantes: Glaucia Vaz, Juliane de Araujo Gonzaga, Mauricio Junior Rodrigues Silva, Maurício 

Neves Corrêa, Renan Mazzola, Thiago Ferreira da Silva, Vinícius Durval Dorne  e Yuri Araujo de 

Mello. 
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ASSASSINOS EM SÉRIE NA MÍDIA BRASILEIRA: DE MANÍACOS A POPSTARS 

 

Glaucia VAZ (UNESP-Araraquara/PPGLLP) 

glaucia.mirian@gmail.com 

 

 

O que torna possível a visibilidade desse termo serial killer na mídia brasileira? A partir de que 

momento e condições históricas passamos a utilizar o termo serial killer onde, outrora, líamos 

matadores, bandidos, pistoleiros ou assassinos? E por que/como, em determinado momento esses 

sujeitos ser tornaram tão populares a ponto de se tornarem não apenas tema de jornais e revistas, 

mas também de séries, filmes, músicas, camisetas, páginas de redes sociais? Tomando a atuação 

da indústria cultural como um dos dispositivos de enunciabilidade e visibilidade do assassino 

como uma das discussões constitutivas do projeto de doutoramento, proponho problematizar 

como é discursivizada a prática de matar a partir da constituição do assassino em série na mídia. 

Objetivo pensar como se dá a formação desse objeto de discurso considerando o conjunto de leis, 

instituições, práticas discursivas e técnicas que visam ao mercadológico e quais seriam as rupturas 

que culminam num acontecimento discursivo: o uso do termo serial killer/assassino em série nas 

mídias corporativa e alternativa no Brasil. Especificamente para esta comunicação, valendo-me 

da materialidade acerca de dois casos bastante conhecidos, a saber, os assassinatos cometidos por 

Francisco de Assis Pereira (Maníaco do Parque) em reportagens da década de 1990, e de Thiago 

Henrique Gomes da Rocha, (Serial Killer de Goiânia), em reportagens do ano de 2014, apontarei, 

na explicitação de enunciados marcados por posicionamentos de sujeitos, como nesse 

determinado espaço de tempo, há deslocamentos nos modos como se enuncia acerca dos 

assassinos: de criminosos que devem ser condenados por suas práticas a frios e meticulosos 

sujeitos que causam mistério e interesse, devendo ser mostrados, estudados, discutidos para além 

de ser condenados. Como papel relevante na formação do objeto que me proponho analisar, a 

discursivização da prática de matar com foco em assassinos em série, considero o funcionamento 

da convergência midiática, discutida por Henry Jenkins em Cultura da Convergência (2009), que 

se refere ao modo contemporâneo de como os sujeitos lidam com a produção de conteúdos em 

distintas plataformas. Me respaldo na analítica do poder quanto ao conceito de dispositivo e na 

Arqueologia do saber (1969), buscando regularidades discursivas e tomando o enunciado como 

função enunciativa e em seu aspecto de unidade semiológica. Deste modo, teórica e 

metodologicamente parto da Análise do discurso de linha francesa com Foucault. (Pesquisa 

financiada pelo CNPq). 
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POR UMA HISTÓRIA DO NOVO FEMINISMO NO BRASIL 

 

Juliane de Araujo GONZAGA (UNESP/FCLAr) 

gonzagajuliane@gmail.com 

 

 

Esta pesquisa propõe delinear os contornos do novo feminismo que surge no Brasil a partir de 

2011, impulsionado por movimentos sociais como a Marcha das Vadias por exemplo. Visto que 

uma das questões principais do novo feminismo refere-se à conduta sexual de homens e mulheres 

no contexto do assédio sexual e do estupro, nossa pesquisa se volta para os discursos que 

produzem subjetividades que “culpabilizam/desculpabilizam” a vítima. Assim, interessa- nos 

indagar sobre as condições de possibilidades que a conjuntura histórica presente fornece para a 

produção de objetos de discurso tais como o assédio sexual, o estupro e a mulher 

assediada/estuprada. Para tanto, analisaremos discursos produzidos pelas mídias digitais cujos 

enunciados se inscrevem no campo associado feminista, a fim de cotejá-los e identificar 

regularidades e singularidades discursivas. O corpus de análise compõe-se de enunciados 

extraídos de mídias corporativas como Folha de São Paulo, Estado de São, Revista Veja, e mídias 

alternativas como Blogueiras Feministas, Escreva Lola Escreva, Feminismo na Rede entre outras. 

Ademais, o recorte do corpus se dá em torno dos temas: (i) a pesquisa do IPEA sobre tolerância 

social à violência contra mulheres; (ii) o projeto de criação de vagão exclusivo para mulheres em 

São Paulo; (iii) o estupro em universidades, instituições e espaços públicos. Considerando a 

dispersão do tema nesses lugares de enunciação, nossas questões de pesquisa são: por que o 

estupro tem tanta visibilidade na atualidade? Como se define esse regime de enunciabilidade? A 

fundamentação teórica que conduz esta pesquisa é a Análise do Discurso francesa, mais 

especificamente, os pressupostos de Michel Foucault (2012 [1969]; 2000 [1979]; 2006 [1984]) 

sobre a arqueologia, a genealogia e a ética, cuja metodologia propõe investigar os solos de 

emergência dos discursos e suas imbricações com a produção de saberes, poderes, subjetividades 

e condutas. Nesse contexto, nossas hipóteses são: (i) subjetivar a mulher como vítima e culpada 

legitima dadas regras morais e relações dos sujeitos com determinados jogos de verdade; (ii) há 

diferentes regimes de enunciabilidade nessa ordem discursiva, pois a produção dos objetos se dá 

de forma heterogênea; (iii) as práticas discursivas no campo do novo feminismo propiciam novas 

relações do sujeito consigo mesmo e com o corpo, a sexualidade e a moral. Por fim, ressaltamos 

que a contribuição desta pesquisa reside na problematização da sexualidade e da constituição do 

sujeito ético na atualidade, dando a ver possibilidades outras de subjetivação e condutas morais 

singulares na sociedade brasileira.  
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ASSIM SE FAZ DOUTOR?: NOTAS SOBRE PRÁTICAS DE SUBJETIVAÇÃO NO 

CAMPO ACADÊMICO CONTEMPORÂNEO 
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O presente trabalho busca problematizar algumas práticas que podem ser encontradas no campo 

acadêmico do Brasil contemporâneo e que contribuem para que um indivíduo possa ocupar 

determinadas posições de sujeito nesse espaço. Essas práticas desempenham uma importante 

função, qual seja: legitimar os sujeitos aos jogos de verdade que perpassam esse campo. Na busca 

pela especificidade desses procedimentos procurou-se empreender uma prática de análise de 

discursos pautada pela arquegenealogia foucaultiana. Essa perspectiva está posta dentro da 

Análise do Discurso, desenvolvida na França nos anos de 1960 e 1970 por meio dos trabalhos de 

Michel Pêcheux e Michel Foucault, e pensada no Brasil hodierno a partir das perspectivas 

históricas de Maria do Rosário Gregolin (2002, 2004, 2006b). Ao considerar também os trabalhos 

desenvolvidos por Foucault na década de 1980, esse instrumental teórico permite-nos empreender 

uma história crítica do presente, de modo a verificar como o campo acadêmico está constituído a 

partir de relações de força que incidem sobre o si. Para problematizar alguns dos inúmeros 

processos de subjetivação que existem no campo acadêmico brasileiro da contemporaneidade, 

tomou-se dois eixos principais de análise: um primeiro pautado nos procedimentos de escrita, 

provenientes da análise de certos manuais/editais acadêmicos que estabelecem padrões de escrita, 

de circulação e legitimação dos textos; um segundo eixo derivado do assento curricular, no qual 

se analisou a Plataforma Lattes como um importante dispositivo para construção da subjetividade 

dos acadêmicos. A análise desses dois eixos temáticos permitiu ao trabalho conjecturar que muitas 

das práticas analisadas se norteiam, dentre outros fatores, pelas partilhas de títulos. Essas partilhas 

atuam como importantes instrumentos de poder que são preponderantes à produção das 

subjetividades. Por fim, longe de escapar às determinações estratégico-discursivas que circundam 

o presente meio acadêmico, este trabalho busca se inserir discursivamente nessas lutas. Intervir, 

lutar, resistir. Resistir não como se resiste a um poder central, mas de forma a lançar-se ao jogo 

de micropoderes. 
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HETEROTOPIAS NO PAÍS DO MILAGRE: UMA HISTÓRIA DO PRESENTE DAS 

SOCIEDADES INDÍGENAS NAS TELAS 

 

Maurício NEVES CORRÊA (UNESP-Araraquara/PPGLLP) 

mauricio_nc@hotmail.com 

 

 

Os dizeres “ordem e progresso”, estampados na bandeira nacional rememoram discursos que 

atravessam as histórias do Brasil e constituem a nação como “o país do futuro, o país do milagre”. 

Há, entretanto, em nossa sociedade lugares que flutuam em fuga deste “milagre” e deste 

“progresso”. Ao longo de nossa história, os senhores do litoral que observaram estranhas 

embarcações em seus horizontes, procuram outros espaços para seus próprios barcos, espaços que 

chamamos, hoje, de aldeias indígenas. Lugares que despertam fascínio e medo. Permeiam o 

imaginário nacional de onde vai emergir o corpo indígena pintado e com um arco e flecha, seja 

para admiração ou para o pavor. Esses espaços estão presentes nas margens de nossa sociedade, 

são o contrário do que não tem lugar, eles são heterotopias. O objetivo deste trabalho é realizar 

uma pesquisa arquegenealógica a partir dos estudos de Michel Foucault a fim de problematizar 

acontecimentos discursivos que inventaram e inventam identidades de povos indígenas em 

produções audiovisuais no decorrer do século XX até a contemporaneidade. Pretendemos analisar 

processos discursivos construídos em materialidades fílmicas que agenciam uma ética e uma 

estética da corporalidade, da sexualidade e do gênero cujos efeitos de sentido 

objetivam/subjetivam o indígena brasileiro. Essa análise pressupõe focalizar os regimes de 

verdade que constituem esses discursos. Por que determinados enunciados ganharam destaque na 

mídia e outros foram interditados, excluídos? Que relações de saber e poder agenciaram e 

agenciam o movimento dessas agitações históricas? Quais os interesses e as oposições de atores 

tão distintos como os Governos Brasileiros, a TV Globo, asONGs, os antropólogos, os 

documentaristas e os próprios índios como produtores de visibilidades e enunciabilidades sobre 

as sociedades indígenas? Para Gregolin (2008), a função do arquegenealogista é “interpretar ou 

fazer a história do presente”. Este procedimento consistiria em mostrar que “as transformações 

históricas foram as responsáveis pela nossa atual constituição como sujeitos objetiváveis por 

ciências, normalizáveis por disciplinas”. A partir desta perspectiva teórica, a proposta é colocar 

em luta os saberes produzidos pelas diversas produções audiovisuais sobre/dos povos indígenas 

do lugar histórico de onde eles falam. Na relação mais estrita entre discurso e mídia, as 

contribuições na elaboração de uma Semiologia Histórica de J.J. Courtine e as propostas de uma 

análise do discurso com Michel Foucault empreendida pelo GEADA, que retomam as 

formulações da AD francesa e ampliam as reflexões sobre o funcionamento da mídia, no Brasil, 

também nortearão as análises desenvolvidas nesta pesquisa. 
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A PINTURA NA DIMENSÃO DO DISCURSO: ASPECTOS TEÓRICOS E 

ANALÍTICOS 

 

Renan MAZZOLA (UNESP-FCL) 
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A análise do enunciado pictórico contribui para a formulação e veiculação de sentidos na 

sociedade. O lugar das pinturas como objeto da AD é construído a partir de um histórico de 

deslocamentos realizados no próprio percurso do aparato teórico-conceitual dessa disciplina. Com 

vistas a refletir sobre as materialidades do cânone visual nas mídias digitais a partir das relações 

entre discurso e imagem, fundamentamo-nos nos postulados da Análise do Discurso, derivada 

dos trabalhos do grupo em torno de Michel Pêcheux e de contribuições da obra de Michel 

Foucault, e concebemos os seguintes pressupostos que subsidiarão as considerações a serem aqui 

desenvolvidas: a) o cânone se configura como procedimento de controle do discurso e como lugar 

de memória; b) o discurso estético, mencionado por Michel Pêcheux nas obras da chamada 

“terceira época” da Análise do Discurso, sinaliza caminhos para a compreensão do lugar da 

pintura e da mídia no aparato teórico desse campo do saber; c) a história da Análise do Discurso 

desenhada por Jean-Jacques Courtine retrata os limites do pensamento de Michel Pêcheux e os 

avanços do pensamento de Michel Foucault com relação à abordagem da imagem em sua 

dimensão material, discursiva e histórica; d) o enunciado, para Michel Foucault, possui uma 

natureza semiológica, ou seja, ele não se reduz necessariamente ao componente linguístico; e) 

para estudarmos a abordagem da imagem e da pintura na Análise do Discurso, revisitamos os 

princípios encontrados no campo da Semiologia dos anos 1960 e 70 – como a obra de Roland 

Barthes em torno da fotografia e a de Carlo Ginzburg em torno do paradigma indiciário na pintura 

– para então compreendermos a natureza da Semiologia Histórica desenvolvida por Jean-Jacques 

Courtine. Em linhas gerais, esse trabalho explicita as condições teóricas de emergência da 

abordagem da materialidade visual – da imagem, em geral; da pintura, em particular – em Análise 

do Discurso. Especificamente, este estudo demonstra o lugar do discurso estético nas obras de 

Michel Pêcheux e de Michel Foucault, e da produtividade da Semiologia Histórica de Jean-

Jacques Courtine. Como ilustração dessas abordagens teóricas, analisamos as transformações 

sentidas pelo cânone pictórico ocidental na atualidade. 
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UMA HISTÓRIA DO SIGNO E O SIGNO NA HISTÓRIA: SOBRE AS CONCEPÇÕES 

DE LINGUAGEM E HISTÓRIA EM FOUCAULT, BARTHES E COURTINE 

 

Thiago Ferreira da SILVA (UNESP – Araraquara) 

thiago.pd90@gmail.com 

 

 

O presente trabalho é parte integrante do projeto de doutorado em andamento intitulado “O 

analista dos indícios e o detetive do discurso: análise do discurso e semiologia na sociedade da 

mídia”, em desenvolvimento no seio do Grupo de Estudos em Análise do Discurso de Araraquara 

(GEADA), que visa a discutir a emergência dos diversos projetos semiótico- semiológicos no 

campo teórico da análise do discurso no Brasil tendo em vista suas filiações teóricas, suas origens 

epistemológicas e suas consequências metodológicas nas práticas de AD no país e na adoção de 

novos objetos de análise. Neste trabalho, buscamos discutir as aproximações e distanciamentos 

entre o pensamento e as concepções foucaultianas a respeito do funcionamento discursivo na 

sociedade e as reflexões e propostas de dois projetos semiológicos distintos por Roland Barthes, 

ainda nos anos 1960, e Jean-Jacques Courtine, quase duas décadas mais tarde. Para tanto, serão 

tomados como centrais as concepções de História e Linguagem, que estão na base da noção de 

discurso de Foucault e na própria fundação da Semiologia Histórica cunhada por Courtine, 

observando como os três autores fundamentam seus conceitos operatórios sobre esses dois 

elementos, destacando as aproximações, bastante evidentes, entre as reflexões dos autores em 

questão, mas também as divergências, abundantes e complexas, que levam Courtine mesmo a 

negar qualquer tipo de ligação ou filiação à semiologia de cunho saussuriano de Barthes ou a 

qualquer concepção de linguagem de corrente “estruturalista”. Com este objetivo, procederemos 

a uma leitura e discussão desses conceitos em três obras, por hora: a Arqueologia do Saber, de 

Michel Foucault, em que o autor sistematiza, pela primeira vez, um possível método de análise 

de discursos que tenha como base a História, a Linguagem e a Sociedade; o livro Mitologias, de 

Roland Barthes, em que o autor desenvolve o conceito de mito e as funções do mitólogo, que teria 

por objetivo, em sua concepção, desvelar, nos diversos tipos de linguagem, os sentidos histórico-

sociais ali contidos; e Decifrar o corpo, de Courtine, onde o autor propõe uma reflexão a respeito 

do seu trabalho desenvolvido em diálogo com o pensamento de Foucault e com os grupos que 

dele se ocupam no Brasil, abordando principalmente a adoção do corpo e dos mais diversos tipos 

de linguagem como objeto produtivo e indispensável para a Análise do Discurso contemporânea.  
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O que é ser jornalista? Quem pode ser jornalista? O que pode o jornalista? Tais reflexões nos 

inquietaram quando, em 2009, o Supremo Tribunal Federal (STF) – considerado, neste estudo, 

um acontecimento discursivo – decidiu que o diploma de jornalismo não era mais requisito 

obrigatório para o exercício da profissão. Esse incômodo nos levava a problematizar, na pesquisa 

em âmbito de doutoramento, como ao longo do curso da história vai se delineando identidades 

para o “sujeito jornalista”; como discursos que se entrecruzam, assimilam, rejeitam, ressaltam, 

silenciam puderam promover uma superfície de emergência e de possibilidade para o 

acontecimento discursivo ora descrito. Desta forma, amparados nas reflexões arquegenealógicas 

de Michel Foucault em sua (co)relação com a Teoria do Discurso, levantamos então a seguinte 

problemática de pesquisa: “Como o sujeito jornalista é erigido no (dis)curso da história da 

imprensa no Brasil?”. Ou seja, “como nos livros que buscam recontar a história da imprensa 

brasileira, o jornalista é tomado como objeto do discurso e, inerentemente a esse processo, 

subjetivado por práticas discursivas que lhe constroem identidades (im)possíveis?”. Para essa 

tarefa, selecionamos como corpus dois livros que se debruçam sobre a história da imprensa no 

país e que são recorrentes nos Planos de Ensino das disciplinas dos cursos de Jornalismo que 

buscam refletir sobre a história do jornalismo no país: História da imprensa no Brasil, de Nelson 

Werneck Sodré, e História, jornal e técnica: história da imprensa brasileira, volume 1, de Benedito 

Juarez Bahia. Como construção metodológica e de adentramento no corpus, delimitamos e 

utilizamos os acontecimentos discursivos, para podermos observar como a partir dos discursos 

analisados, o jornalista é subjetivado por práticas discursivas que lhe impõem modos de ser, agir, 

fazer. Entre as regularidades encontradas no gesto de análise, mencionamos como o jornalista é 

tratado como representante da verdade/sociedade (mas também dos patrões, dos donos dos 

veículos de comunicação, dos anunciantes), o sujeito capaz de olhar/interpretar/transmitir a 

realidade – como se esta lhe fosse totalmente acessível –, o boêmio, o intelectual, o homem do 

escrever bem, o literato, o que resiste: (im)possibilidades do sujeito-jornalista.  
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yuri.amello@gmail.com 

 

 

É inegável que as mídias desempenham um papel fundamental na sociedade, desde o surgimento 

da escrita e da revolução da imprensa com Gutenberg às mídias tradicionais, como televisão ou 

rádio. Entretanto, um objeto que tem ganhado um lugar privilegiado e distinto na sociedade são 

as chamadas novas mídias ou mídias digitais. Fluidas no grande oceano do ciberespaço, que pode 

ser encarado como um aglutinador de diferentes materialidades midiáticas, as relações que o 

sujeito estabelece consigo mesmo e com os outros são cada vez mais complexas, pois, 

incessantemente, novos lugares são (re)construídos no seio social em um compasso de 

descontinuidades e regularidades históricas. O presente trabalho, resultado de pesquisa realizada 

em iniciação científica (PIBIC-CNPq) sob orientação da Profa. Dra. Maria do Rosário Gregolin, 

parte do campo teórico e metodológico da Análise do Discurso de linha francesa, mais 

especificamente a derivada dos diálogos e duelos entre os trabalhos de Michel Pêcheux e Michel 

Foucault, e procura discutir a construção de subjetividades no espaço global do YouTube. Toma-

se como corpus de análise dois canais do YouTube produzidos respectivamente por Kéfera 

Buchmann (5 minutos) e Felipe Neto (homônimo). Esses produtos audiovisuais são inicialmente 

amadores e possuem como principal objetivo a produção do humor dentro de uma determinada 

ordem do discurso. Contudo, observa-se que por meio do discurso humorístico esses sujeitos que 

se colocam diante das câmeras, além de mostrarem suas habilidades performáticas e retóricas, 

criam novos lugares para si e para os outros ao estetizarem suas vidas narrando fatos cotidianos, 

lembranças, opiniões sobre assuntos diversos – principalmente sobre si mesmos. Nossas análises 

partem dos pressupostos da ética e estética de si de Michel Foucault (particularmente na História 

da Sexualidade) cujos estudos nos apontam a existência de formas imperativas que se impõem ao 

dizer e que determinam as visibilidades e enunciabilidades e constituem o vocabulário autorizado 

à circulação, restringindo as situações em que se pode tomar a palavra e a quais sujeitos ela é 

permitida. Portanto, nossa análise problematiza falas de si que, no interior da mídia digital, 

envolvem os sujeitos, a história e os processos de subjetivação a fim de compreender o 

funcionamento de uma polícia dos enunciados e controle das enunciações na produção de “novas 

subjetividades” no YouTube.  
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LÍNGUA ESTRANGEIRA (FFLCH/USP) 
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O Grupo de Estudos Semânticos e Discursivos em Língua Estrangeira (GESDELE), formado em 2003 

e registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, compõe-se de professores de língua inglesa, 

cujas pesquisas (doutorado, mestrado e iniciação científica) vinculam-se ao Programa de Pós-

graduação em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês, do Departamento de Letras Modernas, da 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. O grupo procura 

investigar, pela perspectiva teórico-metodológica da Semântica Histórica da Enunciação, da 

Semântica do Acontecimento, da Análise de Discurso, de pressupostos das teorias da desconstrução e 

psicanálise, a questão da significação e do funcionamento semântico-discursivo de exemplares de 

discursos de naturezas variadas (didático-pedagógico, midiático, entre outros), com ênfase em modos 

de dizer - representar, referir e designar - a relação do sujeito com línguas estrangeiras. Os projetos de 

pesquisas do Grupo desenvolvem-se em três eixos principais: (i) representações de professor, aluno, 

metodologias/abordagens e do processo de ensino e aprendizagem de língua inglesa e de português 

para estrangeiros; (ii) materialidade linguística e constituição de subjetividades e identidades em 

contextos virtuais; (iii) representações identitárias e culturais em materiais didáticos para o ensino de 

línguas. As pesquisas desenvolvidas pelo Grupo contemplam materialidades diversas, produzindo 

reflexões e conjugando análises que tomam como objetos: a) diversos aspectos que compõem o 

cenário da sala de aula de língua, em escolas públicas, particulares, institutos de idiomas, escolas 

bilíngues; b) ensino e aprendizagem de português para estrangeiros, em cursos ministrados no Brasil; 

c) redes sociais: Twitter, Facebook e dizeres constitutivos de acontecimentos discursivos. A partir de 

reflexões semântico-discursivas em torno do contexto escolar e de outras instituições sociais, a 

produção cientifica dos participantes do Grupo representam um esforço acadêmico que visa a 

contribuir para os estudos da linguagem. 

 
Palavras-chave: Discurso; Identidade; Língua Inglesa. 
 

Integrantes: Bianca R. V. Garcia, Ana Carolina Albuquerque de Lima, Gabriel M. Salomão, 
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A NEUROASCESE NO ENSINO DE INGLÊS PARA CRIANÇAS 

 

Bianca R. V. GARCIA (FFLCH-USP) 

bianca.garcia@usp.br 

 

 

Na presente comunicação, apresentaremos aspectos de nossa pesquisa de doutorado, em 

desenvolvimento desde agosto de 2012. O recorte epistemológico e metodológico norteador das 

reflexões e análises desta pesquisa é a Análise de Discurso de linha brasileira (doravante AD), 

derivada dos trabalhos desenvolvidos na França por Michel Pêcheux. Nosso objeto é o discurso 

produzido na interface entre a neurociência contemporânea e o ensino de inglês para crianças. 

Pesquisas que realizamos anteriormente apontaram que este ensino se insere em uma formação 

discursiva cujos sujeitos são valorizados com base em na obtenção de destaque dentro da 

dinâmica da competitividade, naturalizada pela ideologia do capitalismo de acumulação flexível 

(GARCIA, 2012). Os resultados obtidos evidenciam que a dinâmica discursiva desse cenário 

investe em uma projeção precoce das crianças tanto na lógica do sistema econômico quanto em 

papéis de destaque imaginários a serem atingidos por elas em futuros hipotéticos; tal inserção foi, 

em parte significativa dos casos estudados, justificada com base nas características 

psiconeurológicas dos aprendizes que, por sua vez, se configurariam como elemento de vantagem 

desses sobre aprendizes de outras idades. Ao pensarmos os sujeitos da interface entre a 

neurociência e o ensino de inglês para crianças, consideraremos que estão atualmente imersos em 

um conjunto de condições de produção material que Harvey (HARVEY, 1989 [1994]) chama de 

capitalismo de acumulação flexível, caracterizado essencialmente pela ruptura do ciclo de 

produção de bens com o fordismo, apoiando-se na flexibilização dos processos, dos mercados e 

dos padrões de consumo. Por flexibilidade, compreendemos a potencialidade de circulação tanto 

do capital quanto dos processos de produção, por sua vez possibilitados pelas mudanças 

tecnológicas ocorridas principalmente na segunda metade do século XX. Tal sistema produtivo 

também gerou reflexos na maneira de compreensão das práticas sociais, pois evidenciou-se a 

característica efêmera e transitória das relações, o que fez com que a fragilidade e a “condição 

eternamente provisória das identidades não possa mais ser escondida&quot; (BAUMAN, 2004 

[2005], p. 22). Com base no conceito de neuroascese enquanto “discursos e práticas referentes a 

modos de agir sobre o cérebro para maximizar sua performance (ORTEGA, 2009), 

investigaremos de que maneira os discursos de autoajuda cerebral estabelecem sentidos no ensino 

de línguas estrangeiras e, em nosso caso, inglês, para crianças a partir dos 2 anos de idade.  

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Ensino de Inglês para Crianças; Neurociência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
São Carlos/SP – Brasil, setembro de 2015 

105 

O LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA E AS REPRESENTAÇÕES 

IDENTITÁRIAS DO SUJEITO-ALUNO 

 

Ana Carolina Albuquerque de LIMA (FFLCH-USP) 

acal.lima@hotmail.com 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre as representações do sujeito-aluno 

produzidas e circuladas em livros didáticos de Língua Inglesa, problematizando sua constituição 

identitária. Para tanto, fundamentamos nossa pesquisa nas contribuições de Michel Pêcheux 

(1975), Eni Orlandi (1999) e Maria José Coracini (2003), ancorando-nos, portanto, na perspectiva 

da Análise do Discurso. Para a composição do corpus da pesquisa, optamos pela análise de livros 

didáticos produzidos in-house e usados em um determinado curso de idiomas. Trata-se de seis 

livros didáticos inseridos nos moldes dos pressupostos da Abordagem Comunicativa e adotados 

para o ensino de inglês para alunos dos ditos níveis básico, intermediário e pré-avançado. 

Optamos, como recorte para a pesquisa, discutir as representações identitárias do sujeito-aluno 

com base nas recorrências temáticas presentes nesses livros. Importa-nos analisar de que forma 

os discursos são produzidos e distribuídos a partir de um mesmo conjunto, de uma regularidade. 

Hoje vivemos em um mundo cada vez mais heterogêneo e plural (dos pontos de vista social, 

cultural, político e econômico) que desenvolve peculiaridades atribuídas ao advento da internet. 

Os avanços tecnológicos, principalmente na área da comunicação, resultaram em descentralização 

e maior difusão das informações, assim como facilitaram o tráfego dos sujeitos e a instauração de 

vínculos entre as nações. Diante dessa nova forma de pensar e entender o mundo e as relações, 

nos tornamos flexíveis, com identidades “móveis” e cambiantes. Percebemos, todavia, que apesar 

de o contexto atual ser marcado pela multiplicidade de identidades (Hall, 2011), não há muito 

espaço para as heterogeneidades nos livros didáticos analisados na pesquisa. Por ser creditado ao 

livro didático a noção de discurso científico e, portanto, de um discurso de “verdade”, formulamos 

a hipótese de que o livro didático tem potencial de “prescrever” identidades, submetendo alunos 

a processos de estereotipia, visto que muitas das representações contidas nesses livros legitimam 

identidades hegemônicas. 

 

Palavras-chave: Representações; Identidade; Livro didático. 
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CONSTRUINDO MONTESSORI: DISCURSOS E SILÊNCIOS SOBRE MARIA 

MONTESSORI E SUA PEDAGOGIA NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

 

Gabriel M. SALOMÃO (FFLCH-USP) 

gabrielmsalomao@gmail.com 

 

Na presente apresentação, expomos as linhas gerais de nossa pesquisa de Mestrado em 

andamento, na qual analisamos, pela visada discursiva de linha francesa (PÊCHEUX, 1996, 2011; 

FOUCAULT, 2012, 2014) e seu desenvolvimento brasileiro (ORLANDI, 2007, 2012), um século 

de discurso sobre Maria Montessori e a perspectiva pedagógica do método Montessori na mídia 

escrita estadunidense. Nosso corpus consiste de textos principalmente de caráter midiático em 

que se percebe o acontecimento de uma ruptura discursiva. Este será analisado a partir, 

especialmente, dos conceitos e noções de controle, seleção (FOUCAULT, 2012), ruptura ou 

descontinuidade (FOUCAULT, 2007, 2014), silenciamento (ORLANDI, 1992) e memória 

discursiva (PÊCHEUX, 1998, 2011 e GRIGOLETTO, 2011). A pesquisa encontra sua relevância 

em principalmente dois aspectos. Primeiro, há motivos para acreditar que a propagação midiática 

da perspectiva pedagógica de Montessori tenha implicado de forma importante no surgimento de 

escolas para crianças, que concordavam com a perspectiva pedagógica de Maria Montessori 

(KRAMER, 1988). Segundo, por semelhanças consideráveis entre o tipo de propaganda 

ideológica proposta no tempo atual para Montessori na mídia estadunidense e aquela praticada no 

Brasil, possivelmente nossa análise possa lançar luz sobre a significação de Maria Montessori e 

suas ideias em nosso país. Em nossa análise, buscamos compreender de que maneiras se 

construíram os significados de Montessori, sujeito e método, ao longo de um século de história, 

procuramos compreender a partir de que lugares discursivos Maria Montessori e sua perspectiva 

pedagógica são enunciados, assim como perceber quais os documentos-monumentos 

(FOUCAULT, 2014) responsáveis pelas rupturas neste processo. Ainda, desejamos identificar 

quando e de que maneiras acontecem essas rupturas no nível da materialidade discursiva. Dessa 

forma, procuramos entrever como se significava Montessori, sujeito e método, em relação ao 

conceito de educação dos períodos históricos analisados e em relação ao conceito de obra – 

discursiva ou não – de Maria Montessori construído. A título de exemplo, encontramos na análise 

dos textos do primeiro período com que trabalhamos, significações de Montessori como um 

espetáculo pedagógico. Até este momento, emergem das leituras analíticas dos textos 

interessantes metáforas que ligam Montessori a uma solução mágica para problemas pedagógicos 

comuns, e isentam a perspectiva pedagógica de qualquer falha ou ruído. Sabemos que nos 

próximos textos encontraremos outros traços, e esperamos compreender de que formas acontecem 

estas construções e transformações.  

 

Palavras-chave: Método Montessori; Maria Montessori; Discurso. 
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A REPRESENTAÇÃO CULTURAL EM LIVROS DIDÁTICOS DE INGLÊS E 

PORTUGUÊS COMO LÍNGUAS ESTRANGEIRAS: A VISÃO DO AUTOR NATIVO 

 

Glaucia Roberta Rocha FERNANDES (FFLCH - USP) 

glau.fer.grf@hotmail.com 

 

 

Na presente comunicação, apresentaremos nosso projeto de pesquisa de mestrado iniciado em 

agosto de 2015. O intuito deste trabalho é analisar, por um viés discursivo (FOUCAULT, 1979; 

ORLANDI, 1999), a representação cultural presente em livros didáticos de inglês (EFL) e 

português (PLE), ambos para estrangeiros. A escolha de trabalhar com livros didáticos se deve ao 

status de “portadores da verdade” que eles ocupam na sociedade. Tal status permite que seus 

conteúdos sobre cultura possam ter grande influência na construção imaginária que os alunos 

estrangeiros formarão para si sobre o que são as culturas estadunidense e brasileira. Essa 

construção imaginária é relevante na medida em que aquilo que se fala sobre uma nação, seja por 

estrangeiros ou nativos, influencia a concepção que esses membros têm de si mesmos, construindo 

assim suas identidades por meio da identificação cultural (HALL,1998). Serão escolhidos para 

compor o corpus, devido a seu poder de alcance e influência, livros de grande vendagem escritos 

por autores nativos do idioma ensinado. Objetivamos analisar a representação das culturas 

estadunidense e brasileira para realizarmos um estudo comparativo das ideologias subjascentes 

nos discursos dos sujeitos-autores de ambas nacionalidades e, assim, observarmos se os livros 

brasileiros e estadunidenses estão seguindo uma mesma linha ideológica no que diz respeito ao 

conceito de cultura e ao que deve ser ensinado em um livro didático. Esta abordagem se justifica, 

na medida em que a literatura acerca de metodologias e abordagens de ensino e desenvolvimento 

de materias didáticos é de grande tradição nos Estados Unidos da América e na Inglaterra. 

Consequentemente, os autores de livros de português para estrangeiros podem estar se baseando 

no que já foi produzido em língua inglesa. De modo mais amplo, pensamos que uma análise 

desses livros didáticos com base em teorias do discurso e estudos culturais e de identidade pode 

promover a reflexão dos sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem de uma língua 

estrangeira, a saber professores, alunos e autores, no que diz respeito ao conceito de representação 

cultural nos livros didáticos.  

 

Palavras-chave: Representação cultural; Discurso; Livros didáticos. 
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A RELAÇÃO SUJEITO-LÍNGUA ESTRANGEIRA: ESTRANHAMENTOS E 

APROXIMAÇÕES CONCERNENTES AO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM 

 

Ingrid Isis Del Grego HERRMANN (FFLCH/ USP) 

grego.i@usp.br 

 

 

Na presente comunicação, apresentamos a nossa pesquisa de doutoramento, cujo início se deu no 

segundo semestre de 2013. A partir de uma perspectiva discursiva (ORLANDI, 1997; 

CORACINI, 1999), consideramos o processo de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, 

buscando analisar estranhamentos e aproximações na relação que se constitui entre sujeito e LE, 

com vistas a contemplar aspectos que se configurariam como entraves ou facilitadores em tal 

processo. Para tanto, objetivamos contemplar o docente e o aprendiz, haja vista que se constituem 

como os sujeitos concernentes ao processo de ensino E aprendizagem de LE. Selecionamos 

aprendizes e professores de diferentes LEs envolvidos com a língua estrangeira em âmbito da 

escola regular, da universidade, em institutos de idioma e, também, no ensino particular de língua. 

Tais domínios podem facilitar o contato com diferentes línguas modernas e, principalmente, 

elucidar aspectos distintos da relação dos sujeitos com a língua e as implicações para o processo 

de ensino-aprendizagem, o domínio deste estudo. As entrevistas tiveram caráter oral semi-

estruturado, a fim de tendenciar o mínimo possível os dizeres dos entrevistados, e transcritas, 

levando-se em consideração seu caráter oral (CORACINI, 1999). Já em relação ao movimento de 

análise, a partir da materialidade da língua, atentamo-nos aos dizeres que se referem a como e o 

que o sujeito representa como dificuldade, falha, dissensão, o enfrentamento que se constitui na 

sua relação com a língua, seja quanto à aprendizagem, seja quanto ao ensino. De maneira análoga, 

analisamos aquilo que é representado como facilidade, desenvoltura, aproximação do sujeito em 

direção à língua. Ao analisarmos as representações e seus efeitos, procuramos destacar a relação 

entre sujeito-língua, objetivo central desta pesquisa, sem precisar referirmo-nos especificamente 

a metodologias e/ou a instituições, por exemplo, mas sim, olhando a língua como “material 

fundador do psiquismo” (REVUZ, 1998).  

 

Palavras-chave: Processo de ensino e aprendizagem; Línguas estrangeiras; Relação sujeito-

língua. 
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AS JORNADAS DE JUNHO DE 2013: DIÁLOGOS ENTE ESTADO, MERCADO E 

ALTERIDADE 

 

José Adjailson UCHÔA-FERNANDES (USP) 

zeuchoa@usp.br 

 

 

As manifestações de junho de 2013, que inicialmente se deram em capitais como São Paulo e Rio 

de Janeiro e, depois, se espalharam por outros centros urbanos do Brasil, representaram um 

período singularmente importante na história recente do país. Também referidos na imprensa e 

nas redes sociais como “Primavera Brasileira”, em paralelismo que rememora os acontecimentos 

que se deram anos antes no mundo árabe, as chamadas “Jornadas de Junho”, tiveram como 

característica marcante a intensa presença do tema nas redes sociais, em especial o Facebook e o 

Twitter, que serviram tanto como meios de divulgação de reivindicações e de debate quanto como 

plataforma para a organização dos diversos atos que ocorreram pelas cidades do país. A presente 

comunicação, traz um recorte de nossa pesquisa de Doutorado, a qual tem como objeto de estudo 

os discursos sobre/das chamadas “Jornadas de Junho” produzidos nas redes sociais Twitter e 

Facebook no período de junho a setembro de 2013. Buscando suporte nos estudos semântico-

discursivos da linguagem, propomos a análise de enunciados coletados em fanpages e “grupos” 

da rede Facebook, bem como postagens de usuários do Twitter, produzidas naquele momento 

histórico, e que se inscrevam sob as hashtags “#vemprarua” e “#ChangeBrazil”, amplamente 

utilizadas pelos internautas na época. Nossa hipótese, a ser confirmada, é a de um possível ecoar 

de vozes, ideologias e formações discursivas que remetem aos valores oriundos dos discursos do 

mercado e à presença da alteridade trazida por discursos sobre/de outras nações (especialmente 

as hegemônicas) nestes dizeres, conforme sugerem as hashtags aqui elencadas para a delimitação 

do corpus. Objetivamos, a partir do dispositivo analítico, tecer considerações ao longo de nossa 

pesquisa sobre as possíveis particularidades do funcionamento discursivo de cada uma destas 

redes, bem como, refletir acerca das concepções de Estado, Nação, Política, Movimentos Sociais, 

(web)Ativismo e (web)Cidadania que permeiam o imaginário dos sujeitos que nelas enunciam. 

 

Palavras-chave: Jornadas de junho; Discurso; Redes sociais. 
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GRUPO 15: DICITE – DISCURSOS DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA NA 

EDUCAÇÃO (UFSC) 

 

Suzani CASSIANI (UFSC) 

suzanicassiani@gmail.com 

 

Irlan von LINSINGEN (UFSC) 

 

 

Em pouco mais de 10 anos, o grupo Discursos da Ciência e da Tecnologia na Educação (DICITE) tem 

buscado, através de entrelaçamentos das teorias da linguagem (principalmente da Análise de Discurso 

francesa) e dos Estudos Sociais da Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), pensar a educação de 

forma mais problematizadora e crítica, com compreensões menos ingênuas e naturalizadas de/sobre 

Ciência e Tecnologia (C&T). Refletindo sobre as questões de linguagem que envolvem a C&T, 

reconhecemos sua constituição/consolidação através de discursos hegemônicos legitimados, inscritos 

em um contexto sócio-histórico-ideológico. Nesse sentido, pensamos em possibilidades de resistência 

e formas de apropriação de conhecimentos pelos sujeitos, a partir do entendimento sobre o 

funcionamento dos discursos dominantes. Nossos trabalhos têm mobilizado diversos conceitos, 

pensando nas formações discursivas, ideológicas e imaginárias que envolvem os sujeitos e as 

condições de produção dos efeitos de sentidos em contextos imediatos e históricos. Procuramos 

compreender silenciamentos, antecipações, interpretações e gestos de leitura em diferentes espaços de 

ensino, formais e não-formais. Teses e dissertações com diferentes enfoques são desenvolvidas, 

considerando múltiplas formas de materialização da linguagem. Olhamos então para questões que 

envolvem formação de professores, avaliações em grande escala (ENEM e Pisa), materiais didáticos 

e documentos oficiais nacionais e internacionais, projetos institucionais, movimentos sociais, leitura e 

escrita na educação em ciências, autoria, dentre outras. Em uma perspectiva discursiva na Educação 

CTS, refletimos sobre questões que oportunizem a tomada de decisões e ações dos sujeitos frente as 

questões sociotécnicas e tecnocientíficas. A diversidade do grupo também está nos sujeitos que o 

integram, advindos de diferentes formações discursivas (Física, Química, Biologia, Engenharia, 

Pedagogia, Ciências Sociais, Geografia, dentre outros) e países (Timor-Leste e Colômbia), 

construindo um cenário interdisciplinar e intercultural. Além dos trabalhos individuais, integramos 

projetos colaborativos, com o apoio da CAPES, como o Observatório da Educação (OBEDUC – 

Ciências), que possibilita aproximações entre universidade e escola, e o Programa Mobilidade 

Brasil/Timor Leste, que envia e recebe estudantes e professores brasileiros e timorenses. Este último 

também objetiva apoiar o Programa de Qualificação de Docentes e Ensino de Língua Portuguesa (do 

qual os lideres do grupo são coordenadores), o qual tem como intuito apoiar as ações de educação em 

Timor-Leste. Buscamos compreender essas cooperações educacionais internacionais, 

problematizando questões relacionadas aos efeitos de colonialidade do saber e poder e a 

transnacionalização do currículo, entre outras. Nesse caminho, essa é a composição de um grupo 

heterogêneo, mas que converge em objetivos semelhantes, pensando em solidariedade e na 

emancipação dos povos. 

 

Palavras-chave: Análise de discurso; Educação CTS; Educação científica e tecnológica. 
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DISCURSOS DE GENÉTICA EM LIVROS DIDÁTICOS: IMPLICAÇÕES PARA O 

ENSINO DE BIOLOGIA 

 

Alberto Lopo MONTALVÃO NETO (UFSC) 

neto_19901812@yahoo.com.br 

 

 

Considerando que a ciência constitui-se através de discursos histórica, ideológica e socialmente 

legitimados, que lhe conferem o caráter unívoco de verdade e a colocam em posições de 

autoridade, neutralidade, universalidade e objetividade, este trabalho tem por intuito pensar nas 

questões que concernem à linguagem, mais especificamente acerca dos discursos e formações 

discursivas que constituem e consolidam o campo de conhecimento/saberes instituídos referentes 

à Genética. Acreditando na não-transparência e ausência de neutralidade da linguagem, julga-se 

necessário pensar nas intencionalidades/antecipações que permeiam as relações de produção de 

sentidos. O autor, ao produzir um texto, possui um imaginário sobre seu leitor, virtual, que não 

necessariamente corresponde ao leitor real (NASCIMENTO &amp; MARTINS, 2005). Ao entrar 

em contato com o texto, o leitor poderá produzir diferentes efeitos de sentido, que não podem ser 

controlados, pois os sentidos sempre podem ser outros, e a condição básica para sua produção é 

a interpretação (ORLANDI, 2001). Por isso, nosso foco centra-se no livro didático, recurso 

político e ideológico, constituído por condições de produção complexas, que culminaram em 

discursos e perspectivas hegemônicas, privilegiadas historicamente. Considerando que o que é 

dito será interpretado diferentemente de acordo com a forma utilizada para dizê-lo, partimos da 

noção de que forma e conteúdo não se separam (Pêcheux, 1990), e por isso o modo como os 

conteúdos de Genética apresentam-se no texto, normalmente privilegiando conteúdos e suas 

formas de apresentação tradicionais, influenciará os sentidos produzidos sobre este. Interessa-nos 

então pensar nas questões científicas e tecnológicas que envolvem os discursos de Genética 

Moderna, ou os considerados recentes “avanços” das Ciências Biológicas (Biologia Molecular e 

Biotecnologia). Nosso olhar centra-se sobre esses discursos por este ser um assunto socialmente 

relevante, constantemente em pauta nas discussões sociocientíficas, que demandam reflexões 

críticas para permitir aos cidadãos a tomada de decisões frente as inovações científicas e 

tecnológicas. Interessa-nos refletir sobre o tema embasando-se em uma perspectiva discursiva na 

Educação CTS (Cassiani &amp; Linsingen, 2009), acreditando que, mesmo sendo os sujeitos 

interpelados ideologicamente, é possível posicionar-se criticamente e criar formas de resistências, 

abrindo possibilidades para uma multiplicidade de outros sentidos, que fogem aos dominantes. 

Observa-se em resultados preliminares, deste trabalho realizado em mestrado acadêmico, que o 

livro didático está engendrado em concepções educativas que silenciam discussões científicas e 

tecnológicas atuais, abrindo margens para a produção de efeitos de sentido que não atingem aos 

objetivos de um Ensino de Biologia reflexivo e crítico. 
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jc.silveira@ufsc.br 

 

 

A presente comunicação reúne reflexões de pesquisa de doutorado em andamento, que tem como 

objetivo investigar as condições de produção de uma prática escolar de iniciação científica e o 

movimento dos sujeitos no cotidiano escolar, quando assumem lugares sociais de orientadores e 

pesquisadores. A pesquisa acontece junto aos professores e estudantes do 9º ano do Colégio de 

Aplicação da UFSC. Interessa-nos a análise tanto do contexto sócio histórico imediato, aquele 

relacionado à idealização e funcionamento da proposta pedagógica, como o contexto amplo, da 

atual dinâmica global, que prescreve políticas homogeneizantes para a educação, sobretudo a 

periferia do sistema capitalista. Ao situar a discussão no campo das relações de poder engendradas 

na dimensão do local e do global, buscamos no referencial teórico e analítico da Análise de 

Discurso, de linha francesa (ORLANDI, 2007; PÊCHEUX, 

2012), e nos estudos da educação CTS em perspectiva discursiva (CASSIANI; LINSINGEN, 

2010), o suporte para a compreensão das contradições e tensões aí existentes. Os discursos globais 

para a educação assumem contornos diferenciados, considerando a conjuntura político-

econômico vigente. A iniciação científica em nosso país teve sua gênese no ensino superior, no 

contexto desenvolvimentista dos anos 1950, no âmbito do Conselho Nacional de Pesquisa e 

Desenvolvimento – CNPq. A migração desta prática, para os ensinos fundamental e médio, 

também sob financiamento do CNPq, aconteceu, institucionalmente, a partir de 2003 com o 

Programa de Bolsas de Iniciação Científica Júnior, gerenciado pelas fundações estaduais de 

amparo à pesquisa (FAPs). Em 2010, resultado de determinações advindas de instituições como 

UNESCO, OCDE e BANCO MUNDIAL, realiza-se no Brasil a 4ª Conferência Nacional de 

Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável (CNCTI). A partir daí, 

“recomendações” com vistas ao desenvolvimento científico e tecnológico do país foram 

planejadas. No tocante a educação básica, metas estabelecidas para a década vigente 

materializaram-se através de resoluções e leis. Nesta articulação de ações, a escola foi marcada 

como espaço de iniciação científica. Os ditos e não-ditos globais, ao atrelarem os espaços 

escolares à formação de recursos humanos para o mercado, produzem efeitos de sentidos locais, 

silenciando interesses econômicos e políticos, reforçando desta forma relações de colonialidade. 

Ao investigarmos uma prática singular de IC, já que não possui vínculos com os programas de 

fomento articulados pelo estado brasileiro, procuramos refletir sobre a existência de outros 

sentidos sobre iniciação científica na escola básica e sua contribuição para ampliar o debate sobre 

papel formativo da instituição escolar. 

 

Palavras-chave: Iniciação Científica; Educação Básica, Silêncio. 
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O DISCURSO DA PADRONIZAÇÃO NO PISA: UMA ANÁLISE DOS SENTIDOS 

POSTOS SOBRE AS PROVAS DE CIÊNCIAS 

 

José Pedro SIMAS FILHO (UFSC) 

simasfilho@hotmail.com 

 

 

Considerando as avaliações educacionais em larga escala, especialmente representadas pelo 

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), percebo no contexto nacional e 

internacional a consolidação de uma “cultura” institucionalizada de avaliação. Logo, os sistemas 

de avaliação educacional ganham uma dimensão essencialmente política, sendo notória e central 

aos discursos que circulam entre nós, tanto na academia quanto na sociedade (SIMAS FILHO, 

2012). Assim, segundo Barreto, (2001, p. 58) padroniza-se uma prática de avaliação globalizada, 

competitiva, de produtividade do sistema escolar, que ao invés de gerar inclusão dos sujeitos, 

tende a gerar exclusão, já que reforça diferenças cognitivas entre as populações ricas e pobres, 

urbanas e rurais, colocando em foco as disparidades sociais existentes. Portanto, uma avaliação 

que não está comprometida com os processos de ensino-aprendizagem, mas com os conteúdos a 

serem aprendidos. Em se tratando do ensino de ciências, uma avaliação que requer um 

conhecimento hegemônico e positivista sobre os conteúdos escolares. Ou seja, uma avaliação que 

perpetua uma visão unidirecional de ciências e tecnologias na escola e nos sistemas de ensino. 

Ademais, o PISA e seus resultados têm provocado um intenso debate no contexto dos países 

participantes, e por conseguinte, vem gerando uma série de análises envolvendo as políticas 

públicas de educação (SIMAS FILHO, 2012; SIMAS FILHO e CASSIANI, 2013). Fato esse que 

explica a atual importância de avaliações como o PISA para a determinação de parâmetros 

incontestáveis que balizam inclusive o campo de políticas públicas educativas do estado brasileiro 

(SIMAS FILHO e CASSIANI, 2013). Considerando esse contexto, essa pesquisa discute o 

discurso da padronização dos seus instrumentos, ou seja, o discurso de que a mesma prova é 

aplicada em todos os países participantes, quer sejam membros ou não da OCDE. Sendo assim, a 

pesquisa seguirá a perspectiva metodológica qualitativa, embasada no referencial da Análise de 

Discurso de linha francesa (AD), que busca estabelecer a linguagem como foco de construção de 

sentidos. Desse modo, farei um recorte e analisarei apenas as avaliações da área das Ciências da 

Natureza. Logo, nessa pesquisa investigo as condições de produção das provas de ciências do 

PISA, realizadas no Brasil e em países membros da OCDE, visando compreender como se 

estabelece essa padronização.  

 

Palavras-chave: PISA, avaliação educacional, discurso da padronização. 
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GRUPO 16: DISCURSO E MEMÓRIA: MOVIMENTOS DO SUJEITO (FFCLRP-USP) 

 

 

Lucília Maria Abrahão e SOUSA (FFCLRP/USP) 

luciliamsr@uol.com.br 

 

Soraya Maria Romano PACÍFICO (FFCLRP/USP) 

smrpacifico@ffclrp.usp.br  

 

 

O grupo de pesquisa é formado por alunos de graduação e pós-graduação, além de pesquisadores de 

outras unidades e tem por objetivo: i. fomentar um espao de interlocução sobre a teoria da Análise do 

Discurso francesa de Michel Pêcheux e seus leitores na França e no Brasil, discutindo conceitos e 

procedimentos metodológicos; ii. cotejar um espaço de interpretação sobre diferentes materialidades 

e objetos de estudo com a apresentação de pesquisas em andamento;  iii. desenvolver espaços de 

debate e de questionamento da própria teoria com participação de pesquisadores da unidade e de fora. 

 

Integrantes: Aparecida Pin Ribeiro, Daiana Oliveira Faria, Dantielli Assumpção Garcia, Dayane 

Pereira Batista, Gustavo Grandini Bastos, Harumi Manfré Yado, João Flávio de Almeida, Jonathan 

Raphael Bertassi da Silva, Juliana Aparecida Possidônio, Marcos Vinícius Terra, Maria Luisa Chicote, 

Mariana Morales da Silva, Rita de Cássia Constantini Teixeira, Rodrigo Daniel Sanches e Talita 

Francini da Silva-Carvalho. 
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ARGUMENTAÇÃO E(M) DISCURSO PEDAGÓGICO: ESPAÇO DE CONFRONTOS, 

SILÊNCIO E AUTORIA 

 

Aparecida Pin RIBEIRO (FFCLRP/USP) 

 apinribeiro@yahoo.com.br  

 

 

A argumentação é um conhecimento imprescindível na vida de todo e qualquer sujeito, pois 

articula as relações sociais tanto no âmbito do cotidiano familiar, quanto em âmbitos mais gerais. 

Entretanto, a escola delega o trabalho com argumentação aos anos escolares que antecedem o 

vestibular por considerar que o sujeito seja capaz de escrever argumentativamente somente depois 

de dominar a modalidade escrita da língua. Utilizando a Análise do Discurso pecheuxtiana como 

dispositivo teórico analítico, este trabalho tem como objetivo investigar a argumentação e a 

autoria na escola, especificamente em textos de alunos dos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental, 

de escolas públicas brasileiras. Para isso, será oferecida aos alunos uma coletânea de textos que 

abordam, sob diferentes pontos de vista, o tema “fracasso escolar” e, assim, promover o debate 

para propor que os alunos escrevam, eles próprios, um texto argumentativo sobre o tema debatido, 

o qual será objeto de análise deste estudo.  O tema “fracasso escolar” foi escolhido, por ser um 

assunto que circula no discurso pedagógico e, portanto, coloca em curso sentidos vividos por 

muitos eles. Dessa forma, discursivizar sobre isso, pode afetar o sujeito de diversas maneiras, 

promovendo assim, a emergência da subjetividade na produção escrita. Partindo do pressuposto 

de que a relação do sujeito com a linguagem não é transparente, mas sim, perpassada por aspectos 

sócio-históricos e ideológicos, pretende-se, através das análises, compreender como ocorre a 

construção dos sentidos e argumentos nos discursos produzidos pelos sujeitos-escolares, quais 

sentidos esses argumentos apontam e quais sentidos estão possivelmente silenciados.  A pesquisa 

encontra-se na fase inicial das análises; portanto, os resultados ainda não foram obtidos. No 

entanto, desde já defendemos que a argumentação seja entendida como um espaço discursivo que 

os alunos têm o direito de ocupar, bem como esperamos contribuir para a compreensão da 

argumentação como um direito que leva à autoria.  

 

Palavras-chave: Argumentação; Autoria; Ensino Fundamental. 
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A MULHER E SEUS DIZERES NAS REDES SOCIAIS: UM ESPAÇO DE 

MILITÂNCIA 

 

Dantielli Assumpção Garcia 

dantielligarcia@gmail.com 

 

Neste trabalho, parte de uma pesquisa de Pós-Doutorado (FAPESP, proc. nº 2013/16006-8), sob 

a perspectiva teórica da Análise de Discurso de linha francesa (PÊCHEUX, 1997), analisaremos 

como a militância se dá no ciberespaço e convida as mulheres e toda a sociedade a refletirem 

sobre a posição-sujeito mulher na sociedade contemporânea. Para tanto, analisaremos um post 

(#Somos Todxs Fran) publicado na página do Facebook da Marcha das Vadias de Belo Horizonte. 

Nesse post, temos um convite (“Que tal você também se juntar ao clube das pessoas que não têm 

vergonha em exercer livremente sua sexualidade, que não acham que sentir prazer deva ser um 

pecado possível de julgamento público?”), feito pela Marcha das Vadias, para que as pessoas 

militem pelo caso de uma menina (Fran) que teve um vídeo íntimo divulgado na internet. Diante 

desse objeto, pretendemos responder aos seguintes questionamentos: como um dizer sobre a 

mulher é formulado e circula na sociedade contemporânea, buscando romper com dizeres já 

estabilizados na memória da sociedade sobre o que é e não é ser mulher? Na rede, será que é 

constituído um espaço para que as mulheres militem? Há a formulação de novos sentidos em 

relação ao que é ser mulher e que extrapola o ciberespaço? Buscaremos mostrar que é na 

militância, portanto, que a mulher ganha voz e não se deixa silenciar pela sociedade 

contemporânea que sustenta e divulga na rede um discurso que a violenta e tenta calá-la. No 

espaço virtual, nas redes sociais, há o encontro das mulheres que lutam e militam pela formulação 

e circulação de um dizer da não violência contra a mulher, do poder, das lutas que esta tem travado 

tanto no espaço virtual, como no espaço público. Assim, explicitaremos que a militância começa 

no ciberespaço, todavia, territorializa-se no espaço urbano para chegar a uma ação social que 

legitima a mulher como partícipe e agente da vida em sociedade. 
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FILTROS NA REDE: PERSONALIZAÇÃO DE CONTEÚDOS E IDEOLOGIA 

 

Daiana Oliveira FARIA 

daiafariad@gmail.com 

 

Tendo em vista a conjuntura contemporânea, chamamos atenção para o funcionamento das 

tecnologias de Internet, delimitando a observação do funcionamento dos recursos de 

personalização e filtragem de conteúdos no mecanismo de busca do Google. Tais recursos 

funcionam como um filtro de informações relevantes para cada usuário. Com base nisso, 

interessa-nos considerar a contemporaneidade como constitutiva do funcionamento da linguagem, 

usando como referencial teórico-metodológico a Análise do Discurso de linha francesa, sobretudo 

a partir dos trabalhos de Michel Pêcheux. Isso implica dizer que tomamos a conjuntura social, 

política, histórica e ideológica de maneira imbricada enquanto condições de produção no/do 

discurso, o que mostra o caráter intrinsecamente histórico da língua. Acreditamos que a 

observação do funcionamento das técnicas de personalização nos mostra as condições de 

produção do discurso na contemporaneidade, bem como das materialidades discursivas que lhes 

são peculiares. Isso nos permite refletir sobre os efeitos discursivos dos filtros que giram em torno 

da vigilância e do controle na rede, características que têm marcado o cenário da 

contemporaneidade, em contraponto da dispersão que é próprio do sujeito e do discurso, na 

maioria das vezes cerceados na rede. Levando em conta tais condições de produção, ao pensarmos 

a Internet enquanto um espaço de significação, retomamos Orlandi (2010) quando diz do discurso 

eletrônico para falar do “discurso da automação” com condições de produção e materialidade 

específicas. Ressaltamos que, para refletir sobre essa materialidade específica, que é o digital, é 

preciso levar em conta, a priori, as especificidades dessa materialidade para que, a partir daí, se 

reflita sobre os efeitos de sentidos. Diante disso, observamos que a inscrição do sujeito é 

perpassada pelos mecanismos de personalização, que o individuam e o inscrevem em redes 

parafrásticas de sentidos, na medida em que os conteúdos atualizados giram em torno de uma 

obviedade e transparência dos sentidos. Ao pensarmos discursivamente, “nessas novas formas, 

mantêm-se a incompletude e a dispersão, embora a vontade da onipotência de um dizer total, 

omnipresente, se reforce” (ORLANDI, 2011, p. 183). Pelo funcionamento específico dos filtros, 

podemos observar os dois momentos do processo de constituição do sujeito: a interpelação e 

individuação. Interpelação pelo trabalho atuante da ideologia pelo qual o sujeito se depara com 

sentidos dominantes que giram em torno da obviedade para aquele sujeito. E individuação na 

medida em que, dado o funcionamento das técnicas de personalização, as regiões de sentidos 

atualizadas na tela condizem com um perfil prévio criado para aquele sujeito. (FAPESP) 

 

Palavras-chave: discurso, Google, arquivo digital, ideologia. 
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A ARGUMENTAÇÃO EM PRODUÇÕES TEXTUAIS DE ALUNOS DO ENSINO 

MÉDIO SOBRE AS COTAS RACIAIS EM UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

BRASILEIRAS 

 

Dayane Pereira BATISTA (FFCLRP-USP) 

 dayanebatista@hotmail.com  

 

As teorias educacionais não críticas (Saviani, 1999) pensam na educação como um instrumento 

de equalização social para a superação da marginalidade, ou seja, a educação, teoricamente, 

proporcionaria a integração dos membros e a correção de distorções sociais. Diante disso, ocorre 

no Brasil uma intensificação de políticas públicas (dentre elas as cotas) para determinados grupos 

sociais que favorecem o ingresso deles em universidades públicas, especialmente os 

afrodescendentes. A partir desse panorama objetivamos: identificar fatos históricos 

correlacionados com a educação e as políticas públicas afirmativas brasileiras; identificar 

questões fundamentais da Análise do Discurso de matriz pecheuxtiana que ofereçam elementos 

capazes de orientar nossas leituras, especialmente sobre argumentação e autoria; analisar livros 

didáticos destinados aos alunos do terceiro ano no Ensino Médio para  verificarmos se eles 

apontam elementos referentes à teoria da argumentação e às questões polêmicas a respeito das 

cotas raciais; e também visamos analisar os textos dissertativos-argumentativos dos estudantes 

pertencentes ao último ano do Ensino Médio de cinco escolas públicas do estado de São Paulo.  

A metodologia consistirá em ir até essas escolas e selecionarmos os livros que possuam elementos 

referentes à produção de textos dissertativo-argumentativo e/ou instruções para a elaboração de 

uma redação especificamente para o vestibular. Analisaremos se e como o livro didático apresenta 

elementos históricos e argumentos acerca das políticas afirmativas com recorte racial e se há 

questões polêmicas e sociais presentes. Posteriormente, analisaremos as condições de produção 

do texto dissertativo-argumentativo, isso representará o corpus da pesquisa. Assim, com base nas 

teorias e diretrizes da Análise do Discurso de linha francesa analisaremos a história do sentido 

sobre cotas e onde e como esse sentido se legitima. Visto que a pesquisa está em fase inicial, não 

possuímos resultados finais. 

 

Palavras-chave: Discurso; Argumentação; Cotas raciais. 
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ANÁLISE DISCURSIVA DA PÁGINA DO FACEBOOK DA SECRETARIA DE 

DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA: A HOMOFOBIA EM 

DISCURSO 

 

Gustavo Grandini BASTOS (FFCLRP/ USP) 

gugrandini@uol.com.br 

 

Mobilizamos o referencial analítico e teórico da análise do discurso de linha francesa (doravante 

ad), especificamente os conceitos de discurso, ideologia e memória discursiva para pensarmos 

(Orlandi, 20072012; Pêcheux, 1997) como são inscritos na página do Facebook, denominada 

“Direitos Humanos Brasil”, pertencente à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República (SDH/PR), questões relacionadas às discussões sobre a homofobia, publicadas no 

período de 2014 a 2015. Nosso interesse inicial é o de analisar a descrição da página (interesses 

e objetivos) e como são inscritos dizeres sobre o preconceito frente aos homossexuais em um 

espaço politico que é oficial e marca a posição do governo brasileiro acerca de discussões 

relacionadas à população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT) e a 

homofobia. Destacamos que questões relacionadas a população LGBT têm sido realizadas em 

inúmeras áreas, inclusive, para pensar questões relacionadas ao preconceito (Borrillo, 2010; Mott, 

2006). Consideramos que ao termos inscrições acerca da homofobia em uma página oficial do 

governo, temos uma inscrição que é política, já que evidencia a posição adotada pelo estado 

brasileiro sobre a questão do preconceito contra a população LGBT, um posicionamento possível 

entre tantos outros que acabam silenciados e que são afetados pelo sócio-histórico. O espaço da 

rede eletrônica adquire importância na contemporaneidade, na circulação e produção dos dizeres, 

inclusive no espaço institucional, em que a memória discursiva e a ideologia afetam os dizeres 

oficiais sobre a homofobia como observado no corpus selecionado para essa discussão. 

Observamos, no corpus selecionado, discussões que colocam em jogo eventos anteriores que são 

entendidos como marcos na luta contra a homofobia, no qual a memória discursiva afeta a 

produção de discursos por parte do governo do Brasil na luta contra o preconceito contra a 

comunidade LGBT, retomando ventos como a data de 17 de maio e o acontecimento de stonewall 

inn. Salientamos a compreensão da constituição de uma memória acerca da questão da homofobia 

nas discussões acerca dos direitos humanos no Brasil deve considerar os dizeres oficiais 

publicados e postos em circulação na rede eletrônica, sua constituição e efeitos, assim como a 

posição adotada pelo governo brasileiro e suas ações acerca do preconceito contra a população 

LGBT. (capes) 

 

Palavras-chave: Discurso, Rede Digital, LGBT, Ideologia. 
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PARA UMA ESTÉTICA PECHEUTIANA: SENTIDOS ERRANTES EM TERRENCE 

MALICK 

 

João Flávio de ALMEIDA (UFSCar) 

joaoflaviodealmeida@gmail.com 

 

O que é “arte”? Esta complexa pergunta continua a fazer parte das investigações de diversos 

campos há muitos séculos. Quais são seus limites? Quando e como um sujeito passa a produzir 

arte? Quem pode ler a arte? Estas perguntas se mostram importantes quando pensamos que a 

materialidade de uma poesia é o texto escrito e falado, contudo, é senso comum que nem todo 

texto escrito e falado constitui-se arte. Assim podemos pressupor que nem toda dança é arte, e o 

mesmo podemos dizer sobre o cinema, a pintura, a escultura e as demais manifestações artísticas. 

Durante séculos a ideia de arte esteve atrelada somente à destreza em trabalhos manuais, a tékhne 

grega. Um artista estava mais para um artesão fabril do que para um poeta, e assim pouca 

discussão havia sobre suas particularidades. Somente no século XVIII a estética da arte alcançou 

autonomia, consequência da ruptura da arte com o artesanato fabril, ou o regresso da poiésis grega 

à arte. Desde então diversos artistas se legitimaram enquanto tal, e dezenas de pensadores se 

lançaram à filosofia da arte. O objetivo desta pesquisa é investigar Michel Pêcheux enquanto 

esteta, ou seja, buscar em seus textos por elementos que permitam observar materialidades 

linguísticas enquanto arte. Para Hegel, a constituição de uma Teoria Estética a partir de um autor 

pressupõe estabelecer conceitos que possam ser aplicados igualmente a diversas manifestações 

artísticas; assim, convém à Estética Pecheutiana corresponder a conceitos ao mesmo tempo 

unitários, e concomitantemente respeitem as diferenças de cada campo artístico. Pêcheux, em “A 

língua Inatingível”, aborda a questão da linguagem poética e nos dá um consistente substrato 

teórico para a constituição desta Estética Pecheutiana. Ele argumenta que a linguagem humana é 

uma, mas pode ser usada pelo cientista, pelo poeta e pelo louco. Partindo dessa premissa Pêcheux 

apresenta uma escala gradativa de oposição entre a linguagem científica (diurna) e a linguagem 

poética (noturna), onde a arte tende para o instável e errante por oposição ao científico, que tende 

para o lógico e assertivo.  Para ver o funcionamento desta proposta de estética da arte a partir de 

Pêcheux, delimitaremos como corpus de análise três filmes do diretor americano Terrence Malick, 

a saber: Além da linha vermelha (1998), Árvore da Vida (2011) e Amor Pleno (2013). Neles 

buscaremos pela opacidade da linguagem cinematográfica, dotando de opacidade o próprio “fazer 

cinematográfico” deste diretor, em busca dos pressupostos inicialmente delineados pela Estética 

Pechetiana, quais sejam: a linguagem Noturna da Arte, o deslocamento e a suspensão dos lugares 

rígidos dos sujeitos e dos sentidos, o jogo com as falhas da linguagem e outros elementos que 

evidenciam certo distanciamento político e ideológico de uma FD específica, deslocando-se para 

os entremeios da incerteza e da errância dos sentidos. (CAPES). 

 

Palavras-chave: discurso, estética, Terrence Malick, cinema. 
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A RESSIGNIFICAÇÃO DO CORPO E DO AMOR NA CIBERCULTURA 

DISCURSIVIZADOS NO FILME ‘A GAROTA IDEAL’ 

 

Jonathan Raphael Bertassi da SILVA (FFCLRP/ USP) 

cid_sem_registro@yahoo.com.br 

 

Através deste trabalho, rastreamos os sentidos sobre o discurso do amor na contemporaneidade, 

inscritos no longa-metragem A Garota Ideal (Lars and the Real Girl, 2006), dirigido por Craig 

Gillespie. Para tal, empregamos postulados teórico-metodológicos da Análise do Discurso (AD) 

de filiação francesa. Por meio deste referencial teórico, visa-se o estudo da linguagem em suas 

práticas sociais, pois a compreensão do discurso passa necessariamente pela sociedade, visto que 

história e linguagem se afetam e alimentam mutuamente. Definindo a linguagem como trabalho, 

a disciplina desloca a importância dada à função referencial da linguagem, a qual ocupa posição 

nuclear na Lingüística clássica, que defende esse enfoque ma comunicação, ou na informação; 

assim, o viés da AD entende a linguagem como ato sócio-histórico-ideológico, sem negar o 

conflito, a contradição, as relações de poder que ela traz em seu bojo. Além disso, nos interessa 

embasar a pesquisa nos postulados de autores que refletem sobre as condições de produção da 

cibercutlura. Tal como descreve David Bell (2003), a cibercultura tem muitas histórias pelas quais 

poderíamos percorrer nosso trajeto de pesquisa – nos interessando, no caso deste trabalho, as 

histórias política e simbólica, em especial a segunda  por nos remeter às narrativas da/sobre a 

cibercultura evidenciadas no discurso da/na arte. O corpo é um dos conceitos em movência na era 

da cibercultura. No âmbito da Análise do Discurso, o trabalho de Dias (2008) questiona como se 

dá a inscrição de alternativas corpográficas na língua na era no chamado internetês, como no uso 

de “emoticons” que dão fluidez e abertura ao sistema da língua, afetando assim o modo mesmo 

da constituição do sujeito nas suas relações afetivas. Acrescentamos aqui que a cibercultura, com 

o acontecimento que marca as novas relações entre afeto, linguagem e tecnologia, não marca só 

a textualização do corpo na letra; o mundo hiper-quantificado e hiper-racionalista descrito por 

Lemos e Lévy como origem da cibercultura também fazem o outro caminho, o da máquina 

personificada em corpo, mudando as relações afetivas entre as pessoas. Nesse sentido, o manifesto 

teórico de Donna Haraway (2013) sobre os ciborgues e a ressignificação dos corpos e do amor a 

partir da contemporaneidade – algo verificável nas regiões de sentido que emergem em A Garota 

Ideal – também nos auxilia a interpretar o discurso do longa estadunidense. Apoio FAPESP 

2013/14759-9. 
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ARGUMENTAÇÃO NO DISCURSO DE PROFESSORES SOBRE A “GRANDE 

DIVISA” ENTRE A EDUCAÇÃO INFANTIL E O ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Juliana Aparecida POSSIDÔNIO (FFCLRP-USP) 

japossidonio@usp.br  

 

 

Com o objetivo de perscrutar a memória discursiva sobre o que é ser professor, sob o ponto de 

vista do ensino da língua materna, o presente estudo dedica-se à análise de sentidos sobre a 

docência do profissional habilitado em Pedagogia, em seu amplo campo de atuação profissional 

– abrangendo toda a Educação Infantil (a Creche e a Pré-escola) e as séries iniciais do Ensino 

Fundamental. Visando à compreensão da relação entre os recorrentes sentidos de desqualificação 

do trabalho docente no que se refere às etapas de ensino anteriores ao momento da alfabetização 

formal, sentidos esses enunciados, principalmente, pelos próprios sujeitos-professores, e as 

concepções de linguagem, alfabetização e letramento dos mesmos, propusemos um roteiro de 

entrevista para sujeitos que atuam como professores, na cidade de Ribeirão Preto-SP, a fim de 

que eles argumentassem sobre as possibilidades de trabalho com a língua(gem), nas distintas 

etapas em que eles podem atuar, e, também, posicionarem-se sobre o modo como a carreira 

docente municipal está definida, uma vez que ela separa, em categorias distintas, os professores 

de Creche dos de Pré-escola e Ensino Fundamental. O olhar teórico que lançamos a nosso corpus 

fundamenta-se na Análise de Discurso pecheuxtiana e nas reflexões sobre alfabetização e 

letramento desenvolvidas por Tfouni, especialmente, no que diz respeito à supervalorização dos 

usos escritos da língua em detrimento da oralidade, isto é, com relação à teoria da “grande divisa” 

(STREET, 1989). As análises iniciais apontam para um sujeito-professor que tem resistência para 

ocupar a posição de autor, já que seus argumentos baseiam-se na “crença” e sua postura frente ao 

tema da docência é sustentada por suas “opiniões pessoais” e por um discurso de caráter narrativo, 

baseado em acontecimentos factuais e, dessa forma, amparado não por um domínio teórico e um 

posicionamento político, mas por um discurso do senso comum, que traz sentidos de vocação e 

de cobranças para o professor, sentidos esses que reforçam um imaginário sobre ser professor 

calcado numa “divisão” sobre quem tem, ou não, direito a ler e a escrever. 
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O MUSEU QUE FALA DE POESIA: DIZERES DE LÁ E CÁ 

 

Lucília Maria Abrahão e SOUSA (FFCLRP/ USP) 

luciliamsr@uol.com.br 

 

 

A partir da exposição “Poesia agora”, pretendo refletir sobre os modos de inscrição da 

heterogeneidade no arquivo discursivo apresentado pelo Museu da Língua Portuguesa. 

Mobilizando as noções de heterogeneidade e sujeito, busco interpretar o funcionamento do 

poético na exposição que coloca em discurso a voz de aproximadamente quinhentos poetas de 

todos os estados brasileiros e do exterior. Com a curadoria de Lucas Viriato, cenografia de Andre 

Cortes e coordenação de Domingos Guimaraens e Yassu Moguichi, temos aqui um espaço de 

bricolagem no arquivo dado pela justaposição de vozes, pelo deslocamento do impresso para o 

multimidiático e pelos modos como língua se dobra e desdobra a cada inscrição do sujeito. 

(FAPESP 2013/17844-7) 

 

Palavras-chave: discurso, arquivo, Museu da Língua Portuguesa, poesia. 
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O PAPEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS NA SOCIEDADE DA 

INFORMAÇÃO 

 

Marcos Vinícius TERRA (FFCLRP/ USP) 

marcos_vsct@hotmail.com 

 

O presente trabalho tem como meta conhecer o papel da ONU na Sociedade da Informação, 

devido a sua importância na história global. Trata-se de uma das maiores instituições já criadas. 

Entender os mecanismos de disseminação da informação dessa organização internacional, com 

base na Análise do Discurso de linha francesa – tendo Michel Pêcheux, como seu pioneiro – 

ajudará na compreensão de importantes fenômenos sociais. Dentro desse objetivo, foi feito um 

levantamento dos Centros de Informação das Nações Unidas ao redor do mundo. Tais centros têm 

como finalidade a disseminação da informação, isto é, trabalham para que as pessoas conheçam 

as principais atividades e eventos da organização. Em particular, procurar-se-á analisar o 

funcionamento do Centro de Informação das Nações Unidas no Brasil. Atualmente, as estruturas 

econômicas, políticas e sociais foram transformadas pela sociedade da Informação. Em virtude 

disso, questões relacionadas à democratização da informação vieram à tona. E mais, discussões 

sobre como algumas nações utilizam tecnologias de informação como estratégias de poder foram 

levantadas. A Organização das Nações Unidas surge nesse cenário para mediar o 

desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a disseminação e democratização da 

informação. Por conseguinte, é relevante analisar os efeitos de sentido que estão presentes nessas 

discussões. É necessário também, devido a importância de questões sociais e tecnológicas na 

contemporaneidade, que cientistas da informação analisem, pesquisem e desenvolvam estudos 

sobre o Departamento de Informação Pública e sobre os Centros de Informação das Nações 

Unidas. Conhecer políticas e programas da organização e torná-los acessíveis a sociedade; 

mostrar a necessidade urgente de investimentos na infraestrutura da informação e comunicação; 

cobrar o acesso à informação de qualidade; e denunciar as barreiras linguísticas da organização 

são tarefas que cabem aos profissionais da informação. (PIBIC/ CNPQ). 
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ESCOLHAS VOCACIONAIS NA ADOLESCÊNCIA: O SUJEITO NO INTERSTÍCIO 

ENTRE IDEOLOGIA E INCONSCIENTE 

 

Maria Luisa CHICOTE (FFCLRP/ USP) 

mluisachicote@gmail.com 

 

Neste trabalho apresentaremos as primeiras conclusões extraídas da pesquisa de doutorado em 

andamento desde 2013 e que se encontra na fase de qualificação sobre a temática “Escolhas 

Vocacionais na adolescência: ecos de uma intervenção de educação para a carreira com sujeitos-

adolescentes moçambicanos”. Com a pesquisa objetivamos compreender os sentidos 

movimentados pelos sujeitos-adolescentes entorno dos processos de tomada de decisão de 

carreira. Numa tentativa de diálogo entre o dispositivo-discursivo que nos ‘e presenteado pela 

Teoria da Análise de Discurso de filiação francesa e do campo da Psicologia Vocacional, em 

particular a perspectiva desenvolvimentista de Super e Savickas, apostamos em explorar as 

materialidades linguísticas patentes nas verbalizações dos sujeitos para compreender como a 

ideologia, o interdiscurso e as condições de produção afetam os sentidos movimentados entorno 

das suas escolhas vocacionais e de carreira.  Desta feita, utilizamos alguns conceitos inscritos no 

bojo da teoria da análise de discurso, tendo em consideração a sua ancoragem e articulação com 

a Psicanalise, o Materialismo Histórico e a teoria linguística de Saussure. Entre os conceitos que 

serviram de farol para as nossas interpretações nos centramos na noção de sujeito de discurso, 

vincando a ilusão discursiva do sujeito; na ideologia, enquanto mecanismo de naturalização dos 

sentidos, nas condições de produção, as quais afetam de forma iminente seja as discursividades 

bem como as escolhas e os mecanismos de antecipação (Pêcheux, 1975, 1980). Para a coleta do 

corpus nos colocamos nos entremeios dos pressupostos teóricos-metodológicos da AD e das 

técnicas e estratégias de intervenção utilizadas no âmbito da orientação vocacional e profissional 

de adolescentes, no Brasil e no contexto internacional.  Em particular, os pressupostos 

metodológicos da AD nos permitiram flagrar como os sujeitos, afetados pela ideologia e pelo 

inconsciente, produzem deslizamentos que apontam para a condição do sujeito contemporâneo, 

livre de qualquer condicionamento, em busca da afirmação da própria liberdade, independência e 

autonomia que também se manifesta no exercício das escolhas vocacionais e profissionais. Os 

gestos de interpretação iniciados levam-nos a apontar que as atuais condições de produção, a 

ideologia enquanto mecanismo de naturalização de sentidos fundamentam as escolhas exibidas 

pelos sujeitos-participantes no estudo. A pesquisa mostra ainda como a família funciona também 

como um dos fatores que condiciona as escolhas vocacionais e profissionais dos sujeitos tomados 

em consideração no estudo. (APOIO: CAPES – PROCESSO 15266125) 
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A CONSTITUIÇÃO DE LEITORES E AUTORES PELAS TEIAS DISCURSIVAS: OS 

EFEITOS DOS DIÁLOGOS COM A LITERATURA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Mariana MORALES DA SILVA (FFCLRP/USP) 

marianamoralesdasilva@gmail.com 

 

 

Este resumo traz o desenvolvimento e conclusão de uma pesquisa de Mestrado que entrelaça 

sentidos sobre Educação, Literatura e Discurso, ao colocar a leitura e a escrita em foco. O trabalho 

questiona a ilusão de leitura única e padronizada imposta no espaço escolar, compreendido por 

atravessamentos ideológicos que edificam mecanismos de naturalização dos efeitos de sentidos 

para a posição sujeito-aluno. Nesse sentido, debate o papel da Escola em relação ao grau de 

letramento, à distribuição de sentidos, ao acesso à Literatura e à garantia do direito de o sujeito-

aluno poder sustentar-se em outras posições discursivas, como a da função-leitor e a da função-

autor, posições as quais ele é desautorizado e interditado de ocupar. Defendendo a ideia de 

possibilidade de leituras que façam circular sentidos plurais, a pesquisa mobilizou, pela filiação 

à Análise do Discurso pecheuxtiana, os conceitos de interdiscurso, arquivo e memória discursiva 

para a construção do conceito de teias discursivas, um funcionamento de leitura na função-leitor, 

que se dá por diálogos, previstos ou não, com obras da literatura clássica universal. Defende-se 

que a possibilidade de instauração de movimentos interpretativos aos sujeitos-alunos pode afetar 

o movimento autoral em escritos escolares. Como os movimentos interpretativos não são 

permitidos na Escola, objetivou-se (re)construir um trabalho dialógico com os clássicos, visando 

a proporcionar aos sujeitos-alunos gestos de interpretação, a construção de um arquivo e a 

assunção da autoria. A pesquisa ocorreu em uma escola da rede estadual de ensino, do interior de 

São Paulo, com duas turmas de 3º ano do EF I. Pelas análises dos movimentos interpretativos e 

das produções textuais sobre o clássico Romeu e Julieta, compreendeu-se como os efeitos da 

fôrma-leitor podem exercer um retorno ao lugar sedimentado e que o movimento interpretativo 

pode ser, ao mesmo tempo, coletivo, historicizado e singular, sustentando a defesa de que, pela 

tessitura do movimento interpretativo pelo funcionamento de leitura nas teias discursivas, por 

meio da função-leitor, o sujeito pode encontrar-se com a possibilidade de ocupar as posições 

discursivas de sujeito-leitor e de sujeito-autor.  
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ESCRITA, AUTORIA E (M) GÊNEROS DISCURSIVOS: O ENSINO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA COMO ESPAÇO PARA A CONSTITUIÇÃO DO AUTOR 

 

Rita de Cássia Constantini TEIXEIRA (FFCLRP-USP) 

ritaconstantini34@gmail.com 

 

 

Este trabalho objetiva investigar a relação que pode haver entre autoria e os gêneros discursivos, 

a saber, a carta argumentativa e o artigo de opinião, nas produções escritas por sujeitos do Ensino 

Fundamental, ciclo II, 6º e 9º anos.  Para tanto, adota-se as contribuições da Análise do Discurso 

pecheuxtiana e a Teoria Bakhtiniana sobre os Gêneros Discursivos. Com base nessa 

fundamentação teórica, sabemos que os sentidos não são neutros, tampouco a metodologia de 

ensino adotada. Eleger a cópia, a reescrita ou construir condições para a assunção da autoria tem 

implicações teórico-metodológicas, as quais reclamam gestos de interpretação do analista do 

discurso. É a partir dessa posição discursiva que pretendemos analisar produções escritas pelos 

sujeitos-alunos de duas salas do Ensino Fundamental, de uma escola pública municipal, do 

interior do Estado de São Paulo. Tais fundamentos teóricos levam-nos a dialogar na medida em 

que podemos observar o quanto a posição discursiva ocupada pelo sujeito, o contexto e as 

condições de produção são relações dialógicas extremamente necessárias que não se configuram 

de modo isolado. Privilegiar o início e o fim do II Ciclo do Ensino Fundamental pode contribuir 

para pensarmos o modo como a escola trabalha leitura, interpretação e autoria em produção de 

textos nesse período escolar que, a nosso ver, sustentará a relação que o sujeito-aluno construirá 

com a leitura e a escrita, nos anos escolares posteriores. As análises realizadas até o momento 

apontam que as condições de produção afetam sobremaneira a constituição dos sujeitos e dos 

sentidos. Se o sentido para a escrita é determinado, a tendência é de que o aluno mantenha-se na 

paráfrase; se há espaço de discussão e debate, se múltiplos sentidos são permitidos, a possibilidade 

de que o sujeito identifique-se com uns e não com outros é maior, vigorando a polissemia, embora 

esse movimento tenha sido pouco observado, até o momento das análises. Reiteramos que 

entendemos que as condições de produção das práticas de escrita constituem pontos fundantes 

para pensar-se em como os sujeitos-alunos dos 6º. e  9º. anos, do Ensino Fundamental, podem ou 

não ser capturados pelo discurso pedagógico; logo, podem, ou não assumir a responsabilidade 

pelo dizer, que é um movimento fundamental para a assunção da autoria. 
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O SUJEITO NO DISCURSO CONTEMPORÂNEO DAS DIETAS: EFEITOS DO NOVO 

E DA NOVIDADE 

 

Rodrigo Daniel SANCHES (FFCLRP/ USP) 

rodrigo.dsa@gmail.com 

 

A partir do referencial teórico da Análise do Discurso (AD), de matriz francesa, tomando como 

eixo central as teorias de Michel Pêcheux, este projeto propõe investigar e compreender a relação 

entre o sujeito e o discurso midiático contemporâneo das novas dietas e suas novidades. A 

percepção que temos do corpo muda ao longo do tempo, e cada período e cultura têm sua obsessão 

com uma forma corporal específica, com a aparência. Formas corporais desejáveis têm 

especificidades culturais, e os preconceitos se acumulam sobre aqueles cujos corpos são diferentes 

(Foxcroft, 2013: 14). Motiva-nos indagar como a construção da subjetividade ocorre através dos 

efeitos do discurso do novo e da novidade no universo das dietas, através de recortes selecionados 

de revistas e blogs sobre "boa forma" e "vida saudável", que trazem periodicamente um novo 

manual para emagrecer. Serão selecionados os discursos midiáticos e os comentários dos leitores 

e sujeitos-internautas que façam referência às novas dietas e suas novidades. Para interpretar os 

enunciados sobre as novas dietas e os comentários dos leitores, mobilizaremos os conceitos da 

AD no que tange ao modo de funcionamento, os princípios de organização e as formas em que os 

sentidos são produzidos. Assim, buscamos investigar e compreender o sujeito e os sentidos 

produzidos pelo discurso midiático das dietas, que prometem resultados rápidos e fáceis na busca 

de um corpo muitas vezes irreal. A nossa hipótese é a de que o discurso midiático contemporâneo 

das novas modalidades de regime (alicerçado nas tecnologias de informação, na velocidade e na 

repetição) ensejam novas práticas culturais, o que afetaria a constituição do sujeito e sua relação 

com o corpo na contemporaneidade. A partir dos recortes selecionados, analisaremos as 

sequências discursivas que façam alusão ao discurso das dietas e suas novidades, as formas de 

subjetividade, os significados e os efeitos de sentido produzidos através da linguagem, da 

memória discursiva e metálica, observando as diferentes superfícies linguísticas face ao mesmo 

processo discursivo. (CAPES) 
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ARGUMENTAÇÃO E AUTORIA NO CONTEXTO ESCOLAR: SENTIDOS SOBRE 

DIREITO, PODER E SILÊNCIO 

 

Soraya Maria Romano PACÍFICO (FFCLRP/USP) 

smrpacifico@ffclrp.usp.br 

 

 

Com base na leitura do texto de Antonio Candido, O direito à Literatura, entendemos que o 

homem tem, igualmente, “o direito à argumentação e à autoria”, direito que deve ser reconhecido 

e praticado, desde os anos iniciais do Ensino Fundamental. Entretanto, nossas pesquisas 

(PACÍFICO, 2002; PACÍFICO, 20013) têm demonstrado que a argumentação e a autoria não são 

contempladas, tampouco, autorizadas nas práticas escolares. Tendo como fundamentação teórica 

a Análise do Discurso pecheuxtiana, este trabalho objetiva refletir sobre o silenciamento da 

argumentação e da autoria, no contexto escolar. Considerando o funcionamento discursivo do 

livro didático, entendido conforme Orlandi (1996), como um discurso do tipo autoritário, 

podemos dizer que a relação do sujeito-escolar com a argumentação é interditada por vozes de 

autoridade que não lhe autorizam a disputar o dizer, uma vez que o sentido permitido é dado, ou 

pelo livro didático, ou pelo professor, negando ao aluno a possibilidade de assumir a 

responsabilidade pelo dizer, consequentemente, a possibilidade de ocupar a posição discursiva de 

autor. Nosso corpus, para este estudo, é constituído por textos escritos por sujeitos-alunos que 

frequentam os 4º. e 5º. anos do Ensino Fundamental, em uma escola particular, da região de 

Ribeirão Preto. Os sujeitos deveriam escrever seu posicionamento sobre o direito à argumentação. 

Sabemos, segundo nossa filiação teórica, que os sentidos não se dão em uma linearidade, 

tampouco termo a termo. Por isso, não apostamos em respostas exatas para as formulações, as 

quais serão analisadas pelos indícios, neste caso, as marcas linguísticas que encontrarmos, as 

quais nos darão pistas de determinado funcionamento discursivo, sempre considerando que a 

ideologia afeta a constituição de sujeitos e sentidos. Por isso, também, não concebemos um sujeito 

que se baseia na lógica para construir sua argumentação, pois o sujeito não é uno, ele é 

heterogêneo. Com base nos resultados, entendemos que, ou há uma incoerência no modo como 

os estudos sobre argumentação chegam ao contexto escolar, ou o sentido que a escola atribui para 

“argumentação” é forjado e sustenta-se em uma formação discursiva contraditória ao esperado 

para o discurso pedagógico, que deve ser o espaço de confronto, de contradição, de possibilidades 

para a construção de múltiplos sentidos; em outras palavras, cria-se no aluno a ilusão de que ele 

aprende sobre argumentação; todavia, ele não está autorizado a praticá-la. 
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ANÁLISE DO DISCURSO E FOLKSONOMIA: UMA ABORDAGEM EM AMBIENTES 

VIRTUAIS DE INTERAÇÃO 

 

Talita Francini da SILVA-CARVALHO (FFCLRP/ USP) 

talita.francini.silva@gmail.com 

 

Com o advento da internet e o surgimento e aperfeiçoamento de novas tecnologias de informação, 

o sujeito discursivo possui um ambiente virtual, o qual ele pode interagir com outros sujeitos e 

expôr suas ideias. Neste ambiente, que está em constante evolução, estes sujeitos vão tecendo 

redes de dizeres, cada uma a sua maneira pois estas redes possuem uma heterogeneidade, graças 

aos vários sujeitos que participam dela. A Análise do Discurso de filiação francesa, fundada por 

Michel Pechêux na década de 60, tem por objetivo explicitar a palavra em seus diversos sentidos, 

pois sua teoria surge em um contexto intelectual afetado por duas rupturas: De um lado, com o 

progresso da linguística, visto que era possível não mais considerar o sentido apenas como 

conteúdo; permitindo, desta forma que a análise do discurso não precisa visar o que o texto quer 

dizer (posição tradicional de um conteúdo face a um texto), mas o seu funcionamento.  Pechêux 

(1990) completa essa teoria, afirmando que a análise do discurso não estuda apenas uma 

comunicação entre emissor e receptor mas sim os sentidos que essa mensagem pode ter. A 

folksonomia, por sua vez, pode ser considerada como uma prática de classificação/ 

categorização/indexação colaborativa de conteúdos na rede, realizada pelo próprio sujeito-

navegador, a partir da sua estada na rede (MOREIRA, 2009). Desta forma, o sujeito navegador 

pode, sem regras, rotular, nomear, designar, suas palavras, dados e arquivos de forma livre, sem 

necessidade de etapas de metodologias e etapas que precisam ser realizadas para a recuperação 

da informação. Para isto, ele necessita criar uma tag, a qual possa indexar de forma livre os 

arquivos e dados da web e ele pode atribuir os sentidos que ele deseja em conteúdos da rede. A 

linguagem utilizada na folksonomia é a natural, que é o vocabulário do sujeito, e devido a vários 

dizeres esta tag pode ser variável. A folksonomia pode ser individual ou coletiva. A coletiva se 

encontra representada pelos Blogs, Wikipédia, Flickr e ela consiste em um repositório de 

compartilhamento de informações e documentos, a qual as tags após de criadas são utilizadas 

para recuperar informações e ou documentos através dos campos de busca, tendo como 

característica o compartilhamento das informações entre os leitores na Web. Portanto, este 

trabalho aborda os diversos dizeres do sujeito em ambientes de colaboração virtual, através da 

análise do discurso. 
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O PROFETA URBANO: A SIMBOLIZAÇÃO DE GENTILEZA 

 

Thaís Harumi Manfré YADO (UFSCar) 

harumi21@gmail.com 

 

Essa pesquisa tem como objetivo principal, observar o funcionamento discursivo, segundo os 

princípios apresentados pela Análise do Discurso (AD) de matriz francesa e de filiação teórica de 

Michel Pêcheux, presente nesses espaços que chamamos de cidade ou de espaço urbano. Onde 

materialidades discursiva preenchem esses lugares e apresentam em sua constituição marcas 

históricas e ideológicas, possibilitando a multiplicidade de sentidos presentes no movimento 

discursivo entre o simbólico e o imaginário. Construímos essa pesquisa com um corpora que 

se constitui através da rede de memória resultantes das condições de produção acerca dos efeitos 

de sentido produzidos sobre o Profeta Gentileza e sua obra - o "Livro Urbano". Trata-se de um 

patrimônio cultural localizado na cidade do Rio de Janeiro, em uma das vias expressas mais 

conhecidas da cidade. Na extensão de 1,5 Km, 56 mensagens foram grafadas em pilastras de um 

viaduto por José Datrino, um sujeito que preferiu se denominar Profeta Gentileza e que ao longo 

dos anos de 1980 até o início dos anos de 1990, se tornou um tipógrafo urbano, deixando sua 

mensagem inscrita sobre o cenário cinza de uma grande capital do mundo contemporâneo, criando 

um livro aberto à cidade e que pode ser lido através das janelas dos carros ou pelos citadinos que 

por ali transitam. Utilizando de cores nacionalistas, com pautas verdes e amarelas, letras azuis, 

fundo branco, elaborou uma cartilha com os princípios que ele acreditava, sua filosofia popular 

marcada pela religiosidade e visão política. Por questões políticas, esses murais foram apagados 

logo após Gentileza falecer. E após um silêncio cinza, as letras começaram a aflorar novamente 

e um projeto foi organizado para reavivar e restaurar essa obra que depois da ocorrência de uma 

série de manifestações sociais, permitindo então que a mídia e a sociedade olhasse para aqueles 

escritos com interesse e produzisse então uma série de ecos discursivos sobre o ocorrido. Hoje, 

essa obra se encontra tombada e é uma das marcas de territorialidade e simbolismo desse espaço 

urbano que ela se encontra inserida. (FAPESP: 2013/00963-3) 
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GRUPO 17: MEMÓRIA E CULTURA NA LÍNGUA PORTUGUESA ESCRITA NO 

BRASIL (PUC-SP) 

 

 

Jarbas Vargas NASCIMENTO (PUC-SP) 

jvnf1@yahoo.com.br 

 

Paula Pinho DIAS (ITB, PUC-SP) 

paulapdias@bol.com.br 

 

 

O presente trabalho compõe iniciativas de estudo e pesquisa do Grupo Memória e Cultura na Língua 

Portuguesa Escrita no Brasil -PUC/SP, relacionadas à inter-relação leitura e discurso, tendo por base 

pressuposto teórico-metodológicos da Análise do Discurso de linha francesa (AD). A leitura é vista 

como prática de interação verbal que desencadeia e é desencadeada pelo processo discursivo, isto é, 

pela dinâmica que engloba simultaneamente a constituição dos sujeitos (produtor/leitor) que se 

identificam como interlocutores e o processo de significação do(s) texto(s).  Bem por isso, a 

construção/recepção de um texto embora passe pela imanência da língua, seguem em direção aos 

efeitos de sentidos que emergem no espaço discursivo constituído pelos interlocutores. Nesse espaço 

há uma complexidade de processos inter-relacionados de ordem enunciativa, interacional, histórico-

social, cultural e ideológico que, embora não ditos, entram em jogo para significar. Pela leitura  busca-

se a compreensão do texto, dialogando com ele, recriando sentidos nele implícitos, fazendo 

inferências, estabelecendo relações. Pelo conhecimento dos processos discursivos, mobilizam-se 

conhecimentos para desvelar possibilidades significativas subjacentes ao texto. A leitura vista numa 

perspectiva discursiva, portanto, privilegia o que não é imediatamente visível em um texto, mas que o 

constitui. Assim, para a Análise do Discurso, texto é um objeto de linguagem que não se dissocia do 

discurso que o inscreve, por isso propõe tratar dos processos de constituição do fenômeno linguístico 

e não apenas de seu produto. Numa abordagem discursiva do texto destacam-se métodos, convocados 

não apenas para saber “o que o texto pode querer dizer”, mas sim, e especialmente, “como o texto 

funciona em relação ao que quer dizer”. Nessa direção desdobram-se diferentes aspectos da 

constituição de sentidos que suscitam respostas para: 1) como o dizer é formulado para dizer o que 

diz; 2) como o dizer se legitima pelo que diz e o que não diz; 3) para quem o dizer se dirige e o que 

tende a mobilizar; 4) como o texto se constitui por aquilo que diz em uma dada contemporaneidade. 

Cumpre ressaltar ainda que, numa perspectiva discursiva, a leitura é enfatizada como o momento da 

produção da realidade significante do texto e o conhecimento discursivo sistematicamente orientado, 

a ferramenta que possibilita seu desvelamento. 
 

Palavras-chave: Leitura; Discurso; Ensino. 

 

Integrantes: André da Costa Lopes, Lorena Maria Nobre Tomás, Raquel Vaccari de Lima e 

Ricardo Celestino. 
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ENGENHO: UM PRINCÍPIO DE AUTORIA  

 

André da Costa LOPES (PUC-SP) 

dacostta@hotmail.com  

 

 

Este trabalho tem por objetivo discutir a noção de autoria no discurso literário produzido no século 

dezessete em Portugal tendo como base as contribuições dos estudos enunciativo-discursivos 

propostos pela Análise do Discurso postulada por Dominique Mangueneau. A produção 

discursiva literária barroca, entendida como engenhosa, era pautada na reduplicação ou emulação 

de modelos consagrados, escritos por uma autoridade no assunto, seja ela originária da 

antiguidade, do medievo, da renascença ou contemporânea. Por ser pautada na modalidade verbal 

da imitação, não era vista como original, mas sim engenhosa, no sentido de que, dentro de um 

código de composição “fechado”, podiam-se produzir enunciados que superassem o modelo 

consagrado. No campo discursivo literário seiscentista o item lexical “engenho”, muitas vezes 

com sentido muito próximo a palavra agudeza, está significativamente ligado ao ato criativo e à 

capacidade do autor de produzir efeitos de sentidos singulares. Em se tratando de vocabulário, a 

palavra em si mesma (isolada) não constitui uma unidade de análise pertinente 

(MAINGUENEAU, 2008).Porém, contextualizado numa semântica global do discurso, um 

lexema pode representar a “palavra-chave” de um conjunto textual. Dentro de uma formação 

discursiva as unidades lexicais tendem, portanto, a adquirir o estatuto de signos de pertencimento. 

Nessa perspectiva, é possível notar a posição de destaque desse item lexical no discurso 

preceptivo dos manuais retórico-poéticos e no discurso literário (nas introduções das obras, nas 

populares compilações poéticas, nas cenografias etc.). A partir disso, é possível vislumbrar nesse 

item lexical um vestígio de um princípio de autoria, visto que nos enunciados pertencentes ao 

campo discursivo literário seiscentista o autor engenhoso é pensado como aquele que domina o 

código de composição de forma excepcional. Quando reconhecido como engenhoso, ele é acima 

de tudo um auctor (MAINGUENEAU, 2010), isto é, autoridade no assunto, modelo a ser imitado, 

autor correlato a uma obra. No contexto escolar, a reflexão aqui sugerida se faz pertinente, visto 

que no ensino de língua portuguesa e literatura a questão da autoria é raramente debatida com os 

estudantes. Na maioria das vezes, os comentários situam-se apenas no enunciado, lugar do 

enunciador, do narrador, do eu lírico confundidos, quase sempre, ao sujeito biográfico, ao escritor 

e ao autor. 

 

Palavras-chave: Discurso literário; Autoria; Discurso Engenhoso. 
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UMA LEITURA DISCURSIVA DE LETRAS DE MÚSICA POPULAR AMAZONENSE  

 

Lorena Maria Nobre TOMÁS (UEA/PUC-SP/FAPEAM) 

lorena_nobre@yahoo.com.br 

 

 

A Análise do Discurso (AD) foi fundamental para a concepção que se tem hoje sobre leitura. O 

texto, por exemplo, deixa de ser lido isoladamente e passa a ser considerando dentro de uma 

determinada situação sócio-histórica e ideológica, ou seja, o texto passa a ser concebido 

discursivamente. Nessa perspectiva, evidencia-se a importância não apenas do texto, 

compreendido discursivamente, mas dos sujeitos, autor e leitor situados historicamente. Partindo 

desse pressuposto, o presente trabalho tem por objetivo analisar os discursos que circulam sobre 

o povo amazonense e sua região nas letras de sua música regional. Um dos traços mais marcantes 

dessa identidade é a sua classificação enquanto caboclo. No entanto, essa identificação do 

amazonense nem sempre acontece, e a influência indígena pode ser um dos principais fatores da 

negação. Esse é um dos grupos étnicos que mais sofreu com o contato do colonizador e, 

atualmente, ainda carrega inúmeros estereótipos que intensificam os preconceitos contra esse 

povo e seus descendentes. Nossa pesquisa fundamenta-se tanto em teóricos da AD de linha 

francesa, como Michel Pêcheux  e Dominique Maingueneau , quanto em autores que apresentam 

reflexões sobre a identidade na pós-modernidade, como  Zygmunt Bauman  e  Stuart Hall . O 

corpus do trabalho é composto por letras de Música Popular Amazonense que abordem a temática 

mencionada. A realização desta pesquisa nos permite compreender como está sendo construída a 

identidade do amazonense, após todo esse processo de globalização pelo qual a modernidade está 

passando. Além disso, essa é uma atividade de leitura que nos faz também refletir sobre sua prática 

na escola, visto que as letras de música já estão presentes em muitos livros didáticos e já fazem 

parte de muitas aulas de língua portuguesa. Ressaltamos, portanto, que as canções, assim como 

qualquer texto, não podem ser tomadas como objetos isolados, mas como o local onde os 

discursos se textualizam. O professor precisa ter clareza de que ler é produzir sentidos e de que a 

compreensão não depende apenas do conhecimento linguístico do leitor.  
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O GÊNERO DE DISCURSO EPITÁFIO 

 

Raquel Vaccari LIMA (PUC-SP) 

vaccari.raquel@gmail.com 

 

 

Para a Análise do Discurso, os gêneros discursivos são dispositivos de comunicação sócio-

historicamente constituídos cuja função, grosso modo, é fazer circular os mais variados discursos 

numa sociedade. No ensino de Língua Portuguesa, é muito comum serem trabalhados os gêneros 

de discurso que fazem parte do cotidiano do aluno, como os gêneros jornalísticos, os digitais, os 

da publicidade, entre tantos outros, mas raramente, ou quase nunca, são empregados os gêneros 

de discurso ligados ao tema da morte, como por exemplo, o epitáfio – inscrições sobre lápides 

tumulares –, apesar do tema morte, além de constar nos parâmetros curriculares de algumas 

matérias do Ensino Fundamental e Médio, estar altamente presentificado no nosso dia a dia, mas 

banalizado pelos canais de comunicação. O gênero de discurso epitáfio é utilizado desde a Grécia 

Antiga, com o intuito de perpetuar o nome da pessoa falecida por meio de uma homenagem a ela. 

Após análise numa considerável quantidade desse gênero, constatamos, em seus interdiscursos, 

que em algumas civilizações, principalmente nas ocidentais, o epitáfio também é utilizado como 

um discurso social de negação da finitude da vida, já que muitos de seus discursos exaltam a 

crença numa vida póstuma. Dito isso, o objetivo de nossa comunicação é demonstrar as 

características do gênero de discurso epitáfio, suas condições sócio-histórica de produção ao 

longo dos anos e como eles circulam em nossa sociedade. Para tanto, recorreremos aos aparatos 

teórico-metodológicos da Análise do Discurso, mais precisamente às categorias de Dominique 

Maingueneau, a saber: as cenas de enunciação (cena englobante, cena genérica e cenografia), o 

interdiscurso, a autoria (quem é o sujeito autor do epitáfio) e o ethos discursivo (quem é o sujeito 

que se desvela no e pelo discurso). Com isso, pensamos contribuir com as práticas de ensino de 

Língua Portuguesa no que diz respeito às apreensões dos efeitos de sentido dos discursos. 
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O JOGO BARROCO: MANIFESTAÇÕES DE SUBJETIVIDADE E POLEMICIDADE 

EM DISCURSOS RELIGIOSOS DO SÉCULO XVII 

 

Ricardo CELESTINO (PUC-SP) 

ricardo.celestino2003@gmail.com 

 

 
Em contribuição aos estudos enunciativo-discursivos da Análise do Discurso, temos a proposta 

de analisar as manifestações de subjetividade e polemicidade em discursos religiosos do século 

XVII. Os discursos religiosos seiscentistas destacam-se pelo trabalho da metáfora da Metáfora 

bíblica, e tem como finalidade doutrinar o homem seiscentista aos ensinamentos do saber viver, 

a partir da prudência bíblica manifesta no antigo e no novo testamento. Nas práticas religiosas 

seiscentistas, é possível identificar a antítese do racionalismo, do cientificismo e do teocentrismo 

contra-reformista como uma relação de polemicidade em torno dos campos discursivos artístico, 

religioso e teológico. Para que discursos religiosos como sermões, orientações e prosas religiosas 

legitimem suas funções doutrinárias, é necessário que transcendam a fronteira religiosa e 

proponham um diálogo com as formações discursivas e os posicionamentos da Arte sob o 

referencial dos contra-reformistas e da Tradição Medieval. Consideramos, então, os discursos 

religiosos seiscentistas como pertencentes e emancipadores da estética barroca, que surge como 

movimento de transgressão da razão absoluta e propõe um jogo entre as relações instituidoras de 

sentido. No Barroco, há uma tragicidade lúdica das expressões do eu. O Barroco desloca-se do 

mundo e o transcende, pois as manifestações enunciativo-discursivas seiscentistas sobrepõem as 

leis absolutas e anônimas instituídas em sociedade e forjam uma realidade transcendente possível. 

Não existe uma definição racionalista de realidade como na Renascença, mas uma polêmica de 

conformações ideais que perpassam o cerne das instituições sociais e influenciam na mentalidade 

das pessoas. Selecionamos como fundamentação teórica as categorias de gêneros de discurso que, 

na perspectiva interdiscursiva, funciona como arquivo e memória discursiva que institui o papel, 

o jogo e as regras das práticas enunciativo-discursivas e nos oferece subsídio para refletir os 

campos discursivos da Arte, da Religião e da Teologia seiscentistas como formações discursivas 

polêmicas. Ainda, as cenas de enunciação que permitem o estudo dos desdobramentos do ato 

enunciativo e da manifestação da subjetividade e da polemicidade em discursos religiosos 

seiscentistas e contribuem para a prática de leitura e ensino crítico de discursos da religiosidade, 

da espiritualidade e da literatura clássica.  

 

Palavras-chave: Subjetividade; Discurso religioso; Barroco. 
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GRUPO 18: GEF – GRUPO DE ESTUDOS FOUCAULTIANOS DA UEM (UEM) 

 

Pedro NAVARRO (UEM/CNPq) 

navarro.pl@gmail.com 

 

 

A finalidade do GEF - Grupo de Estudos Foucaultianos da UEM é estudar a relação 

saber/poder/subjetivação com base nos postulados teórico-filosóficos de Michel Foucault. Toma 

como objeto central o enunciado na estreiteza e na singularidade de seu acontecimento em diferentes 

materialidades discursivas e nos campos discursivos da mídia e da educação, atentando para as 

questões que envolvem o sujeito na contemporaneidade. Para tanto, adota como dispositivo teórico-

metodológico as noções e os conceitos erigidos no interior do campo de pesquisa denominado Análise 

de Discurso francesa, a partir de uma perspectiva analítica que considera o diálogo que se estabelece 

entre esse campo, a Filosofia e a História, nas figuras de Michel Pêcheux e Michel Foucault. O 

percurso de leitura e de discussões do GEF contempla os seguintes aspectos: 1) Por uma história 

genealogicamente dirigida 2) Por uma arqueologia do saber: a descrição do enunciado e o discurso 

como acontecimento. As frentes de pesquisa do grupo são: Foucault e a subjetivação: biopolítica e 

governamentalidade; Foucault e as relações de poder: os micro-poderes, a disciplina e o controle sobre 

o corpo; Foucault e as relações de saber: enunciado e acontecimento discursivo; e Foucault, cuidado 

de si e parresía. Para a participação neste IV CIAD, as apresentações trazem as seguintes 

problemáticas: Processo de subjetivação no discurso de idosos da UNATI-UEM, por Adélli Bortolon 

Bazza, Língua inglesa: poder e consumo, de autoria de Aline Yuri Kkiminami, Ciência sem fronteiras 

na UTFPR, câmpus Francisco Beltrão: discursos a serem desvelados, desenvolvida por Carina Merkle 

Lingnau (pg-uem), Resistência na atualidade: a greve dos professores do Paraná, por Cássio Henrique 

Ceniz, Ser idoso em Maringá: artes de existência e técnicas de si, de Daniela Polla, Discurso, terceira 

idade e sexualidade, a ser desenvolvida por Hoster Older Sanches, A construção da culpa objetivada 

e subjetivada no sujeito estuprado, sob a responsabilidade de Juliana Hortelã Pedrone e Um olhar 

foucaultiano sobre evasão no curso de Matemática da Universidade Estadual de Maringá, por Luciano 

Ferreira. 

 

Palavras-chave: Michel Foucault; Discurso; Poder; Subjetivação. 

 

Integrantes: Adélli Bortolon Bazza, Aline Yuri Kiminami, Carina Merkle Lingnau, Cássio 

Henrique Ceniz, Daniela Polla, Hoster Older Sanches, Juliana Hortelã Pedrone e Luciano 

Ferreira. 
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PROCESSO DE SUBJETIVAÇÃO NO DISCURSO DE IDOSOS DA UNATI-UEM 

 

Adélli Bortolon BAZZA (PG-UEM) 

adellibazza@hotamail.com 

 

 

O recente aumento da população idosa, no Brasil, foi acompanhado de uma intensa produção 

discursiva que tomou esses sujeitos como objeto de saberes. Por meio de práticas de descrição, 

de classificação e de exclusão, emergiu, na mídia, a subjetividade de novo idoso. Com base nos 

estudos desenvolvidos por Foucault, principalmente sobre a ética e a estética da existência, 

interrogou-se a evidência de que o idoso atual se subjetiva conforme a mídia o descreve. Dessa 

forma, propôs-se como objeto de tese analisar o processo de subjetivação dos idosos em contexto 

de estudos da UNATI-UEM, de modo a pensar o que esses sujeitos dizem e fazem de si. Para a 

construção do arquivo da pesquisa, foram coletados doze relatos de experiência sobre a vida na 

terceira idade, de idosos regularmente matriculados na instituição e entrevistados outros dez 

idosos na mesma condição. A série enunciativa foi analisada a partir de alguns dos elementos 

apontados por Foucault como constitutivos do processo de subjetivação. São eles: os dispositivos 

da sexualidade, da aliança e as técnicas de cuidado de si, entre as quais foram considerados: os 

cuidados com o corpo, as meditações e estudos, a orientação com mentor, a intensificação das 

relações sociais, os procedimentos de provação, o exame de consciência e a conversão a si mesmo. 

A descrição dos enunciados mostrou que o discurso do estudante da UNATI se constitui numa 

tensão, em que parte dos elementos da subjetividade de novo idoso são assumidos, enquanto a 

outros se faz resistência. As práticas de cuidado de si se fazem presentes nas suas vidas. Os 

cuidados com o corpo, os estudos e os vínculos sociais são práticas assumidas por esses sujeitos. 

Elas apontam uma governamentalidade que os injunge a viverem mais e melhor e se aproxima do 

ideal de um novo idoso. Já a meditação, vivida dentro de uma religiosidade cristã, a provação, a 

rememoração e a volta a si são práticas ora assumidas ora negadas e apontam uma arte de existir 

que oscila ente valores atribuídos ao novo idoso e valores considerados tradicionais. O discurso 

assumido pelos idosos indica a superação do processo de sujeição em prol de um processo de 

subjetivação, no qual o idoso pode se constituir como sujeito ético de seu discurso a partir de suas 

artes de existência.     
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LÍNGUA INGLESA: PODER E CONSUMO 

 

Aline Yuri KIMINAMI (UEM) 

alinekiminamia@gmail.com 

 

 

A presente pesquisa busca observar as relações de poder, em forma de ascenção econômica e 

profissional, que circundam a representação da língua inglesa. Como corpus, foram selecionadas 

imagens publicitárias de escolas que foram elencadas em 2008 pela revista Pequenas Empresas 

Grandes Negócios, disponível no site G1 (Globo), como as “As cinco maiores franquias de Ensino 

de Idiomas em número de unidades”. Desta lista foram destacadas as seguintes escolas e 

respectivas campanhas publicitárias: Escolas Fisk (997), CCAA (786), CNA (480) e Yazigi 

Internexus (402). No caso, partimos do pressuposto de que vivemos sob determinados 

dispositivos e que agimos sobre eles, e portanto entendemos as escolas de inglês como 

dispositivos que vêm atender à emergência de novos acontecimentos decorrentes da globalização, 

situação na qual a língua inglesa é elevada a nível de língua franca e, como sugerem as 

propagandas analisadas, chave de acesso a oportunidades econômicas. A escolha de propagandas 

como corpus se deu uma vez que faz-se necessário nos voltarmos para o estudo da mídia, de forma 

geral, e da publicidade, de modo particular, como lugar por excelência da produção de sentidos e 

de representações do que a língua inglesa simboliza na sociedade atual. Não é possível, tampouco, 

deixar de contemplar a memória e as condições de emergência e existência que permeiam os 

discursos presentes nas campanhas publicitárias às quais voltamos nosso olhar. Tendo como pano 

de fundo os estudos da vertente francesa da análise do discurso, e mais especificamente os escritos 

de Michel Foucault no que se refere à relação de saber-poder que envolve os discursos. Cabe 

também considerar o que Maurizio Gnerre, em Linguagem Escrita e Poder, diz sobre a relação 

língua e poder, e a forma como uma variedade linguística “vale” como reflexo do poder e 

autoridade que eles possuem nas relações sociais e econômicas, e mais especificamente no caso, 

visto no plano externo, da língua estrangeira. 
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CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS NA UTFPR, CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO: 

DISCURSOS A SEREM DESVELADOS 

 

Carina Merkle LINGNAU (PG-UEM) 

carinadebeltrao@gmail.com 

 

 

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) é uma instituição recente enquanto 

universidade, completando neste ano de 2015, apenas 10 anos de inserção no ensino superior. A 

UTFPR foi conhecida por seu ensino técnico desde 1909, momento de sua fundação como a então 

denominada Escola de Aprendizes Artífices do Paraná. Em 1937 passou a ser chamada de Liceu 

Industrial do Paraná e somente em 1942 conquistou o status de Escola Técnica de Curitiba. No 

ano de 1959 passou a ser instituição federal nomeada Escola Técnica Federal do Paraná para 

então, no ano de 1978 tornar-se Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (CEFET-PR) 

até 2005, quando passou a ser universidade. A UTFPR  distribui seus campi em 13 municípios do 

estado do Paraná. Como primeira e única universidade tecnológica do Brasil ela vem se 

identificando com outras instituições tecnológicas de países como França, Alemanha, EUA e 

Argentina (UTFPR, 2015). Desde 2012 os alunos da UTFPR têm participado do Programa 

Ciência sem Fronteiras, programa criado pelo governo federal em julho de 2011. Até o momento 

mais de 1600 alunos da instituição participaram do Programa. No câmpus de Francisco Beltrão 

até junho de 2015 quinze alunos participaram do Programa Ciência sem Fronteiras, sendo que 

oito deles retornaram de países de língua oficial inglesa. Assim, por ser um Programa novo e com 

poucas pesquisas desenvolvidas a esse respeito no câmpus, este trabalho pode contribuir nas 

discussões sobre o Programa, as quais no momento não estão acontecendo dentro do campus. O 

objetivo deste trabalho é analisar os discursos dos egressos do Programa Ciência sem Fronteiras 

do Câmpus Francisco Beltrão que estiveram em países de língua oficial inglesa, respondendo ao 

seguinte problema: Quais os discursos do Programa Ciência sem Fronteiras da UTFPR em relação 

à experiência vivenciada no exterior? Dessa maneira, com o apoio da instituição e em especial do 

Departamento de Relações Interinstitucionais do Câmpus Francisco Beltrão (DERINT-FB) temos 

autorização para a realização da pesquisa no câmpus e também autorização para acessarmos os 

documentos relacionados ao Programa Ciência sem Fronteiras da instituição. Como metodologia 

utilizaremos levantamento bibliográfico, pesquisa documental, entrevistas narrativas (Bauer & 

Gaskel, 2002) gravadas em gravador digital Sony ICD – PX440 e método arqueológico 

(Foucault). Nossas discussões terão suporte teórico em Foucault (1982, 2008), Coracini (2007), 

Hall (1997,2003), Certeau (1982) entre outros.  
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RESISTÊNCIA NA ATUALIDADE: A GREVE DOS PROFESSORES DO PARANÁ 

 

Cássio Henrique CENIZ (PG- UEM) 

cassioceniz@gmail.com 

 

 

Os professores da rede pública do Paraná iniciaram o ano letivo de 2015 em greve. A decisão foi 

motivada por uma série de propostas e medidas anunciadas pelo governo do Estado que ficaram 

conhecidas como “pacotaço”. Entre elas, a mudança da Paranaprevidência, fundo previdenciário 

dos servidores públicos paranaenses, que os grevistas tentaram impedir de ser aprovada. No 

entanto, os deputados estaduais aprovaram, no dia 27 de abril, o projeto do governo por 31 a 20 

votos. Após a derrota, os professores realizaram um protesto, no dia 29 de abril, que resultou em 

ação com utilização de bombas e violência policial. O episódio feriu cerca de 200 pessoas. Uns 

chamaram-no de confronto, outros de massacre, ou seja, inúmeros foram os discursos produzidos 

e postos em circulação na mídia. Essas condições permitem tratar o relatado como um 

acontecimento da perspectiva foucaultiana (FOUCAULT, 1962). De acordo com esse autor, o 

discurso é acontecimento, e sua análise deve dar visibilidade a “algo a mais” que uma simples 

análise linguística indicaria. Esse algo a mais, no caso de nossa pesquisa, tem a ver com as 

condições de possibilidades que permitem que discursos de resistência têm lugar em situações de 

confronto, como a que ocorreu no referido dia.  Tomando por base a Análise de Discurso de linha 

francesa e os pressupostos formulados por Michel Foucault, este trabalho objetiva compreender 

como e quais são as formas de resistência presentes nos discursos, como se relacionam com o 

exercício do poder, se possibilitam formular e/ou reformular o acontecimento. Essa escolha 

justifica-se pelo fato de entendermos que o sujeito não aceita todas as regulações de modo passivo 

e mobiliza gestos de resistência. Portanto, para o desenvolvimento do estudo pretende-se utilizar 

como corpus de análise os discursos veiculados, sobretudo, nas mídias do espaço digital. 
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SER IDOSO EM MARINGÁ: ARTES DE EXISTÊNCIA E TÉCNICAS DE SI 

 

Daniela POLLA (PG-UEM) 

dani_polla@yahoo.com.br 

 

 

Como integrante do Grupo de Estudos Foucaultianos da Universidade Estadual de Maringá, sob 

orientação do Profº Dr. Pedro Navarro, a pesquisa desenvolvida pela autora, para a obtenção do 

grau de doutorado, volta o olhar para o dispositivo que faz falar sobre as objetivações e 

subjetivações dos idosos, no aquário da realidade de Maringá – Paraná. Ainda em fase inicial, a 

pesquisa objetiva, por meio de entrevistas e análise de enunciados midiáticos, verificar as técnicas 

de si e artes de existência de idosos maringaenses, bem como descrever o dispositivo que faz falar 

sobre estes sujeitos na atualidade. Assim sendo, a pesquisa baseia-se no ferramental teórico-

metodológico desenvolvido a partir das contribuições de Michel Foucault para a Análise do 

Discurso francesa. Nesta perspectiva, mobilizam-se, principalmente, os conceitos foucaultiano de 

objetivação, subjetivação, técnicas de si, artes de existência e dispositivo. Durante o 

desenvolvimento da pesquisa, objetiva-se entrevistar idosos integrantes das diversas instituições 

que exercem certo biopoder e controle dos cuidados de si para com os referidos sujeitos. Isto 

porque uma série de instituições gerem a vida e as técnicas de si dos idosos em Maringá, como é 

o caso do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, Fundo Pró-Idoso, Creche da Terceira Idade, 

instituições asilares, dentre outras, fazendo, assim, falar sobre esses sujeitos, muitas vezes, 

infames. Ao mesmo tempo, busca-se o respaldo de enunciados que circulam na mídia e em meios 

de comunicação oficiais para demarcar as condições de possibilidade para o aparecimento de 

determinada objetivação de idoso e das artes de existência empregadas por eles – e nenhuma outra 

em seu lugar. Destaca-se que a hipótese de pesquisa é a de que o idoso que frequentemente é 

objetivado pela mídia como ativo, belo, dominando as novas tecnologias, como um “novo idoso” 

(conforme demonstrado pela autora em pesquisa de mestrado), nem sempre é o que pode ser 

verificado na sociedade maringaense. Portanto, com esta pesquisa busca-se demonstrar que a 

objetivação midiática de idoso pode não corresponder às técnicas de si e artes de existências às 

quais os idosos subjetivam-se, bem como traçar o panorama geral do dispositivo que faz falar – e 

de uma forma determinada – sobre o que é ser idoso em Maringá – Paraná na atualidade. 
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DISCURSO, TERCEIRA IDADE E SEXUALIDADE 

 

Hoster Older SANCHES (PG-UEM) 

hoster.sanches@ifpr.edu.br 

 

 

No interior do grupo de pesquisa GEF – Grupo de Estudos Foucautianos, da UEM, a relação entre 

verdade, sujeito e sexualidade vem ganhando força, grande parte em virtude de essa temática 

aparecer sobejamente nos meios de comunicação. Parece haver uma necessidade de o indivíduo 

se confessar sujeito de uma sexualidade, com vistas a se marcar como sujeito no mundo. Assim, 

as discussões realizadas em nossa pesquisa inserem-se em uma visada discursiva da linguagem, 

segunda a qual língua e história fornecem ancoragem discursiva para as relações de poder/saber 

que se projetam sobre os sujeitos, sobre seu corpo e sobre sua sexualidade. Do ponto de vista de 

uma história serial, como reivindica Foucault (1972), a análise agrupa um conjunto de enunciados 

cuja condição de existência ocorre a partir de um acontecimento que produziu uma 

descontinuidade tanto nas relações interpessoais quanto nas políticas públicas: o envelhecimento 

da população e a prática da sexualidade entre os idosos. A partir de uma visada da Análise do 

Discurso, o presente projeto de pesquisa objetiva investigar a sexualidade da terceira idade da 

população brasileira materializada em discursos da superfície enunciativa da televisão. Para isso, 

toma-se a grande mídia como objeto empírico deste trabalho; enquanto o exercício de 

dispositivos, tais como o de sexualidade e o de aliança, apresentam-se como objetos teóricos da 

pesquisa. Como o processo de subjetivação do sujeito é um efeito do processo de práticas 

discursivas determinadas, as superfícies em que se inscrevem esses discursos tomam posição 

fundamental nesse processo. Sendo assim, a presente pesquisa buscará, na grande mídia (televisão 

aberta), a materialidade de discursos cujo tema é a prática da sexualidade e os efeitos dessas 

práticas no corpo dos idosos, atentando para as manifestações, nos discursos, de patologias ligadas 

às práticas   
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A CONSTRUÇÃO DA CULPA OBJETIVADA E SUBJETIVADA NO SUJEITO 

ESTUPRADO 

 

Juliana Hortelã PEDRONE (PG-UEM) 

juhortela@gmail.com 

 

 

A proposta de pesquisa abordada nesta comunicação se desenvolve sob orientação do Prof. Dr. 

Pedro Navarro, junto ao GEF (Grupo de Estudos Foucaultianos, da Universidade Estadual de 

Maringá) e se destinará a produção da dissertação de mestrado da autora. Tendo em vista, na 

atualidade, a ocorrência de uma série de casos de estupros emergindo na mídia, percebeu-se a 

necessidade de estudar as formas de objetivação e subjetivação dos sujeitos vítimas desses crimes. 

Dessa forma, a pesquisa propõe mostrar as condições de possibilidade que fazem falar sobre as 

vítimas desses crimes, bem como, sobre ações de mobilizações propostas nos discursos para que 

fatos como esses deixem de produzir vítimas.  Ainda em fase inicial, o trabalho proposto pela 

autora possui como aporte teórico e metodológico a Análise de Discurso de linha francesa e visa 

analisar a construção de culpa nos casos de estupro. A hipótese de pesquisa é a de que os discursos 

midiáticos que repercutem esses crimes, a maior parte das vezes, constroem objetivações e 

subjetivações nas quais a culpa pelo estupro recai sobre as mulheres vitimadas, bem como, 

observar a forma como esses crimes são repercutidos na mídia. O corpus utilizado para o 

momento analítico será composto a partir de enunciados recortados dos mais variados meios de 

comunicação social que abordem casos de estupro. Sendo assim, uma vez que a pesquisa se baseia 

no aporte teórico-metodológico desenvolvido pelo filósofo Michel Foucault para a Análise de 

Discurso de Linha Francesa, nos apropriaremos dos conceitos de enunciado, função enunciativa, 

objetivação, subjetivação, acontecimento discursivo, prática discursiva, condições de 

possibilidades, memória discursiva, relações de poder, poder-corpo, poder-saber. Com base 

nestes referenciais teóricos e metodológicos, a pesquisa analisará como as mulheres vítimas de 

crimes de estupro aparecem objetivadas discursivamente a partir das construções histórico/sociais 

atuais, bem como quais são as condições de possibilidades da atualidade para que essa 

problemática venha à tona. 
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UM OLHAR FOUCAULTIANO SOBRE EVASÃO NO CURSO DE MATEMÁTICA DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 

 

Luciano FERREIRA ( UNESPAR) 

lulindao66@hotmail.com 

 

 

Este trabalho propôs a identificar qual é o “sujeito evadido" do curso de matemática da 

Universidade Estadual de Maringá (UEM), à luz da teoria de Michel Foucault, por meio dos 

enunciados proferidos por alunos evadidos. Para isto utilizamos dados oficiais da UEM acerca da 

evasão no curso de Matemática entre os anos de 2003 a 2013, (719 alunos) praticamente cinquenta 

por cento. Os dados tabulados pela universidade e o estudo de trabalhos científicos correlatos 

acerca do objeto evasão, fez-se de documentos que forneceram elementos para a elaboração de 

entrevistas com amostra estratificada de (32 alunos) evadidos entre os anos supracitados. O 

tratamento dado nas entrevistas se fundamentou na análise de discurso de Michel Foucault. 

Pretende-se com essa pesquisa descrever quais são os sujeitos evadidos e que discurso os insere. 

Pretendemos dar voz aos sujeitos excluídos, que até então são apenas números em tabelas 

estatísticas da Universidade. Levamos em conta a crítica que Foucault escreve no livro 

“Arqueologia do Saber”, aos documentos históricos “É claro que, desde que existe uma disciplina 

como a história, temo-nos servido de documentos, interrogamo-los, interrogamo-nos a seu 

respeito” (FOUCAULT, 2008, p.7), sendo assim a necessidade de interrogarmos os documentos 

e os sujeitos. Nesta pesquisa “Chamaremos de discurso um conjunto de enunciados que se apoiem 

na mesma formação discursiva (Foucault, 2008, p.132)” e usaremos os seguintes conceitos: 

enunciado, prática discursiva, os processos de subjetivação e de objetivação do sujeito e 

heterogeneidade do discurso, que fazem com que o sujeito possa se tornar, na qualidade de sujeito, 

objeto de conhecimento (FOUCAULT, 2004, p. 236). Buscaremos regularidades discursivas que 

apontaram para as práticas discursivas, por exemplo, os que acham o curso de matemática “muito 

difícil” e se julgam incapaz de concluírem, se inserem e um determinado discurso. Ao sujeito 

evadido do curso de Matemática da UEM, como agente passivo, influenciado, pelas 

subjetividades e pelas objetividades do curso, indivíduo resistente ao poder, a ele exercido, capaz 

de concluir outros cursos superiores ou mesmo o curso que evadiu-se, deixando de ser um dado 

no papel e se tornando um sujeito do discurso. Objetivo além da verificação das representações 

que os evadidos têm, e sim incitar uma discussão crítica acerca das representações do maior 

envolvido com a evasão, uma vez que observamos que as representações mostrem sua 

subjetividade. 
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GRUPO 19: DA TORRE DE MARFIM À TORRE DE BABEL & VOZES (IN)FAMES: 

EXCLUSÃO E RESISTÊNCIA (UNICAMP) 

 

Maria José CORACINI (UNICAMP) 

mjfcoracini@uol.com.br 

 

Marluza DA ROSA (UNICAMP) 

marluza.rosa@gmail.com 

 

 

Os trabalhos que compõem esta mesa inscrevem-se nos grupos de pesquisa Da Torre de Marfim à 

Torre de Babel e Vozes (In)fames: exclusão e resistência, coordenados pela Profª. Dra. Maria José 

Coracini, junto ao Departamento de Linguística Aplicada do IEL, UNICAMP. O primeiro grupo 

dialoga com o grupo Representações e Tecnologias (de si): tramas discursivas do/no virtual, também 

coordenado pela pesquisadora, enquanto o segundo insere-se em um projeto ainda mais amplo e 

interinstitucional, alojado no Grupo Brasileiro de Estudos de Discurso, Pobreza e Identidade 

(REDLAD). As pesquisas em andamento aqui apresentadas são atravessadas constitutivamente pela 

relação entre os estudos do Discurso (a partir do viés foucaultiano), da Psicanálise (lacaniana) e da 

Desconstrução (derridiana), que perpassam também os demais estudos em desenvolvimento nos 

níveis de Iniciação Científica, Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado, filiados aos referidos grupos de 

pesquisa. A exemplo desses trabalhos, as intervenções de Assolini, Da Rosa, Casalinho e Peixoto 

mobilizam e discutem problemáticas que concernem às questões identitárias, às formas de 

representação de si e do outro, aos modos de exclusão, de resistência e de errância nos/pelos discursos. 

Esses estudos se agrupam e se interpenetram, pois compartilham do mesmo (mas sempre singular) 

modo de proceder frente aos corpora em análise. Estes têm sido constituídos por registros orais, 

produzidos em entrevistas semidiretivas e semi-informais, bem como por observações de aulas, 

depoimentos escritos, além de documentos e outras discursividades que circulam no âmbito digital. 

No entrecruzamento dessas diversas vozes, Assolini aborda a constituição de uma memória e de uma 

imagem de si, construídas por professores, na relação com a escrita nas línguas materna e nacional. 

Da Rosa explora a articulação entre saber, poder e desejo, por meio da noção de contra-assinatura, ao 

analisar diferentes efeitos de sentido que ressoam em manifestos, redigidos e/ou assinados por 

professores e estudantes, a respeito da reestruturação do Ensino Superior. Casalinho analisa o discurso 

de moradoras de rua e discute o falar de si ligado à parrésia, desafio/risco de dizer a verdade que é 

ainda mais significativo, quando se trata de vozes geralmente silenciadas em situação de pobreza e 

exclusão social. Peixoto problematiza as identidades femininas errantes, o que potencializa a 

desestabilização de sentidos e o “estranhamento”, tanto em torno da noção de identidade, quanto de 

feminino, contemporaneamente. Os trabalhos de Peixoto e Casalinho apontam, igualmente, para os 

primeiros desdobramentos do projeto “Gênero e Discurso: vidas itiner(r)antes”, iniciado neste ano de 

2015 e também apoiado pelo CNPq. 
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MULHERES TECENDO A PARRÉSIA AO FALAR DE SI 

 

Carlos Alberto CASALINHO (UNICAMP/UEMG) 

ccasalinho@gmail.com 

 

 

Nas cidades encontramos grupos de pessoas que se amontoam debaixo de marquises, pontes que, 

subvertendo os conceitos de público e privado, transformam o espaço momentâneo que ocupam 

em seus territórios. Homens e mulheres que, constantemente se desterritorializam, mudando 

sempre de lugar e, quando abordados para falar de si, trazem em suas narrativas vivenciais, 

experiências de ruptura com os outros e, muitas vezes, atitudes de resistência, buscando outros 

modos de viver. Apontam em seus dizeres inúmeras vozes que formam um tecido que lhes permite 

ver o mundo de uma forma e não de outra e, as mulheres desses grupos ao narrarem algo de si, 

arquivam a própria vida exercendo uma prática de construção de si mesmo e, ao mesmo tempo 

de resistência. Em seus dizeres irrompe a parrésia, essa coragem de dizer a verdade mesmo que 

possam, em virtude dessa coragem, perder alguma coisa. Sob olhar foucaultiano, para que haja 

parrésia é preciso que, dizendo a verdade, instaure-se o risco de irritar o outro, podendo suscitar 

condutas que podem ir até a extrema violência; é a verdade, no risco da violência. Em nossa 

pesquisa, entramos em contato com moradores de rua albergados em uma casa de passagem e 

muitos deles falaram de suas vidas, tentando explicar o porquê de estarem na rua. Histórias de 

vida que os aproximam dos (in)fames foucaultianos, sem fama por  estarem silenciados e 

(in)visíveis à sociedade; e, ao mesmo tempo, famosos pois a mídia os coloca em evidência toda 

vez que alguma situação os envolve, incomodando a sociedade, não pelas personagens 

envolvidas, mas sim pelo fato acontecido. Através dos dizeres de duas moradoras de rua, 

problematizamos essa coragem de dizer a verdade sobre si mesmas, apesar de essa verdade trazer-

lhes maior ruptura com os outros. 
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ESCRITA E SUJEITOS-PROFESSORES: VOZES DA FORMAÇÃO INICIAL E SUAS 

REVERBERAÇÕES NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E IDENTIDADES 

 

 Filomena Elaine P. ASSOLINI (FFCLRP-USP) 

elainefdoc@ffclrp.usp.br 

 

 

Apresentamos resultados de pesquisa, em andamento, que investiga a relação que sujeitos-

professores estabeleceram com a língua escrita, ao longo dos cursos de graduação por eles 

realizados. Buscamos compreender as consequências e reverberações dessas relações para suas 

atuais práticas pedagógicas escolares e constituição de suas identidades profissionais. 

Fundamentamo-nos na perspectiva discursivo-desconstrutivista, que vem sendo desenvolvida por 

Coracini (2003; 2007; 2011). Tal perspectiva baseia-se nos estudos e leituras dos teóricos 

Pêcheux, Foucault, Derrida e Lacan. Compõem o corpus depoimentos escritos de trinta 

professores, a respeito de suas relações com a língua escrita e, também, sobre suas práticas 

pedagógicas escolares, no ensino fundamental. Observações de aulas ministradas por esses 

mesmos professores integram também o corpus. A análise discursiva realizada indica que: a) a 

memória discursiva sobre as relações com a escrita não se apaga, mas continua a reverberar no 

discurso do sujeito, afetando o processo de construção de sua identidade e subjetividade; b) 

sujeitos-professores cujas relações com a escrita foram marcadas por afetos positivos preocupam-

se em oferecer aos estudantes pelos quais são responsáveis condições favoráveis de produção para 

que se posicionem como intérpretes; c) sujeitos-professores cujas relações com a escrita foram 

marcadas por vínculos e associações negativas inscrevem-se, sobretudo, em formações 

discursivas nas quais predominam as características do discurso pedagógico escolar autoritário; 

d) a problemática língua materna e língua nacional deve ser observada pelos cursos de 

licenciatura, responsáveis pela formação de professores; e) os discursos religioso e familiar 

atravessam os discursos sobre a formação inicial, que começa muito antes da graduação 

propriamente dita, e) é importante que os cursos de licenciatura pensem a escrita articulada entre 

o linguístico, o histórico, o social, o ideológico e o inconsciente, entendendo-a como prática 

cultural, espaço simbólico, lugar de interpretação e de subjetivação, a fim de contribuir para 

melhor formação profissional do professor, f) o sujeito-professor é constituído por vozes, que 

tecem sua subjetividade, ecoam e afetam o processo de construção e de transformação de suas 

identidades profissionais.  

 

Palavras-chave: Escrita; Sujeitos-Professores; Reverberações. 
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(DES)CONSTRUIR O FEMININO: ENTRE O MATERNO E O ESTRANGEIRO 

 

Mariana PEIXOTO (UNICAMP) 

mariana.peixoto@ymail.com 

 

 

Orientando-nos pela perspectiva discursivo-desconstrutivista, que vem sendo desenvolvida por 

Coracini (2003; 2007; 2011) e por outros pesquisadores do campo aplicado, propomos, com a 

presente comunicação, uma análise das representações do feminino e da errância. Para tal, 

analisaremos excertos de entrevistas orais realizadas com mulheres imigrantes em situação de 

vulnerabilidade social no Brasil. As entrevistas foram realizadas entre os anos de 2011 e 2012 em 

uma casa de acolhida para imigrantes, localizada na cidade de São Paulo. Nos últimos anos, o 

Brasil tem recebido um grande número de imigrantes vindos, sobretudo, do Haiti e de países 

vizinhos. O aumento expressivo do número de imigrantes no país tem gerado alguns problemas 

sociais, como superlotação de algumas cidades, como é o caso do estado do Acre, cuja fronteira 

com outros países passou a ser vigiada desde então. Além do estado do Acre, como se sabe, a 

cidade de São Paulo, capital do estado, é considerada uma das cidades que mais recebe imigrantes 

no país. Entretanto, ao invés de encontrarem melhores condições de vida, muitos daqueles que 

emigram para o Brasil, acabam se deparando com e vivendo em situação de vulnerabilidade 

social, como é o caso das nossas participantes de pesquisa. Para este estudo, interessa-nos pensar 

como as representações do feminino são inventadas, construídas, e como estas se materializam 

nas vozes infames nosso tempo. O que chamamos de vozes infames femininas, em nosso estudo, 

são dizeres de mulheres que, assim como os infames do estudo de Foucault (1977), só nos vem 

na medida em que também confrontam os jogos de poder e que passam a ser iluminadas, quando 

se tornam um problema da esfera pública. Interessa-nos, sobretudo, melhor compreender como 

as categorias do materno e estrangeiro são atribuídas ao ser-mulher. Para tal tarefa, propomo-nos 

a fazer, aqui, uma leitura discursiva e desconstrutora do feminino e da infame imigrante. 

 

Palavras-chave: Imigração; Condição Feminina; Vulnerabilidade social. 
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DA (CONTRA-)ASSINATURA: SABER, PODER, DESEJO E(M) MANIFESTO 

 

Marluza DA ROSA (UNICAMP) 

marluza.rosa@gmail.com 

 

 

Nesta comunicação, dedicamo-nos à análise de textos escritos e divulgados em meio eletrônico, 

que se autointitulam manifestos, cuja temática concerne às propostas de reestruturação do Ensino 

Superior, difundidas nas últimas décadas, no país. Para esse propósito, ancoramo-nos na 

articulação entre os estudos do discurso, da psicanálise e da desconstrução, tal como esta vem 

sendo desenvolvida por Coracini (2009, 2010), com vistas a potencializar uma leitura que explore 

os efeitos de sentido relacionados ao funcionamento desses textos no cenário contemporâneo. Os 

manifestos costumam ser escritos breves, geralmente publicados em jornais e revistas ou, mais 

recentemente, na internet. Além disso, segundo Rabatel (2015), caracterizam-se pelo 

embasamento em uma análise da situação em relação à qual se contrapõem, por uma relação 

injuntiva com seus destinatários e pela (demanda de uma) assinatura coletiva. Aspectos como 

esses fazem com que esses textos frequentemente assumam a condição de porta-vozes de um 

grupo ou de um movimento filosófico, político, artístico, literário etc. Contudo, para que se 

afixem, os manifestos dependem não só de um número de assinaturas, mas também de uma contra-

assinatura, a qual, em termos derridianos, diz respeito a um (re)conhecimento que ocorre sempre 

em um espaço público, em um espaço político, e possui o futuro como temporalidade, “esse futuro 

perfeito que naturalmente politiza a obra, que a entrega a uma outra pessoa, isto é, à sociedade, a 

uma instituição, à possibilidade da assinatura” (DERRIDA, 2012). Ao manifestar um saber sobre 

o discurso (em geral, dominante) ao qual se contrapõe e ao propor uma mudança (ou uma ruptura), 

bem como ao suscitar a identificação especular dos destinatários, o funcionamento do manifesto 

pode apontar para um entrelaçamento entre saber, poder e desejo (ABASTADO, 1980). É esse nó 

que procuraremos compreender, com base nas considerações dos autores, bem como na análise 

da materialidade discursiva dos manifestos decorrentes dos movimentos em prol da reforma ou 

da reestruturação da Universidade. Nestes, observamos que autores e destinatários são 

identificados como professores e estudantes – posições que envolvem certo saber reconhecido – 

membros de uma “associação nacional”, “defensores da escola pública”, “representantes de 

milhões de estudantes universitários”, o que evoca e convoca a identificação seja a traços de uma 

imagem de estudante/professor em construção, seja a um discurso marcado por reivindicações, 

proposições ou mudanças almejadas, discurso que, como nos lembra Foucault (2001), é também 

objeto de desejo.  

  

Palavras-chave: Discurso; Manifesto; Ensino Superior. 
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GRUPO 20: GTEDI – GRUPO DO TEXTO E DO DISCURSO (UNIFRAN) 

 

Vera Lucia Rodella ABRIATA (UNIFRAN) 

vl-abriata@uol.com.br 

 

 

O GTEDI, Grupo do Texto e do Discurso, nucleado na Unifran, engloba duas linhas de pesquisa: 

Processos e práticas textuais: caracterizações e abordagens teóricas e Discurso: sentido, comunicação 

e representação. São as pesquisas  desenvolvidas sob esta  última linha que  ora se apresentam. Elas 

se centram nas reflexões e atividades que se ocupam da descrição e explicação do discurso, entendido, 

a depender dos quadros teóricos adotados, quer como materialidade sócio-cultural e histórica, quer 

como organização do sentido de certa maneira independente de sua manifestação verbal ou não-verbal. 

Os campos de investigação teórica que estão abrigados nessa linha são a Análise de Discurso Francesa, 

a Pragmática e a Semiótica Francesa. Da perspectiva da Análise de Discurso Francesa, desenvolvem-

se dois projetos: “Sentidos do Verbo, da Imagem e do Corpo nos Discursos Midiáticos, Literários e 

Políticos” e “Práticas discursivas e processos de constituição de identidades na mídia, nas artes, na 

educação e nas diversas esferas de atividades de trabalho”. O primeiro, baseado nas reflexões de 

Michel Foucault, visa a compreender o funcionamento sincrético dos discursos na atualidade. O 

segundo, por sua vez, incorporando também contribuições trazidas por Dominique Maingueneau e 

Alice Krieg-Planque para o quadro da AD, se propõe compreender o funcionamento de discursos nas 

esferas de produção e de  circulação. Da perspectiva da Pragmática, desenvolve-se o projeto “Os 

Discursos e os Efeitos Discursivos de Raça, Gênero, Sexualidade e Classe Social em Contextos 

On/Offline”, que  encontra  nas Teorias Queer, nas teorizações sobre internet como espaço de 

coexistência e embates discursivos e nos construtos teórico-analíticos advindos de teorias de 

indexicalidade, seus dispositivos teórico-metodológicos. Por outro lado, sob os pressupostos teóricos 

da semiótica francesa, desenvolvem-se os projetos “Do inteligível ao sensível. Uma abordagem 

semiótica de textos brasileiros contemporâneos” e “Práticas semióticas na contemporaneidade: um 

estudo dos processos de transmidiação”. O primeiro parte de uma semiótica do agir, associada ao 

inteligível, para uma semiótica do sofrer os estados de alma e os acontecimentos, associados ao 

sensível. O segundo tem por meta analisar os processos de engendramento do sentido em objetos 

culturais da contemporaneidade, a partir do estudo de narrativas seriadas transmídia, com base em 

uma proposta interdisciplinar entre os conceitos da semiótica greimasiana e da área da Comunicação 

Social. 

 

Palavras-chave: Contemporaneidade; Texto sincrético; Transmídia. 

 

Integrantes: Jéssica Celestino, Adilson do Nascimento Gomes, Luciana Carmona Garcia Manzano, 

Aline Monteiro Campos Garcia, Marília Giselda Rodrigues, Flávia Granato, Naiá Sadi Cámara e 

Valéria de Rezende Pereira. 
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OPERADOR DE NEGÓCIOS? A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO GESTOR PELO 

DISCURSO DA REVISTA EXECUTIVA HSM MANAGEMENT 

 

Adilson do Nascimento GOMES (UNIFRAN) 

adilson_informativo@yahoo.es 

 

Luciana Carmona Garcia MANZANO (UNIFRAN) 

luciana.manzano@unifran.edu.br 

 

 

Após o advento da globalização, as práticas sociais e discursivas, dentro das corporações, ao redor 

do mundo, se (re)configuraram. O profissional empreendedor, transformado discursivamente de 

empresário/executivo para operador de negócios, e que está no centro dessas transformações, tem 

sua visão de realidade alterada pelas constantes mudanças científicas, tecnológicas, culturais e 

religiosas que afetam diretamente a sua tomada de decisões e sua permanência no mercado de 

trabalho. O apagamento das fronteiras, a diminuição das distâncias e o acesso mais rápido à 

informação modificaram sensivelmente as relações entre povos, governos e companhias. A 

economia mundial também o coloca em um lugar repleto de oscilações.  Diante dessa justificativa, 

nossa pesquisa tem como objetivo observar como os discursos corporativos existentes no mercado 

empresarial, na atualidade, estruturam um modelo de executivo ideal para a performance 

profissional em sua área de atuação e verificar como esse profissional se constrói esse constitui 

sujeito por meio desses discursos, assumindo práticas sociais que o constituem. Nosso objeto de 

estudo se constitui de textos vinculados pela revista HSM Management, que se instaura no 

mercado editorial como uma publicação especializada em gestão empresarial. A partir deste 

material de pesquisa, buscamos observar como ocorrem os processos discursivos que 

caracterizam o operador de negócios, verificando como esses discursos constituem o sujeito 

executivo no mundo corporativo globalizado. Buscou-se reunir um corpus de análise formado por 

reportagens das edições de 2014 da revista HSM. As análises se fundamentarão nas teorias da 

Análise do Discurso de linha francesa e nas reflexões de Michel Foucault. Para a seleção dos 

textos que formam o corpus de análise, recorreu-se à noção de “acontecimento discursivo” 

(FOUCAULT, 2008) dos enunciados que emergem dos textos selecionados. Espera-se, como 

resultado, compreender as coerções e prescrições formais e não formais que constituem parte das 

práticas discursivas presentes nos discursos corporativos que norteiam o trabalho do executivo de 

negócios na contemporaneidade e o constituem como sujeito. 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Sujeito; Discurso empresarial. 
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POLÊMICA INTERDISCURSIVA EM TORNO DO PROJETO DE NIEMEYER PARA 

A CATEDRAL CRISTO REI, EM BELO HORIZONTE 

 

Aline Monteiro Campos GARCIA (UNIFRAN) 

alinecamposm@yahoo.com.br 

 

Marília Giselda RODRIGUES (UNIFRAN) 

mariliagiselda@uol.com.br 

 

 

Oscar Niemeyer, arquiteto, declaradamente comunista e ateu, projetou várias igrejas, espaços 

destinados à vivência da fé, sendo as mais conhecidas a Igreja da Pampulha e a Catedral de 

Brasília. Em torno de um novo projeto do arquiteto, para a construção da Catedral Cristo Rei, em 

Belo Horizonte, instaurou-se uma polêmica (inter)discursiva: de um lado, aqueles que defendem 

as obras inspiradas do gênio criador Niemeyer; de outro, aqueles que afirmam ser impossível 

entendê-las e viver, naqueles espaços, as experiências de oração, de inspiração de fé e de contato 

com o divino. A partir dos pressupostos teórico-analíticos da Análise do Discurso de linha 

francesa, que embasam a pesquisa, compreendemos a polêmica como interincompreensão 

regrada, onde cada discurso se baseia sobre um conjunto de semas repartidos em "positivos" ou 

reivindicados, e "negativos" ou rejeitados, tal como propõe Maingueneau em seu livro Gênese 

dos Discursos (2008). O objetivo da pesquisa é investigar as relações interdiscursivas no espaço 

discursivo compreendido entre o discurso religioso católico e o discurso arquitetônico modernista. 

Tais relações afetam os modos como, enquanto prática discursiva, a obra é posta a 

circular/funcionar como gênero discursivo, cuja função social é a vivência da fé católica. A 

metodologia da pesquisa inclui a seleção de um corpus que deverá incluir sequências verbais que 

constituem a polêmica, isto é, comentários de arquitetos, de representantes do clero e de leigos 

católicos, bem como entrevistas em que Niemeyer fala sobre suas obras e sobre sua vida, 

compondo um arquivo, uma massa de enunciados verbais, que será então objeto de análise. Nesta 

comunicação, apresentamos uma análise-piloto desse corpus. Quanto aos resultados da pesquisa, 

espera-se que, além da compreensão do próprio objeto tomado para estudo, ela possa se constituir 

em uma contribuição para o campo da AD, na medida em que estudaremos e aplicaremos 

pressupostos teóricos que foram ainda pouco testados em objetos discursivos de domínios outros 

que não o linguístico, sobretudo o domínio da arquitetura. 

 

Palavras-chave: Arquitetura; Polêmica; Interdiscurso. 
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O PROFESSOR CONTEMPORÂNEO E SUAS PRÁTICAS COMUNICATIVAS: 

NOVAS FORMAS DE VIDA 

 

Flávia GRANATO (UNIFRAN) 

flaviafurlang@yahoo.com.br 

 

Naiá Sadi CÁMARA (UNIFRAN) 

naiasadi@gmail.com 

 

 

O objetivo deste trabalho é analisar as formas de vida do ator professor contemporâneo, 

manifestadas em suas práticas comunicativas realizadas no ambiente digital da internet, a fim de 

identificar o modo como esse sujeito interage com as novas formas de comunicação que o avanço 

tecnológico determina. É consenso o fato de que a escola deve incorporar esses avanços em suas 

práticas educativas, sobretudo com a inserção das novas mídias digitais. No estado de São Paulo, 

conforme se pode comprovar nos documentos oficiais (CÂMARA, 2014), a inserção das novas 

mídias já vem sendo estimulada e orientada, como por exemplo, com a introdução desse objeto 

de aprendizagem, como se pode verificar com a mudança da denominação da área que passou de 

Letras para Linguagens, Códigos e Tecnologias. Essas modificações implicam mudanças em todo 

o processo educativo, desde a introdução de computadores e salas especiais de informática nas 

escolas, de novos objetos de aprendizagem até, principalmente, modificações nas práticas 

comunicativas realizadas nesse universo. Se considerarmos que o fazer docente realiza-se como 

um fazer comunicativo, essas mudanças devem estar presentes, sobretudo nas práticas desses 

professores, principais enunciadores do processo de ensino e aprendizagem da educação formal. 

Nesse contexto, e acreditando que um dos principais problemas de ensino e aprendizagem 

contemporâneos seja um problema de interação (CÂMARA, 2014), nossa pesquisa objetiva 

estudar o modo como o professor em exercício interage com essas práticas em um ambiente digital 

das redes sociais, blogs e plataformas da internet. Nossa pesquisa terá como fundamentação os 

pressupostos da teoria semiótica francesa, a partir dos estudos de Fontanille (2008) sobre os níveis 

de pertinência de análise e as pesquisas realizadas na área da Linguística Aplicada. Vamos, a 

partir do ponto de vista de análise que considera o ator professor como um enunciador e sob essa 

perspectiva teórica, identificar suas formas de vida através das identificações dos tipos de 

produções, tipos de linguagens, regimes de interação e graus de autoria. 

 

Palavras-chave: Formação de professores; Mídia digital; Formas de vida. 
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ESTRATÉGIAS ENUNCIATIVAS EM POEMAS DE MANOEL DE BARROS: UM 

ESTUDO SEMIÓTICO 

  

Jéssica CELESTINO (UNIFRAN) 

jessica.celestino@hotmail.com 

 

Vera Lucia Rodella ABRIATA (UNIFRAN) 

vl-abriata@uol.com.br 

 

 

Esta pesquisa analisa textos do poeta pantaneiro Manoel de Barros que constam do livro Tratado 

geral das grandezas do ínfimo (2006) a partir dos pressupostos teóricos da semiótica francesa. O 

corpus constituinte da pesquisa são os textos “Poema”, “A tartaruga”, “O caramujo” “Sobre 

importâncias”, “Miudezas”, “Ascensão” e “O catador”. A seleção desses poemas se processou 

com base nos temas que neles se revelam. Assim, nesses poemas o enunciador se volta ora para 

a reflexão metapoética sobre o texto, revelando o modo como concebe o fazer poético,  ora para 

a exaltação das grandezas do ínfimo. Outro tema neles perceptível é a  valorização dos elementos 

do universo da  natureza em oposição a elementos do universo da cultura. Nosso objetivo geral é 

depreender as estratégias utilizadas pelo enunciador na construção dos textos. Para isso partimos 

do conceito de texto como objeto de significação,  com vistas a apreender  seus  efeitos de sentido   

a partir de sua estruturação interna,   e como objeto de comunicação entre enunciador e 

enunciatário,  com a finalidade de examiná-lo de acordo com o contexto sócio-histórico que lhe 

atribui sentido (BARROS, 2005).  Desse modo, analisamos  os textos em suas dimensões 

pragmática –  por meio da aplicação da hipótese metodológica do percurso gerativo de sentido, 

observando  as ações dos sujeitos que neles se manifestam;  passional – com base na apreensão 

dos estados de alma dos sujeitos; figurativa – destacando o modo como o sensível se concretiza 

nesses textos, e, por fim,  em sua dimensão enunciativa, por meio  da detecção das relações entre 

a instância da enunciação e o discurso enunciado (BERTRAND, 2003). Nossa hipótese é que  o 

enunciatário-leitor, ao entrar em contato com  os textos  de Barros, se depara com um “evento 

extraordinário enquadrado na cotidianeidade”  (GREIMAS, 2000),  a partir das grandezas  que  

apreende nas coisas aparentemente insignificantes do cotidiano. Nessa perspectiva, utilizamos o 

conceito de estesia, cunhado por Greimas, em Da imperfeição (2000), pois acreditamos, de acordo 

com Abriata (2013), que a passagem de um universo automatizado, em que pululam  valores 

utilitários, para um universo ressemantizado, manifestado na poesia de Barros, onde se 

depreendem valores míticos,  permite o reencontro do enunciatário-leitor consigo mesmo por 

meio do processo de apreensão estésica.   

 

Palavras-chave: Semiótica francesa; Estratégias enunciativas; Estesia. 
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POSICIONAMENTOS INTERACIONAIS NAS NARRATIVAS DO BLOG INTEGRA 

 

Valéria de Rezende PEREIRA (UNIFRAN) 

valeria.pereira@muz.ifsuldeminas.edu.br 

 

 

Discutindo sobre as diretrizes que orientam os processos de ensino no país, Moita Lopes (2011) 

salienta a importância de se produzir conhecimento com a finalidade de abrir alternativas para a 

sociedade. Convivendo diariamente com jovens de origens diversas, percebemos uma unânime 

afinidade com os ambientes virtuais, compondo uma realidade que Bauman (2001) define como 

Modernidade Líquida, na qual se eliminam as fronteiras interpessoais. O espaço escolar, 

entretanto, pouco ou quase nada fala dos temas que afligem a juventude e impõe, de forma velada, 

um silêncio que sufoca as dores daquelxs que não se encaixam nas regras formalizadas pelas 

categorias hegemônicas. Buscando discutir temáticas de gênero e sexualidade apagadas pela 

escola e refletir sobre elxs mesmxs, alunxs do Instituto Federal do Sul de Minas Câmpus 

Muzambinho criaram o blog “Integra” para debater sobre assuntos como gênero e sexualidade. 

Valendo-se dos textos produzidos no referido blog, nossa pesquisa analisa os posicionamentos 

interacionais perante tais temas, aludindo aos assuntos que corroboram uma formação cidadã. 

Neste sentido, para a realização desta investigação, ancoramo-nos na ideia de letramentos digitais 

(MELO e MOITA LOPES, 2013), na construção de gênero e sexualidade pelas teorias queer 

(BUTLER, 2004 e LOURO, 2000), embasamo-nos também na concepção de linguagem como 

performance (AUSTIN (1990 [1962] e DERRIDA, [1972] 1988) e no conceito de posicionamento 

interacional proposto por Wortham (2001). Os instrumentos de geração de dados são as narrativas 

sobre sexualidade e gênero produzidas no referido blog. Os posicionamentos interacionais têm 

sido analisados por meio de índices linguísticos propostos por Silverstein (1985)compreendidos 

como marcas linguísticas que sinalizam as ações semióticas dos participantes na interação e pelas 

quatro modalizações sugeridas por Bronckart (2007), sendo elas as lógicas, compreendidas como 

os julgamentos sobre o valor da verdade das proposições enunciadas; as deônticas, avaliam o 

enunciado à luz dos valores sociais; as apreciativas qualificam os julgamentos mais subjetivos 

como bons, maus, estranhos etc e as pragmáticas introduzem um julgamento sobre a 

responsabilidade de um ator em relação ao processo em que é agente. Os resultados iniciais 

sinalizam posicionamentos interacionais favoráveis à integração e à discussão de temáticas 

voltadas para a sexualidade homoafetiva e gênero de alunxs da Instituição. 

 

Palavras-chave: Posicionamentos interacionais, Linguagem como performance, Teorias queer. 
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GRUPO 21: GPELD – GRUPO DE PESQUISAS E ESTUDOS EM LINGUAGEM E 

DISCURSOS DO MARANHÃO (UFMA) 

 

Mônica da Silva CRUZ (DELER//UFMA) 

monicasc.cruz@ig.com.br 

 

 

Do entendimento de que dissensões e unidades dos discursos produzem uma experiência sobre o 

espaço e geram identidades, os trabalhos que aqui se apresentam debruçam-se sobre discursos que 

circulam na cidade de São Luís (MA), em distintas situações e avaliam a cidade como espaço de 

enunciação em que os discursos dialogam e duelam entre si. Com base em investigações de imagens 

e escritos, o Grupo de Pesquisa e Estudos em Linguagem e Discursos do Maranhão (GPELD/CNPq- 

UFMA) propõe um debate acerca dos movimentos de sentidos instaurados por sujeitos sobre o 

funcionamento da memória e da história, em espaços discursivos diversos. Nessa linha, serão 

apresentadas algumas pesquisas desenvolvidas no interior do Grupo: uma delas analisa identidades da 

cidade tecidas por seus habitantes a partir da atual situação da mobilidade urbana da capital 

maranhense. Outro trabalho propõe investigar sentidos produzidos acerca da cidade de São Luís, 

capital maranhense, por sujeitos localizados em diferentes lugares enunciativos, tomando como 

corpus o jornal O Estado do Maranhão, no excerto comemorativo dos 401 anos da capital. Há também 

um estudo que investiga a construção discursiva das identidades de ciclistas/bicicleteiros em São Luís 

(MA). Outra pesquisa discute desdobramentos das políticas de preservação do Centro Histórico de 

São Luís-Maranhão, a partir do Programa de Preservação e Revitalização do Centro Histórico 

(PPRCH), as políticas de preservação de patrimônios imateriais, a partir dos conceitos de enunciado e 

discurso.entendendo tais políticas como dispositivo de reatualização de uma memória local. Outra 

pesquisa analisa como as políticas públicas voltadas para a atividade turística mobilizam poderes e 

saberes na criação de Instâncias de Governança do polo São Luís. Há ainda a investigação sobre a 

produção social de sentidos por intermédio de uma análise discursiva da campanha política de Flávio 

Dino, ex-candidato a governador do Estado do Maranhão, eleito no ano de 2014, considerando acordos 

e desavenças que existem em torno do tema comunismo. Outra pesquisa avalia como o discurso da 

diversidade cria identidades para o espaço citadino de São Luís (MA) e de que forma esse discurso 

silencia conflitos e produz consensos sobre a cidade.  

 

Palavras-chave: Discursos; Conflitos; Memória. 

 

 

Integrantes: Camila Tavares dos Santos, Conceição Belfort Carvalho, Ilza Galvão Cutrim, 

Irinaldo Lopes Sobrinho Segundo, Kláutenys Guedes Cutrim e Thayane Soares da Silva. 
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DISCURSO E MOBILIDADE: A CIDADE DE SÃO LUÍS COMO ESPAÇO DE 

SIGNIFICAÇÃO 

 

Camila TAVARES DOS SANTOS (UFMA) 

camila-tavares@live.com 

 

 

Observando o discurso como uma materialidade linguística que se manifesta pela/na linguagem 

por sujeitos histórico-sociais e trazendo como contexto o espaço urbano, esta pesquisa volta-se 

para a cidade de São Luís- MA centrando-se na dinâmica do deslocamento. Busca-se analisar de 

que modo as identidades da cidade vão sendo tecidas por seus habitantes a partir da atual situação 

da mobilidade urbana da capital maranhense. Para analisarmos as produções de sentidos dos 

discursos do habitante de São Luís sobre o trânsito da cidade, apoiamo-nos em fundamentos 

teóricos da Análise do Discurso de vertente francesa (AD) e sobre alguns conceitos inseridos 

nessa disciplina, como as noções de enunciado, práticas discursivas, lugar do sujeito no enunciado 

e acontecimento discursivo. Para este trabalho, analisamos uma propaganda institucional da 

prefeitura de São Luís sobre a entrega de novos 250 ônibus que passariam a integrar a frota de 

ônibus do transporte coletivo, veiculada no rádio e na televisão entre os meses de Março e Abril 

de 2015 e matérias de jornais locais em períodos de manifestações contra o aumento das passagens 

de ônibus. Nesses materiais, analisamos como os sujeitos discorrem sobre a cidade a partir da 

mobilidade urbana, levando em consideração seus lugares de fala, os quais regem o que pode e o 

que deve ser dito, corroborando as palavras de Foucault (1999), para quem todo discurso se insere 

em uma ordem, que é afetada por coerções de ordem linguística e social. O sujeito do discurso 

não tem a liberdade de dizer tudo, em qualquer circunstância. Seus dizeres são controlados 

socialmente e a mídia manifesta-se também como um dispositivo de controle. Assim, pudemos 

observar em nossa pesquisa que os sujeitos produzem seus discursos coordenados pelo lugar, pela 

posição social, histórica e ideológica que ocupam dentro da sociedade; e a cidade, enquanto 

espaço de significação e de produção de sentidos, tem sua identidade constantemente construída 

por meio de inúmeras representações discursivas que perpassam pelo cotidiano pensado e vivido 

por seus habitantes. 
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SABERES E PODERES NAS TRAMAS DAS INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA 

 

Conceição BELFORT CARVALHO (UFMA) 

cbelfort@globo.com 

 

 

O Ministério do Turismo, com o propósito de incentivar as regiões brasileiras a adotarem 

estratégias de desenvolvimento, propôs a criação do Programa de Regionalização da atividade 

turística. A implementação do Programa de Regionalização foi elaborada por meio de módulos, 

que somam um número de nove e são aplicados segundo a necessidade de cada localidade. Dentre 

os módulos destacamos a Instância de Governança Regional. A ideia de criação das Instâncias de 

Governança nasce em meio a um processo histórico que está relacionado a vários acontecimentos 

tais como a Reforma do Estado Moderno, a Constituição Federal brasileira de 1988 – que propõe 

sistemas de gestão democrática em diversas áreas da Administração Pública e o planejamento 

participativo – a criação de políticas púbicas voltadas para o desenvolvimento do turismo, e o 

fenômeno da globalização. A instância de governança tem como objetivo coordenar o programa 

de regionalização por meio de uma administração participativa, envolvendo a cooperação e o 

compartilhamento de responsabilidade entre o setor público, o setor privado e o terceiro setor na 

implantação e implementação de políticas públicas, na elaboração, monitoramento das atividades. 

O Programa de Regionalização no Polo Turístico de São Luís, no Polo Lençóis Maranhenses e 

no Polo Chapada das Mesas, tem desenvolvido suas atividades com grande participação da 

comunidade local. Nosso propósito, neste trabalho, é analisar, com base numa visão 

arquegenealógica, as propostas para a implementação do programa. Segundo Foucault (2002), o 

discurso é determinado por uma regularidade que permite com que algo apareça como verdadeiro, 

havendo uma relação entre todo saber e uma prática discursiva, de forma interdependente. Nesse 

sentido, pretendemos verificar que sujeitos participam da construção da proposta, que lugares de 

fala assumem, que saberes/efeitos de sentido produzem os seus discursos. 
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SOB OLHARES E VOZES: A CIDADE PERSPECTIVADA 

 

Ilza Galvão CUTRIM (DELER/PGLETRAS-UFMA) 

ilzagal@uol.com.br 

 

 

A percepção das relações e contradições expressas no espaço, o reconhecimento das diferenças e 

das desigualdades produzem a experiência sobre uma cidade e promovem identidades. Seus 

múltiplos lugares – ruas, avenidas, praças – compõem o espaço da rotina, dos confrontos, das 

diferenças. Este trabalho coloca em foco a cidade como espaço de enunciação onde os discursos 

emergem. O discurso urbano tem uma memória peculiar, desenvolve-se em um espaço próprio, 

que se constitui por relações entre seres que se significam e significam as relações que sustentam 

a própria existência deste espaço. (ORLANDI, 2004). As formas de significar não estão livres do 

olhar, que por sua vez também não é livre, já que é submetido a regimes de verdade (FOUCAULT, 

1999) que ditam o que pode e deve ser visto ou dito por uma sociedade em uma dada época. Este 

trabalho vem sendo desenvolvido no interior do Grupo de Pesquisa em Linguagem e Discurso do 

Maranhão-GPELD e propõe um debate sobre os sentidos produzidos sobre a cidade de São Luís, 

capital maranhense, por sujeitos localizados em diferentes lugares. Em 2013, São Luís completou 

401 anos e foi alvo das lentes da mídia local que retomou antigos discursos e produziu outros. 

Nas páginas 36 a 39 do jornal O Estado do Maranhão, no excerto comemorativo dos 401 anos da 

capital, está estampada a pergunta O que você acha que é preciso fazer para São Luís se tornar 

uma cidade melhor? Tal pergunta é respondida por diversos moradores, entre estudantes, 

aposentados, manicures, promotores de justiça, advogados, vereadores. Nosso objetivo é analisar 

algumas dessas falas a fim de verificar que regimes de verdade ditam os sentidos que emergem 

do conjunto polifônico que essas vozes constituem, com destaque para o lugar de fala 

(FOUCAULT, 2010) do sujeito.  
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IDENTIDADES EM TRÂNSITO: A BICICLETA COMO MEIO DE TRANSPORTE EM 

SÃO LUÍS - MA 

 

Irinaldo Lopes SOBRINHO SEGUNDO (PGLETRAS/UFMA) 

ira_seg@bol.com.br 

 

 

Com o presente estudo, pretendemos analisar de que modo se constroem discursivamente as 

identidades de ciclistas/bicicleteiros em São Luís - MA. Tendo como ponto de partida a reflexão 

sobre a crise de mobilidade urbana por que passam várias cidades de médio e de grande porte, no 

Brasil e no mundo, enfocamos a problemática referente ao uso da bicicleta como meio de 

transporte nas cidades, assinalando suas regularidades e dispersões. Para dar cabo ao objetivo da 

investigação, adotamos, em um primeiro momento, uma abordagem sociológica, expressa na 

postura de observador-participante. Desse modo, passamos a utilizar a bicicleta em nossos 

deslocamentos cotidianos pela malha viária de São Luís, o que sinaliza uma mudança de 

perspectiva sobre o objeto da pesquisa. Em um segundo momento, dirigimos a nossa análise 

orientados pelos pressupostos teóricos e conceituais da AD de vertente francesa. O corpus da 

pesquisa é constituído por três entrevistas orais com pessoas que utilizam a bicicleta como 

principal modal urbano. Teoricamente, consideramos a noção de identidade segundo uma 

dimensão não-essencialista (WOODWARD, 2000), evidenciando os atravessamentos e as 

heterogeneidades inerentes às questões identitárias. Ao postularmos a fragmentação e a dispersão 

das identidades, reconhecemos a materialização de um outro tipo de mobilidade: a discursiva. As 

passagens de uma dada posição de sujeito para outra marcam essa dimensão móvel do discurso. 

Essa referida movência sinaliza que, ao se deslocarem cotidianamente pelas ruas e avenidas da 

cidade, os usuários de bicicleta carregam mais que suas roupas e objetos pessoais; levam também 

consigo diferentes formações discursivas que, por sua vez, se revestem de diferentes 

materialidades. Nas idas e vindas do pedalar urbano, vão sendo sedimentadas as bases do que é 

ser ciclista/bicicleteiro na cidade. A partir de uma memória e de um arquivo, de acordo com a 

concepção foucaultiana (1984), são discerníveis o que pode e deve ser dito por esses sujeitos. Do 

mesmo modo, também se reconhece o que é silenciado a partir dessas posições de enunciação.  

 

Palavras-chave: Identidade; Discurso; Bicicleta. 
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POLÍTICAS DE PRESERVAÇÃO: CONSENSOS E CONFLITOS  

 

Kláutenys Guedes CUTRIM (DETUR/PGCULT-UFMA) 

kdguedes@yahoo.com.br 

 

 

O conceito de patrimônio, como um bem que deve ser preservado, modifica-se de acordo com as 

conjunturas temporais políticas de uma sociedade. O patrimônio é um meio de transmissão das 

tradições culturais, um veículo de conservação de identidade e por isso os grupos e as nações 

devem manter seu patrimônio para codificar suas referências (GUEDES, 2014). Movidas por uma 

série de transformações e implicações políticas, algumas cidades do Brasil foram levadas a 

recuperar seu passado sob a égide do presente. Mas a recuperação não poderia acontecer de 

qualquer forma e jogos de verdades, campos de poderes determinam o que e como o passado deve 

ser sustentado.  Dessa forma, relações de poder sempre permeiam a seleção do que pode ser 

“patrimonializado” em nossa sociedade. Surgem daí as políticas de preservação, que constituem 

normas de regulamentação, de controle de preservação da cidade, que legitimam maneiras de 

perpetuação da memória. As políticas, fruto de jogos de forças, representam um passado e, 

portanto, um tempo, instaurados com vistas a projetar um efeito de continuidade, coesão e 

pertença de um povo. As políticas de preservação patrimonial compõem a cidade por meio de 

várias memórias. Nesse sentido, a cidade é, como define Rolnik (1992), um espaço de afluência 

de dinâmicas políticas, demográficas, econômicas, sociais, culturais e, sobretudo, simbólicas. As 

Políticas de preservação constituem-se em um conjunto de práticas desenvolvidas no sentido de 

resguardar uma área degradada. O objetivo de nosso trabalho consiste em discutir os 

desdobramentos das políticas de preservação do Centro Histórico de São Luís-Maranhão, 

incluindo o que consideramos a culminância do Programa de Preservação e Revitalização do 

Centro Histórico (PPRCH), isto é, o processo que transformou a capital maranhense em 

Patrimônio Cultural da Humanidade (1991 – 1997) e as políticas de preservação de patrimônios 

imateriais. Procura-se compreender, a partir dos conceitos de discurso e enunciado, as Políticas 

de preservação propostas para o Centro Histórico de São Luís. Busca-se avaliar como essas 

políticas instauram consensos e silenciam conflitos, na tentativa de reatualizarem uma memória 

para o local. Os corpora desta seção constituem-se da justificativa do dossiê apresentado à 

UNESCO pelo Governo do Estado, em 1997, para a candidatura de São Luís ao título de 

Patrimônio Cultural da Humanidade, e algumas reportagens e entrevistas veiculadas no Jornal O 

Estado do Maranhão. 
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A CIDADE DA DIVERSIDADE: IDENTIDADES E DIFERENÇAS NA DIVULGAÇÃO 

DE SÃO LUÍS (MA) EM SITES DE TURISMO 

 

Mônica da Silva CRUZ (DELER/UFMA) 

monicasc.cruz@ig.com.br 

 

 

Discussões em torno das identidades constituem uma marca da nossa sociedade, distinguida pela 

fluidez das relações e rápidas mudanças. Essas características se intensificam pelo intercâmbio 

instaurado pela globalização, fenômeno que tem diluído fronteiras, encurtado distâncias entre 

culturas díspares e estimulado, assim, a busca por referenciais identitários. Nesse cenário, tornou-

se fundamental o redimensionamento das identidades locais, as quais tiveram sua sobrevivência 

questionada, em face da atuação das identidades globais. A instantaneidade das comunicações 

tem exercido papel importante, nesse processo, propiciando um consenso acerca do espaço global, 

contribuindo para que todos os lugares hoje sejam bem parecidos e que “o lugar esteja hoje em 

todo lugar”. (ABREU, 2014, p.20).  A mídia em tal movimento, principalmente em sua versão 

eletrônica, tem sido fundamental, por se constituir um dos lugares de difusão de identidades, 

agindo sobre a produção identitária de pessoas, lugares e situações (GREGOLIN, 2007). Na 

perspectiva da globalização, o local passa a ser alvo de grandes empreendimentos econômicos. 

Desde o século XIX, descobriu-se que a imagem urbana pode ser comercializada, gerando muitos 

lucros (ABREU, 2014). Em pesquisas já desenvolvidas (CRUZ, 2005), constata-se que com o 

advento da indústria do Turismo, São Luís (MA) tem sido destaque em várias mídias, sendo 

apresentada  como lugar de cultura “excêntrica”, de povo festeiro e hospitaleiro. São informações 

veiculadas em blogs e sites que fazem referência à cidade e dão-lhe as mais distintas 

identificações. Na lógica midiática, a cidade é re-significada, por meio de discursos variados, 

como um lugar encantador, em que o exotismo, a presença de diversas culturas e a natureza 

exuberante tornam-lhe, nas telas de equipamentos eletrônicos, mais interessante do que costuma 

ser normalmente para seus moradores.  Na internet, a construção discursiva das identidades de 

São Luís tem contornos plurais, fazendo-se a partir do entrelaçamento entre o verbal e o não-

verbal, entre o considerado real e o virtual. Na atualidade, um discurso sobre a cidade como lugar 

da diversidade vem se destacando nos sites de turismo. Dessa observação, esta pesquisa avalia 

como o discurso da diversidade cria identidades para o espaço citadino de São Luís (MA) e de 

que forma esse discurso silencia conflitos e produz consensos sobre a cidade.     

 

Palavras-chave: Discurso; Diversidade; Cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:monicasc.cruz@ig.com.br


 

 
São Carlos/SP – Brasil, setembro de 2015 

164 

“É POSSÍVEL, SIM, [...] SER COMUNISTA, CRISTÃO, MARANHENSE E 

BRASILEIRO": SENTIDOS, HISTÓRIA E MEMÓRIA NO DISCURSO POLÍTICO-

ELEITORAL DE FLÁVIO DINO 

 

Thayane Soares da SILVA (PGLetras/UFMA) 

thayanesds@gmail.com 

 

 

Este trabalho busca investigar a produção social de sentidos através de uma análise discursiva da 

campanha político-eleitoral de Flávio Dino, ex-candidato a governador do estado do Maranhão 

eleito no ano de 2014, considerando consensos e conflitos que existem em torno do tema 

comunismo. Pensando sobre a produção de sentidos buscamos compreender o funcionamento do 

discurso político contemporâneo em relação a campanhas eleitorais de períodos diversos, a fim 

de verificar como os elementos religiosos e políticos se articulam e quais efeitos de sentido daí 

emergem para a discursivização do então candidato Flávio Dino. Tendo em vista a compreensão 

dos movimentos discursivos de produção de sentidos, esta análise é guiada pelas seguintes 

questões: Quais efeitos de sentido emergem dos mecanismos discursivos que constituem o 

discurso político-eleitoral? Qual o papel da mídia nessa produção discursiva? Quais relações esse 

discurso estabelece com outros movimentos discursivos? A relevância dessas questões está em 

compreender na comunicação humana contemporânea a complexidade das relações sociais que 

se materializam na linguagem e contribuir com as reflexões acerca da articulação dos mecanismos 

linguísticos, discursivos em diferentes linguagens. A metodologia consiste em coleta e 

arquivamento de textos da campanha eleitoral do candidato, vídeos disponíveis na web e Horário 

Gratuito de Programa Eleitoral, de modo a compará-lo a materiais de campanhas de diferentes 

épocas. Para a análise do corpus utilizamos os princípios teóricos da Análise do Discurso 

francesa, de base foucaultiana, além dos métodos utilizados nas pesquisas em Semiologia 

Histórica, atualmente desenvolvidos no Brasil a partir dos trabalhos de Courtine (PIOVEZANI 

FILHO; CURCINO & SARGENTINI, 2011). Esta análise é um recorte de uma pesquisa de 

mestrado do Programa de Pós-Graduação em Letras (PGLetras-UFMA), em andamento com o 

apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do 

Maranhão (FAPEMA), no âmbito das discussões do Grupo de Pesquisa em Linguagem e Discurso 

do Maranhão (GPELD – MA). 
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GRUPO 22: COMEDI – LABORATORIO DE COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN, 

MEDIOS Y DISCURSO (FPyCS/UNLP) 

 

Alejandra VALENTINO (FPyCS-UNLP/UNQ) 

avalentino@perio.unlp.edu.ar 

 

Claudia FINO (FPyCS-UNLP) 

claudiafino@yahoo.com.ar 

 

 

El presente panel se propone dar cuenta de una serie de trabajos de investigación que se desarrollan 

en el marco del COMEDI, Laboratorio de Comunicación, Educación, Medios y Discurso de la 

Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), 

Argentina, a partir del proyecto “El discurso de la información  como objeto de estudio ¿Cómo, por 

qué y para qué  analizar el discurso de la información?”. Cod.  11/P248 SPU. Un lugar estratégico 

para estudiar la información es considerarla como un saber en forma de discurso, es decir,  un tipo 

particular de discurso que  se produce, circula, se intercambia, se compra, se vende y se negocia  en 

nuestras sociedades contemporáneas. El enfoque del discurso resitúa  el modo de pensar estas 

formaciones ideológicas y destierra una manera de entender a la “información” como sagrada, 

impoluta, aséptica, objetiva, lugar desde donde se la ha considerado tradicionalmente. El recorrido 

teórico  que se adopta se vincula a conceptualizaciones acerca del discurso social/discurso hegemónico 

(Angenot), el análisis del discurso de la información (Charaudeau), la teoría de la enunciación 

(Benveniste, Ducrot, Mainguenau), la multimodalidad (Kress & van Leeuwen) entre las 

conceptualizaciones teóricas más destacadas. La reflexión  sobre la emergencia del análisis del 

discurso como herramienta metodológica no se limita al simple hecho de un medio más para la 

investigación en Ciencias Sociales sino que se convierte en una herramienta heurística para descubrir 

cómo los actores sociales dan sentido al mundo y cuáles son los recursos lingüísticos que utilizan  

(sistema de categorías, elementos léxicos, posicionamiento de las personas, recursos polifónico, entre 

otros) de los cuales dependen esas actividades. La investigación se propone dar cuenta de una serie de 

pasos teórico metodológicos  para analizar el discurso de la información que no deben entenderse 

como pasos independientes y sucesivos sino como diferentes momentos del proceso analítico. 

Precisamente el propósito de este panel es presentar diferentes trabajos de posgrado que analizan el 

avance del diseño teórico metodológico que se viene desarrollando en el interior del proyecto 

(construcción del corpus, contextualización, problematización del género) como así también avances 

de tesis de grado y posgrado que se vinculan con la construcción discursiva  de temas de importancia 

pública en el discurso de la información, tales como políticas públicas de inclusión,  el aborto, la 

violencia escolar,  culturas juveniles, prácticas de lectura y escritura, pueblos originarios, educación y 

nuevas tecnologías, entre los más significativos.  
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LA CONSTRUCCIÓN DEL RELATO MEDIÁTICO ACERCA DE LOS PUEBLOS 

ORIGINARIOS: ESTEREOTIPOS, PREJUICIOS Y DISCRIMINACIÓN 

 

Camila CREMONTE (FPyCS, UNLP) 

cremontecamila@gmail.com 

 

 

El objetivo de esta ponencia es dar cuenta de los avances del desarrollo de la Beca IVC-CIN 

inserta en el Proyecto de Investigación “El discurso de la información como objeto de estudio 

¿cómo, por qué y para qué analizar el discurso de la información?” (FPyCS, UNLP). Nos 

proponemos indagar cómo se construye a los pueblos originarios en el relato mediático, qué 

representaciones sociales acerca de ellos circula en los medios masivos de comunicación y cuáles 

son las estrategias discursivas puestas en juego.Desde este marco es que trabajaremos acerca del 

seguimiento mediático realizado por el diario El Tribuno sobre el reclamo de tierras ancestrales 

de la comunidad Cholonka en la provincia de Salta, Argentina, durante el año 2012. 

Dicha problemática será abordada desde el análisis del discurso, privilegiando la teoría 

enunciativa. De esta manera, entenderemos a los medios como elites simbólicas (van Dijk, 

1997:13), es decir, como configuradores de representaciones e interpretaciones acerca del mundo 

(opiniones, sentidos), como modalizadores de la mirada acerca de aquello que nos rodea y de 

nosotros mismos, como interpeladores de nuestra subjetividad, como aquello que atraviesa 

nuestras prácticas cotidianas.Al hablar de estereotipos, de prejuicios y discriminación, hablamos 

de tres procesos que si bien se dan de manera diferenciada: el componente cognitivo, el 

componente afectivo y el componente comportamental, respectivamente (Amossy-Pierrot, 

2001:39); tienen una interrelación específica a través de lo preconstruido, “lo que remite a una 

construcción anterior, externa, en todo caso independiente, por oposición a lo que es construido 

por el enunciado” (Pêcheux, 1975:88-89). En este sentido, los medios de comunicación 

hegemónicos han construido históricamente a los pueblos originarios en relación a conflictos, a 

tomas de tierras, reclamos y clientelismo político; a la ligazón con lo exótico y lo pintoresco; a la 

tradicionalidad y lo costumbrista. Este recorte parcial, construye representaciones estáticas acerca 

de un fenómeno social dinámico que, cargadas de estereotipos y prejuicios sienta las bases para 

prácticas racistas y discriminatorias. 

 

Palabras claves: Pueblos originarios; Medios de comunicación; Racismo; Estereotipos. 
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LA CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DE LOS JÓVENES, LA LECTURA Y LA 

ESCRITURA EN LOS MEDIOS GRÁFICOS DE LA CIUDAD DE LA PLATA 

 

Claudia FESTA (FPyCS, UNLP) 
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El propósito del siguiente trabajo es dar cuenta de cómo se construyen discursivamente los temas 

vinculados a los jóvenes, la lectura y la escritura en los medios masivos de comunicación. La 

temática se inscribe y forma parte del proyecto de investigación “El discurso de la información  

como objeto de estudio ¿cómo, por qué y para qué analizar el discurso de la información?” En 

este esta presentación problematizaremos acerca de cómo aparece el tema de los jóvenes, la 

lectura y la escritura en el diario El Día de la ciudad de La Plata, Argentina,  respecto del ingreso 

a los estudios superiores.  La selección de los artículos incluye registros desde el año 2004 hasta 

febrero de 2013 y solamente se analiza un registro por año  de la versión digital que generalmente 

se corresponde, cronológicamente, con las instancias de evaluación en los distintos ingresos a las 

facultades de la Universidad Nacional de La Plata. Las secciones en las que aparecen los artículos 

son: ciudad y educación, y en muchas ocasiones constituyen la agenda de la tapa del periódico 

(papel y digital) motivo por el cual, posiblemente,  la información se haya replicado en medios 

nacionales.En este sentido nos interesa indagar categorías discursivas que permiten observar la 

construcción que realiza el medio mediante recursos polifónicos y  las cargas valorativas del 

léxico Los medios, desde sus posturas, soportes y fines describen un estado de situación que 

genera impacto en la sociedad –  y sus lectores-  construyendo un relato que no siempre se sostiene 

en la veracidad pero que definitivamente se incorpora a los debates que circulan en un tiempo y 

espacio determinado 

Los resultados obtenidos serán insumos importantes para entender algunos sentidos que circulan 

en el discurso social entendido como “todo lo que se dice y se escribe en un estado de la sociedad, 

todo lo que se imprime, todo lo que se habla públicamente o se representa hoy en los medios 

electrónicos”(Angenot, 2010: 22) . Es así como, en torno a los jóvenes, la lectura y la escritura, 

se  cristalizan opiniones que apuntan a “señalar”  a los jóvenes y los aleja  del horizonte de la 

inclusión.  

 

Palavras-chave: Relato mediático; Lectura y escritura; Jóvenes. 
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DISCURSO DE LA INFORMACIÓN: CONSTRUCCIONES DE LA EXCLUSIÓN 

 

Claudia FINO (FPyCS- UNLP) 
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La propuesta de este trabajo es abordar - desde una perspectiva que considera que el discurso de 

la información es una construcción incluida en procesos que evidencian lo discursivo como acción 

social - el análisis de la construcción lingüística de diferentes temáticas y problemáticas sociales 

en los medios, relacionadas con las distintas formas de inclusión (exclusión), en modos que 

estigmatizan la pobreza y desatienden las diversidades culturales, las diferencias sociales, las 

expectativas y los intereses heterogéneos. Partimos de la conceptualización de Angenot (2010) 

del discurso social como toda expresión escrita u oral en sociedad, como un sistema genérico que 

organiza lo decible, lo narrable, lo opinable, es decir, un sistema regulador de las reglas de 

producción y de circulación del discurso y también de sus productos. El discurso de la 

información - al igual que cualquier tipo de discurso - expresa ideología, presume exclusiones y 

obstáculos, delimita identidades y, como proceso de la actividad social por la que se transmiten 

determinados saberes (a través de quienes asumen que los poseen a quienes no los poseen) 

mediante la palabra y la simbolización, confecciona sentido no sólo mediante la convención dada 

por el sistema lingüístico sino también por un sistema de valores actualizado en lo discursivo. Es 

decir que este discurso siempre está diseñado por su intencionalidad - en tanto designa, 

reconstruye y explica para manifestar una “verdad” y hacerla accesible a la mayoría (Charaudeau: 

2003). La implementación de políticas públicas encaminadas hacia la inclusión social de los 

últimos diez años hizo que el campo de acción política se resignificara y, naturalmente, el nuevo 

discurso estatal-nacional-popular dominó sentidos y demandas tanto de movimientos como de 

opinión pública, y sobre ellos articuló hegemonía. Sin embargo, esta enunciación basada en la 

amplitud de derechos sigue conviviendo en un contexto de circulación de discursos 

discriminatorios, uno de cuyos exponentes destacables es el discurso de los medios que pugna por 

cristalizarse y hacerse vigente en la construcción del sentido común. Los discursos no se limitan 

a ser solamente síntomas de la realidad social sino que también la producen ya que tienen efectos 

en ella, tanto reproduciendo el statu quo como contribuyendo a su transformación. De ahí que su 

simbolización, su opacidad y los efectos que producen en la realidad social fundamentan la 

necesidad del indagarlo analíticamente.  
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CULTURA ROCK Y  DISCURSIVIDAD DURANTE LA TRANSICIÓN 

DEMOCRÁTICA 

 

Cristian SECUL GIUSTI (FPyCS- UNLP) 
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La producción del conocimiento, en clave discursiva, requiere generar una teoría de la diversidad 

y una práctica de compromiso sobre la historia reciente. La investigación académica permite así 

promover diálogos con los destinatario/as (protagonistas y partícipes de la memoria colectiva) y 

plantear la apropiación del lenguaje y sus herramientas para mantener una actitud crítica. En este 

sentido, el presente escrito está inscripto dentro de la producción e investigación teórica- 

metodológica propuesta por la Cátedra de Lingüística y Métodos de Análisis Lingüísticos, junto 

con  el Centro de Comunicación, Educación y Discurso de la Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social de la UNLP. Asimismo, se desprende del proyecto abordado en el 

Doctorado en Comunicación (FPYCS, UNLP), a los fines de analizar la construcción discursiva 

de la libertad presente en las líricas del rock argentino del período 1982-1989. Se toma así un 

horizonte de transformación, tomando como referencia un momento histórico que es plausible de 

ser analizado en virtud de los entramados de la cultura, los aspectos enunciativos del lenguaje en 

sociedad y la tematización de la libertad en democracia. A partir de ello, la temática que 

construyen discursivamente las letras de  rock-pop argentino del período 1982-1989 admite la 

posibilidad de un estudio de la discursividad, a fin de ampliar los límites de comprensión y aportar 

conocimiento sobre las prácticas culturales ocurridas desde el advenimiento democrático. En 

consecuencia, los balances preeliminares que sostiene la propuesta se preguntan por las nociones 

de contexto y las instancias democráticas que han generado la inclusión de los jóvenes en términos 

culturales. El trabajo desde la discursividad ubica en la temática al sujeto de la comunicación y 

lo vincula con los procesos de recepción crítica, comunicacional y de producción de sentido o 

significaciones sociales. Así, la investigación desde la discursividad postula un abordaje 

contextual de los textos, entendiendo su situación social e histórica y, sobre todo, focalizando la 

mirada en la enunciación que produce.  

 

Palabras claves: Discurso; Cultura rock; Historia reciente; Libertad. 
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EL OBJETO DISCURSIVO “ABORTO” EN LAS NARRATIVAS MEDIÁTICAS: 

VOCES Y ARGUMENTOS EN DISPUTA 

 

María Belén DEL MANZO (UNLP, FPyCS) 

belenmanz@gmail.com 

 

 

Este trabajo se inscribe en el marco de las tareas de investigación que hemos comenzado a elaborar 

en el Doctorado en Comunicación y, a su vez, en el Centro de Comunicación, Educación y 

Discurso de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, a los fines de analizar 

y poner en cuestión la construcción del objeto discursivo “aborto” en ciertas narrativas mediáticas. 

En este sentido, el modo en que los medios de comunicación y en especial los diarios de 

circulación nacional Clarín, La Nación y Página/12, narran, comentan, dicen sobre dicho tema en 

una coyuntura determinada se constituye en la zona de configuración de nuestro problema de 

investigación; un escenario de disputas en el que discurren diversas voces sociales que llevan 

inscriptas la problemática de la práctica abortiva desde diferentes enfoques. Su abordaje supone 

atender los sentidos asociados a este hecho social, aquellos que se han cristalizado en distintas 

posturas y nuevas construcciones sin perder de vista las tensiones, las continuidades y la porosidad 

en la circulación de los discursos. Estamos frente a la vinculación de los enunciados con la historia 

y con la memoria social y colectiva. La propuesta requiere indagar en aquellos ecos de 

“dialogicidad”, en ciertas huellas de subjetividad que se activan en el discurso de la información 

en un momento específico. Abordar la(s) memoria(s) de una determinada discursividad acerca 

del fenómeno social del aborto supone pensar recurrencias, rupturas y alusiones a otra(s) serie(s) 

de discursos con los que dialogamos para dar cuenta de las repeticiones, transformaciones y 

regímenes de enunciabilidad (Montero, 2012).  

Para ello, revisaremos una serie de argumentos centrados en el estatus de los sujetos hablantes 

(quiénes cualifican para hablar de), a quiénes se dirigen, qué identidades asumen. Un modo de 

acercamiento al corpus vinculado con las diferentes voces sociales (su selección, jerarquización 

y modos de presentación) que nos lleva a reflexionar acerca de la polifonía enunciativa (Bajtín, 

Ducrot, Maingueneau, Angenot) y de algunas nociones propias de la teoría de la argumentación 

(Plantin, Meyer, Amossy). La idea es pensar entonces qué sentidos le otorgan ciertos diarios a 

esta práctica y qué representaciones sociales se manifiestan en sus enunciados para desarticular 

estrategias discursivas y procedimientos de construcción de posibles significaciones. 

 

Palabras-clave: Aborto; Medios; Discursos. 
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EDUCACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS: UNA CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA EN 

MEDIOS GRÁFICOS ARGENTINOS 

 

Mariela Soledad MARTÍNEZ (FPyCS- UNLP) 

marielasmartinez@gmail.com 

 

 

El objetivo de esta ponencia es presentar ciertos lineamientos teórico- metodológicos que 

elaboramos en el marco del Proyecto de Investigación “El discurso de la información  como objeto 

de estudio ¿cómo, por qué y para qué analizar el discurso de la información?” (FPYCS, UNLP). 

Desde este espacio, nos hemos puesto como objetivo indagar cómo se construye el objeto 

discursivo “educación y nuevas tecnologías”, ya que hemos dado un gran debate entre los 

docentes sobre las herramientas que debemos incluir y proporcionar en las clases, discusión que 

se reproduce y configura, muchas veces, a través de los discursos mediáticos.Para desarrollar el 

análisis del discurso, trabajaremos con las narrativas presentes en los portales web de ciertos 

diarios de circulación nacional (Clarín, La Nación, Tiempo Argentino y Página 12), organizadas 

a partir del rasgo o criterio temporal ya que todos los discursos fueron publicados entre 2010, año 

del lanzamiento del programa nacional Conectar Igualdad, que otorga netbooks a alumnos y 

docentes de escuelas secundarias públicas; y el año 2014, en el que se alcanzaron las 4 millones 

de computadoras entregadas. Por otro lado, la temática no será solo el programa sino también la 

identificación de las utilidades que las herramientas pueden poseer para las prácticas docentes y 

el tratamiento mediático, la construcción que hacen los medios en torno a ello. Esta problemática 

será trabajada desde conceptualizaciones teóricas y metodológicas del análisis del discurso (A.D.) 

centrado en la enunciación (Benveniste, Maingueneau, Ducrot, Kerbrat-Orecchioni) y 

puntualmente a partir de la propuesta de las nociones de subjetivemas, polifonía y modalidades, 

para identificar cómo se menciona y se asigna un sentido al objeto en estudio.  

El debate que nos proponemos dar consiste entonces en clarificar y develar aquellas posibles 

construcciones discursivas que circulan en el discurso de la información (Charaudeau) en torno a 

la inclusión de las nuevas tecnologías en los procesos de aprendizaje y el rol del docente en los 

mismos.  

 

Palabras-chave: construcción discursiva; inclusión; educación; discurso de la información; 
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LOS COMENTARIOS EN EL DISCURSO DE LA INFORMACIÓN: OPERACIONES 

DISCURSIVAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE CAMPOS SEMÁNTICOS  
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Luciana REZZÓNICO (FPyCS- UNLP) 
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El presente trabajo acompaña el proceso de investigación que desarrolla la cátedra de Lingüística 

y Métodos de Análisis lingüísticos en torno al análisis del discurso de la información. En dicho 

marco surge la pregunta por el lugar que ocupan los comentarios en el proceso de análisis del 

discurso, más específicamente en ciertos géneros discursivos como la crónica periodística y la 

nota de opinión en las ediciones digitales de los diarios La Nación, Página/12 y Clarín en lo que 

se conoció como la expropiación, reestatización o renacionalización de YPF. El tema de los 

comentarios se vuelve de interés en el plano conceptual y metodológico, y problematiza, a nuestro 

entender, aún más la definición y los límites de los géneros discursivos producto de sus ediciones 

en el soporte digital. Las preguntas iniciales giran en torno a si alcanza con considerarlos 

paratexto,  un servicio del medio de comunicación en la web o es una parte importante del texto 

inicial a partir de recuperar los campos semánticos construidos por el medio de comunicación y 

habilitar así, un espacio de intercambios donde se adhieren, se refutan o se agregan datos 

vinculados a la temática. Una de las principales preocupaciones, que se desprende de lo anterior, 

es cómo la estrategia discursiva –visibles en ciertas construcciones discursivas en pos de ciertos 

fines- orienta el tratamiento de la temática y muchas veces es en los comentarios donde se 

materializan las discusiones que adhieren o no a ciertos posicionamientos. Allí es donde creemos 

que también se da la construcción del consenso o disenso, donde se visibiliza cómo operan las 

estrategias discursivas y, en especial, donde los posicionamientos ideológicos se materializan. La 

preocupación por los comentarios no se centra en una teoría de la recepción, sino en una postura 

que concibe, entre otras cosas, que las estrategias discursivas que los medios de comunicación 

despliegan ponen en juego algo más que una mera enunciación. Esta propuesta busca sumarse al 

trabajo que intensamente se viene desarrollando en pos de democratizar los medios de 

comunicación en la Argentina, a partir de reflexionar sobre el rol que cumplen, su accesibilidad, 

sus responsabilidades e intereses como sujetos políticos.  
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EL TRATAMIENTO DISCURSIVO DE UN CASO DE BULLYING  EN TRES DIARIOS 

ARGENTINOS 
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En este trabajo abordaremos el análisis discursivo de un corpus reducido: tres noticias publicadas 

en Página 12, Clarín y La Nación, que refieren a un caso  en que un alumno recibió golpes de sus 

compañeros, en una escuela de Wilde, del partido de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. 

El caso se inscribe en una problemática de la vida escolar conocida como bullying, una de las 

manifestaciones de un problema social que aparece con notable recurrencia en el discurso de la 

información: la violencia en el espacio de la escuela. La conflictividad en las instituciones 

educativas ha sido abordada por las ciencias sociales, especialmente las ciencias de la educación. 

Entre los especialistas que investigan esta problemática nos interesan Carina Kaplan (2011) y 

Gabriel Brener (2009) que ponen el acento en sus aspectos discursivos. En las investigaciones de 

Kaplan, el foco está puesto en cómo son mirados los niños y los adolescentes en ciertos discursos 

sociales y en la incidencia de estas miradas en la percepción de la propia identidad de los jóvenes 

y en la activación de reclamos de mano dura en la sociedad. Brener, por su parte, señala la 

espectacularización mediática y la naturalización de ciertas expresiones como “violencia escolar” 

que contribuyen a la configuración de un “sentido común punitivo”. Para nuestro análisis del 

tratamiento de esta temática hemos trabajado con un corpus cuyo primer corte temporal son los 

últimos seis meses del año 2013 en los tres diarios mencionados. El segundo corte se realizó en 

base a una restricción temática, poniendo el foco en aquellas notas que hacen referencia a hechos 

vinculados al bullying: un caso de acoso a un alumno por parte de sus compañeros y la sanción 

de la ley para la prevención de conflictos de convivencia en la escuela. De estos textos hemos 

seleccionado para este trabajo, las tres notas que refieren el caso de acoso en la escuela de Wilde. 

El análisis realizado desde el marco teórico metodológico de la teoría de la enunciación nos ha 

permitido observar diferentes tratamientos discursivos: Página 12 intenta ser cauteloso con los 

modos de nombrar a los jóvenes, evita ponerlos en el lugar de responsables y prefiere 

considerarlos como sujetos de derecho, en tanto que La Nación y Clarín enfatizan los costados 

indignantes de la situación puntual, sin contrapesarlos con voces que aporten una mirada más 

abarcadora del problema.  
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GRUPO 23: GEPALLE – GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE 

ALBABETIZAÇÃO, LEITURA E LETRAMENTO (FFCLRP-USP) 

 

Filomena Elaine Paiva ASSOLINI (FFCLRP-USP) 
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O GEPALLE - Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Alfabetização, Leitura e Letramento formou-se 

em 2007, com a participação de estudantes do curso de Licenciatura em Pedagogia da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - FFCLRP-USP. Em 

2008, ano de oficialização junto ao CNPq, além de licenciandos em Pedagogia, estudantes dos cursos 

de Ciências da Informação e da Documentação, da citada Faculdade, e dos cursos de Letras e História 

de diferentes instituições privadas de Ribeirão Preto passaram a integrar o grupo. Professores da 

Educação Infantil, do Ensino Fundamental e Ensino Médio, de variadas instituições públicas e 

privadas, inclusive de cidades circunvizinhas, juntaram-se ao grupo. Atualmente, além de estudantes 

de graduação e professores da Educação Básica e do Ensino Superior, o grupo conta com a 

participação de pós-graduandos, mestrandos e doutorandos da área da educação e das ciências da 

saúde, cujos trabalhos de pesquisa são realizados à luz da Análise de Discurso de matriz francesa, pilar 

teórico-metodológico de todos os estudos e trabalhos realizados pelo grupo, articulada às Ciências da 

Educação e à Psicanálise. Tais estudos têm problematizado questões referentes a consensos diversos 

legitimados, por exemplo, pelos/nos materiais didáticos que priorizam as estruturas da(s) língua(s) em 

detrimento da diversidade; discursos sobre o feminino e a docência, que circulam pelas redes sociais 

e constituem o interdiscurso sobre a profissão e a mulher; cursos de formação continuada e sua 

interferência na (des)construção de práticas pedagógicas, bem como na constituição das identidades 

profissionais; os discursos sobre democracia no contexto escolar as práticas que os acompanham, seja 

o foco a gestão ou as relações construídas entre os sujeitos atuantes na escola; ou ainda na produção 

de sentidos sobre a tuberculose pelos profissionais da saúde. Assim, ao olharmos para tais construções 

de fatos discursivos, apontamos os pontos de resistência, deriva, de (re)significação que podem e 

devem ter lugar nas tensões ideológico-discursivas analisadas, provocando desestabilizações. Para 

tanto, apoiamo-nos em autores como Pêcheux, Courtine, Foucault, Althusser, Lacan entre tantos 

outros. 

 

Palavras-chave: Análise de Discurso; Educação; Saúde. 
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É notória a maciça participação da mulher na profissão docente. No entanto, a forma como a 

mulher obteve acesso aos processos e espaços educacionais foi permeada pela ideologia dos 

atributos “necessários” para se educar que, acaba por colocar a referência docente, no feminino, 

na mulher e na mãe. No início do século XX, devido à expansão industrial, o discurso sobre a 

importância do trabalho da mulher impulsiona as mesmas para determinados setores considerados 

apropriados para o seu sexo, como a saúde e a educação. O incentivo à participação da mulher 

nas escolas normais atendia os interesses das políticas públicas, que postulavam uma missão 

patriótica e civilizatória das mulheres atuantes como mães e educadoras. Essa situação contribuiu 

para a desvalorização da função docente que ainda encontra espaço significativo nos dias atuais. 

Vários trabalhos sobre a feminização do magistério apresentam-se sob a influência do 

positivismo, trazendo à tona apenas a face utilitária, consciente e positiva da questão, criando 

hiatos que compõem a estrutura do discurso pedagógico. É necessário, portanto, um instrumento 

que busque ir além destas questões, também importantes. O presente trabalho inscreve-se no 

campo da Análise do Discurso de matriz francesa para, a partir daí, atento às marcas discursivas 

que muitas vezes passam imperceptíveis, discutir imagens que circulam na rede social Facebook 

que, como espaço de produção e circulação de discursos e sentidos materializados em textos e 

imagens, merece nossa atenção. Para esse intento, valemo-nos também da Psicanálise freudo-

lacaniana e dos estudos das Ciências da Educação, particularmente, os que dizem respeito à 

formação de professores, buscando compreender, especificamente, como o feminino e a docência 

estão imbricados, como são tratados, falados e imaginados no espaço cibernético. Através da 

escolha de imagens circulantes na rede social, configuramos recortes que constituíram nosso 

corpus de análise, de onde partiram nossos gestos interpretativos. Na análise dos recortes, 

denotamos uma dispersão discursiva presente em torno do ser e fazer da profissão docente que 

circunda, fortemente, aspectos do feminino e da maternagem. Procuramos apresentar, através dos 

recortes analisados, as formações ideológicas e as memórias históricas e discursivas sobre o 

feminino e o ser e fazer docente presentes, que naturalizam os discursos circulantes na atualidade 

das redes sociais, colaborando assim, para a reflexão e problematização tanto do discurso 

pedagógico, quanto da formação e da atuação docentes. 

 

Palavras-chave: Feminino; Docência; Análise do discurso francesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:carrari2006@hotmail.com


 

 
São Carlos/SP – Brasil, setembro de 2015 

176 

DISCURSO SOBRE DEMOCRACIA NA GESTÃO ESCOLAR CONTEMPORÂNEA 

 

Emerson Rodrigo CAMARGO (FFCLRP-USP) 

emersonbedin@usp.br 

 

 

No mundo contemporâneo, das materializações discursivas acerca da democracia emergem 

sentidos que têm afetado a constituição dos interdiscursos de sujeitos-professores e sujeitos-

gestores das escolas públicas do Estado de São Paulo - destaque para uma escola de uma cidade 

do interior – reverberando nas supostas práticas democráticas de sua gestão escolar. A partir de 

tais práticas e saberes pedagógicos, ditos democráticos, e, dentro de certas condições de produção, 

analisamos, nesta pesquisa de mestrado em andamento, as discursivizações do significante 

democracia pelos sujeitos (professores e gestores) dessa escola específica. As mobilizações de 

inúmeros conceitos de Análise de Discurso Pecheuxtiana (AD) como sujeito, sentido, ideologia, 

memória discursiva, formação discursiva, formação ideológica, enunciado, enunciação, 

interdiscurso, posição-sujeito, dentre outros, tem nos orientado nas investigações sobre as 

consequências e reverberações do significante contemporâneo de democracia em relação à Gestão 

Escolar. A escolha da Análise de Discurso de matriz Pecheuxtiana Francesa (PÊCHEUX, 1990, 

2004, 2008 e 2010) como dispositivo teórico-metodológico para esta pesquisa, justifica-se por ser 

um campo amplo de estudos que contempla e abrange importantes áreas do conhecimento 

científico como: o materialismo histórico, que compreende, discute e reflete sobre as formações 

e transformações sociais e de seus movimentos constituintes, e a ideologia como instrumento de 

observação dos seres interpelados pelo assujeitamento histórico e suas (re) produções. O corpus 

é constituído por entrevistas realizadas com tais sujeitos e com observações de suas atuações nessa 

escola. A partir desse amplo espaço discursivo (MAINGUENEAU, 1997), realizamos alguns 

recortes, compreendidos como fragmentos correlacionados de linguagem e situação (ORLANDI, 

1999). Desses recortes, selecionamos especialmente para este Colóquio, algumas sequências 

discursivas de referência (S.D.R.) (COURTINE, 1981). As análises discursivas a respeito dos 

recortes mostram-nos que estes sujeitos estão inseridos em formações discursivas que não lhes 

permitem se deslocarem de um lugar onde apenas enunciam discursos do Estado, muitas vezes 

tidos por eles como irrefutáveis; eles não se veem na condição de sujeitos capazes de se 

contraporem aos discursos democráticos instituídos pelo mundo contemporâneo como 

verdadeiros, muito menos questioná-los. Esses sujeitos não se dão conta de que a discursivização 

sobre uma suposta gestão democrática é marcada pelo imaginário, que atua na ilusão subjetiva, 

levando-os a crer que são a origem do dizer. As contradições, os silenciamentos, as 

multiplicidades de sentidos a respeito do tema “democracia” não causam estranhamento algum 

para esses sujeitos, impedindo-os de produzirem novos sentidos. 
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DEMOCRACIA E SENTIDO(S) NO CONTEXTO ESCOLAR: TENSÕES ENTRE 

PRÁTICAS E REFLEXÕES 

 

Enio José Porfirio SOARES (FFCLRP-USP) 

eniojpsoares@usp.br 

 

 

O convívio social e suas tensões têm na escola um espaço fundamental para a problematização de 

interdiscursos e práticas que implicam os sujeitos num embate que envolve vozes-outras, 

carregadas de historicidade, bem como uma trama complexa de valores, formações discursivas e 

ideológicas atravessando as micro-lutas (FOUCAULT, 2005) e macro-lutas (ALTHUSSER, 

2012) ali presentes. Assim, tendo em vista a necessidade de refletirmos acerca dos ideais e práticas 

escolares, da prática democrática, uma vez que essa materializa-se tanto em documentos oficiais 

quanto nos discursos educacionais sobre democracia, e se faz essencial para a busca da formação 

para a autonomia e cidadania, empreendemos uma pesquisa de mestrado, financiada pela Fapesp, 

que investiga os discursos sobre a democracia presentes no contexto escolar, relacionando-os às 

práticas dos profissionais envolvidos no processo educacional. Este trabalho, devidamente 

aprovado pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, está sendo empreendido em três escolas 

de ensino fundamental do município de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. O recorte da pesquisa 

que apresentamos neste colóquio conta com análises discursivas de entrevistas semiestruturadas 

realizadas com um sujeito-professor, um sujeito-gestor e um sujeito-funcionário (merendeira) de 

uma das escolas participantes da pesquisa. Para relacionar seus dizeres sobre democracia com as 

práticas vivenciadas na instituição, registramos em diário de campo observações realizadas 

durante três aulas, bem como nos intervalos e "recreios". Filiamo-nos à Análise de Discurso de 

matriz francesa, mobilizando autores como Pêcheux, Althusser, Foucault, Gregolin e Assolini 

entre outros. As análises até aqui empreendidas apontam para tensões entre ideais e práticas tanto 

convergentes quanto divergentes, emergindo sentidos que remetem a formações discursivas da 

gestão educacional de paradigma neoliberal (produtivista, fiscalizador), do Discurso Pedagógico 

Escolar Tradicional (livresco, magistrocêntrico), da determinação em detrimento da discussão das 

execuções e planejamentos engessados pela organização hierárquica que perpassa todo o 

processo, desde a Secretaria de Ensino que determina que escolas podem ou não participar da 

pesquisa, até a sala de aula e o fazer docente. Fazem-se necessárias reflexões sobre a formação 

de professores, (re)significação da governança e problematização dos interdiscursos sobre 

democracia, autonomia e cidadania. 
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FORMAÇÃO CONTINUADA: (DES)CONSTRUÇÃO DE PRÁTICAS E IDENTIDADES 

 

Fernanda A. CHUFFI (FFCLRP – USP)  

ferchuffi@usp.br 

 

 

Apresentamos resultados de pesquisa, em que investigamos os processos formativos de sujeitos-

professores do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) e as repercussões desses processos para a 

(des)construção de suas identidades profissionais. Concentramo-nos, especificamente, nos 

discursos de professores sobre a formação continuada. O aparato teórico que sustenta essa 

investigação é constituído pela Análise de Discurso de Matriz Francesa (AD), em que o discurso 

enquanto objeto histórico, mantem sempre relação com outros dizeres, produzindo sentidos tanto 

em relação às posições-sujeito, quanto em relação às formações discursivas seja através dos 

consensos (reprodução) ou pelos conflitos (resistências) marcados pela/na linguagem. Integra 

esse aparato teórico a Psicanálise freudo-lacaniana, que pressupõe um sujeito atravessado pelo 

inconsciente incapaz de controlar os sentidos de seu dizer, constituído pela falta, pelo (s)outro (s) 

e pelo Outro. Também nos ancoramos nas Ciências da Educação para compreendermos as 

experiências formativas e ecos destas na vida pessoal e profissional do sujeito-professor, num 

espaço em que as identidades, são entendidas aqui como “identificações” (Hall, 2006). 

Constituímos o corpus a partir de depoimentos escritos de sujeitos-professores, nos quais 

discorrem sobre suas experiências de formação continuada. A partir desse amplo espaço 

discursivo (Maingueneau,1997), selecionamos algumas sequências discursivas de referência, 

SDR (Courtine,1981), cujas análises discursivas assinalam que: 1) Os formadores responsáveis 

pelos cursos de formação continuada estão inseridos em formações discursivas que os levam a 

acreditar que os sujeitos-professores não possuem nem conhecimento nem experiências 

acumuladas; 2) Há controle dos sentidos que podem circular nesses cursos, de modo que os 

sujeitos-professores são censurados e interditados em seus dizeres e fazeres pedagógicos; 3) 

Interpelados ideologicamente, esses sujeitos-professores ocupam a posição de enunciadores de 

discursos alheios, reproduzindo, sem análise crítica alguma, as práticas pedagógicas que lhes são 

apresentadas nos cursos de formação continuada, visto que as propostas pedagógicas são tomadas 

como modelos irrefutáveis; Constituídas a partir de múltiplas vozes e sentidos, as identidades 

estão em constante processo de (re) construção e (re) significação, sendo afetadas por toda a sorte 

de experiências de formação continuada vivenciadas pelo sujeito. A nosso ver, os cursos de 

formação continuada poderiam melhor contribuir para o desenvolvimento profissional dos 

sujeitos-professores se considerassem que o conhecimento e as identidades estão sempre em 

processo de transformação, os sentidos são moventes e o sujeito constituído pela falta. 
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DISCURSOS NA SAÚDE: PRODUÇÃO DE SENTIDOS DOS PROFISSIONAIS SOBRE 

A DOENÇA TUBERCULOSE E O DOENTE 

 

Fernando MITANO (EERP-USP) 

fernando.mitano@usp.br 

 

 

Com este trabalho, pretendemos trazer resultados parciais de pesquisa científica que investiga, à 

luz das contribuições teórico-metodológicas de Pêcheux e Foucault, a produção dos sentidos dos 

profissionais de saúde sobre a doença tuberculose e o doente. O processo de saúde-doença não é 

exclusivamente biológico, mas social, político e cultural. Portanto, o modo de produção determina 

a forma de produção de sentidos. Estes são produzidos tendo se em conta as formações 

discursivas, as posições em que o sujeito em discurso ocupa. As palavras que constituem o dizer 

não são propriedade particular de quem diz, nesse contexto o sujeito profissional de saúde 

embasado pela ideologia, atravessado por outros discursos, por vozes exteriores que o constituem, 

produz sentidos sobre a doença e o doente. Para esse evento científico, concentramo-nos, 

especialmente, na compreensão dos sentidos produzidos pelos sujeitos profissionais em relação a 

tuberculose e o doente.  Nosso corpus é constituído por recortes de entrevistas semiestruturadas, 

realizadas com quinze profissionais de saúde, ligados ao Programa Nacional de Controle da 

Tuberculose, em Moçambique-África, que ocupavam a posição de sujeito “coordenadores” e 

“clínicos” responsáveis pelo “tratamento diretamente observado”, que consiste   em o paciente 

consumir os medicamentos na presença do profissional. Desses recortes, originaram as sequências 

discursivas sobre as quais nos debruçamos para efetuarmos as análises discursivas. As entrevistas 

decorreram de abril a agosto de 2014, fizemos as análises do material bruto (entrevistas e suas 

condições de produção), seleção dos recortes. As análises discursivas assinalam que: os 

profissionais de saúde, na posição de sujeito “coordenadores” e “clínicos” identificam-se com as 

formações discursivas que colocam a doença tuberculose como perigosa e associada a más 

condições de vida e a condição serológica do indivíduo; o doente na posição de sujeito 

incapacitado, que se deve submeter, resignadamente, às ordens impostas pelo Sistema Nacional 

de Saúde. Essa forma de produção de sentidos influencia no tratamento do doente, considerado 

como “inadimplente”.   
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE MULHERES NEGRAS EM RIBEIRÃO PRETO/SP 

DURANTE A PRIMEIRA REPÚBLICA: UM OLHAR INDICIÁRIO SOBRE O 

JORNAL “A CIDADE”, 1905 

 

Rafael Cardoso de MELLO (CUBM; USP; UNESP) 

profrcmello@yahoo.com.br 

 

 

Esta comunicação tem como objetivo apresentar algumas reflexões sobre discursos sexistas e 

preconceituosos que envolvem um texto de caráter jornalístico, datado de 1905, cujo título é “O 

jardim e as famílias”, publicado no periódico “A CIDADE” no município de Ribeirão Preto, 

interior de São Paulo. Trata-se de um contexto de expansão urbana, tanto nos aspectos físicos 

quanto socioculturais, em função das cifras do ciclo cafeeiro e de vivências múltiplas, tais como: 

o aparecimento da moda, do cinema, da luz elétrica, da construção dos Códigos de Postura, do 

cientificismo, do positivismo, da Belle Époque, da construção de jardins (e vias) público(a)s 

influenciado(a)s pela perspectiva francesa/europeia, de tentar construir em Ribeirão Preto uma 

cópia da cidade luz (a “pequena Paris”); tempo em que os periódicos retratam estas mudanças, ao 

seu modo, pontuando os caminhos para o futuro com o desejo pelo progresso. A leitura desta 

matéria parte dos pressupostos da Análise de Discurso pechêutiana, com contributos dos 

conceitos: representações sociais (CHARTIER, 1998); saber-poder (FOUCAULT, 1979); as 

formas do silêncio (ORLANDI, 1995) e o paradigma indiciário (GINZBURG, 2007). Tomando 

como base os ensinamentos de Pêcheux, o texto em si é um acontecimento, e, portanto, materializa 

sentidos já produzidos em tempos e espaços anteriores. Assim sendo, problematizar a matéria 

significou questionar o periódico, as imagens produzidas, a quem os textos serviram, a circulação 

destes sentidos entre sujeitos constituídos naquele contexto, entre outras questões. O jornal se 

torna, portanto, um “lugar de materialização de saberes” e lócus de instauração e construção de 

“discursos da verdade” (FOUCAULT, 1979), de modo geral instaurando um modelo (único) de 

compreensão de sentidos, comprometido com a verdade (CORACINI, 2007), autorizado e 

legitimado socialmente para falar sobre os fatos, sobre si, sobre os outros, os acontecimentos e as 

coisas do mundo. Problematizar os discursos sexistas e preconceituosos do jornal é 

responsabilidade atual, na medida em que a Análise de Discurso não toma estas falas como 

superficialidades e originais de seu tempo, tampouco entende que se encerram ali os sentidos de 

preconceito, ao contrário, reverberam, atualizam e constituem na contemporaneidade ações de 

mesmo cunho, propagando novas e perversas ações de discriminação étnica e de gênero. 
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MATERIAIS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA: ONDE ESTÁ O SUJEITO-

PROFESSOR? 

 

Ricardo Fagundes CARVALHO (FFCLRP-USP) 

ricardofaguca@usp.br 

 

 

A partir da Análise de Discurso de matriz francesa (AD) e das Ciências da Educação, este trabalho 

apresenta análises preliminares de pesquisa, em andamento, sobre como os materiais didáticos de 

Língua Inglesa são discursivizados por sujeitos professores. Nosso corpus é constituído por 

entrevistas semiestruturadas realizadas com professores que ministram aulas de Inglês como 

Língua Estrangeira (LE) para o Ensino Fundamental e médio em escolas públicas do Estado de 

São Paulo, Brasil. A partir desse “amplo espaço discursivo” (MAINGUENEUAU, 1998), 

selecionamos alguns recortes, concebidos aqui como fragmentos correlacionados de linguagem e 

situação (ORLANDI, 1997). Desses recortes,  nasceram  as sequências discursivas de referência, 

SDR,  COURTINE (1991) cujas análises parciais indicam que: o sujeito professor enfrenta 

obstáculos tais como: a) a formação insipiente em cursos de graduação, os quais desencorajam a 

reflexão sobre a língua como em constante mutação e sócio-historicamente determinada; b) um 

material didático que prioriza uma compreensão de língua como estrutura estática, 

desconsiderando a diversidade linguística e cultural de línguas vivas; c) indicações de uso desse 

material didático que não atingem a diversidade das condições de ensino e de aprendizagem que 

esse sujeito professor enfrenta perante seus alunos; d) espaços educacionais em condições 

geralmente precárias, com enormes variações entre instituições.. Nossas análises discursivas 

assinalam que sujeito professor trata o ensino de LE como transmissão de conteúdo em forma de 

estrutura gramatical e listas associativas de vocabulário correspondente entre as duas línguas, 

impossibilitando um discurso de ensino aprendizagem que favoreça o aspecto educativo do 

aprendizado de uma LE. As análises trazem indícios linguístico-discursivos de silenciamento e 

apagamento da posição sujeito-professor, que, assujeitado, reproduz e submete-se, sem 

distanciamento crítico algum ao discurso pedagógico escolar, DPE (ORLANDI, 1995) 

Sinalizamos com esse trabalho a falta de oportunidades para professores e alunos se constituírem 

intérpretes-historicizados (ASSOLINI,2003, 2008) entre línguas, e de se descobrirem como 

falantes de uma língua outra, que reconhecidamente pode oferecer horizontes de expressão do 

sujeito que o instrumentalize para perceber seus reais potenciais. Com esse trabalho, visamos 

chamar à atenção para formações discursivas nas quais o sujeito-professor se encontra, muitas 

vezes surda e cegamente, perpetuando um discurso que não lhe é próprio. Pretendemos assim, 

provocar o surgimento de formações discursivas alternativas que de fato contribuam para a 

melhoria da qualidade do ensino público como um todo. 
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GRUPO 24: CIDADI – CÍRCULO DE DISCUSSÕES EM ANÁLISE DO DISCURSO 

(UFPB) 

 

Regina BARACUHY (UFPB/PROLING/CIDADI) 

mrbaracuhy@hotmail.com  

 

 

O Círculo de Discussões em Análise do Discurso – CIDADI nasceu no ano de 2007. Trata-se de um 

Grupo de Pesquisa vinculado ao Programa de Pós–Graduação em Linguística - PROLING da 

Universidade Federal da Paraíba.  Ele é composto por professores, pesquisadores e estudantes da 

UFPB e de outras instituições (UERN / UFCG/ UEPB), em nível de Graduação, Mestrado e 

Doutorado. Dentre os objetivos gerais de nossas pesquisas, salientamos dois: discutir a produção e 

circulação de identidades na esfera midiática e analisar como ocorrem as 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 e, ainda, recorremos ao campo dos Estudos Culturais para discutir a questão da identidade 

numa perspectiva sócio-cultural e discursiva. 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 linguística) 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, bem como a participação dos membros do grupo em tais eventos. 
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ARUANDA: O DISCURSO DE RESISTÊNCIA DO DOCUMENTÁRIO PARAIBANO 

NA REINVENÇÃO DA IDENTIDADE DO CINEMA NORDESTINO/NACIONAL 

 

Cecília NORONHA (UFPB/PROLING/ CIDADI) 

cecilianoronha2@gmail.com 

 

Regina BARACUHY (UFPB/PROLING/CIDADI) 

mrbaracuhy@hotmail.com 

 

 

Este trabalho objetiva fazer uma análise discursiva do documentário paraibano Aruanda (1960), 

para entender como e por que esse discurso de resistência irrompeu nesse momento histórico, 

ressignificando a identidade do cinema nordestino e nacional das décadas seguintes. No batimento 

da materialidade híbrida do filme (estrutura) e do acontecimento (história), presente no 

documentário Aruanda, propõe-se – a partir dos atravessamentos de vários discursos (literário, 

antropológico, folclórico, etnográfico, jornalístico e educacional) – uma reflexão em torno do 

processo de reinvenção do cinema brasileiro, especialmente do paraibano e nordestino. Levando 

em consideração os conceitos teóricos do filósofo Michel Foucault, pode-se dizer que o discurso 

cinematográfico de Aruanda se tornou um comentário, atualizado por outros filmes realizados 

posteriormente. As gerações de cineastas que filmaram logo em seguida, nos anos 60 e 70, 

passaram a considerar a temática abordada em Aruanda como uma “vontade de verdade” que 

poderia servir para as bases de um cinema “genuinamente brasileiro”. Portanto, não se trata de, 

simplesmente, analisar uma plasticidade já resignificada no Cinema Novo, envolta em fome ou 

miséria, mas sim compreender como e por que determinados enunciados apareceram no lugar de 

outros. A produção de sentidos se dá em uma tensão dialética entre a dispersão e o deslocamento; 

procurando as regras anônimas que definem as condições de existência dos acontecimentos 

discursivos, a fim de entender o que tornou possível a emergência de determinados objetos do 

discurso e o silenciamento de outros (FOUCAULT, 2005). Para tanto serão analisados, além do 

documentário Aruanda, os filmes lançados a partir dos anos 1950 (auge das comédias cariocas da 

Chanchada Atlântida), passando pelo período de irrupção de Aruanda (1960) e estendendo-se até 

o final do Cinema Novo (que teve como um de seus expoentes e divulgadores o cineasta Glauber 

Rocha). Entendemos que nesses trinta anos de produção brasileira encontramos heterogeneidades, 

regularidades e singularidades, que constituirão a proposta de identidade para o cinema nacional 

pós 60. Desenvolveremos esse trabalho sob o enfoque da Análise do Discurso, especialmente no 

que se refere aos estudos de Michel Foucault e sua arquegenealogia, dialogando com os estudos 

sobre Semiologia Histórica. Além disso, será levada em conta a Semiologia Histórica 

desenvolvida pelo historiador Jean-Jacques Courtine (2009), com seu conceito de memória 

discursiva e a noção de intericonicidade.  
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Esta pesquisa, intitulada “Governamentalidade, Corpo e Imagem: a constituição do sujeito 

fumante em campanhas antitabagistas das embalagens de cigarro”, é desenvolvida em nível de 

Mestrado, no Programa de Pós-Graduação em Linguística (PROLING), da Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB). Nosso objetivo principal já está no próprio título: analisar como ocorre a 

governamentalidade do sujeito fumante em campanhas antitabagistas presentes nos enunciados 

que circulam na materialidade sincrética das embalagens de cigarro. Refletiremos sobre duas 

dimensões que envolvem o corpo desse sujeito: na primeira, ele é analisado como marca do 

biopoder, que promove a biopolítica da população; já na segunda, analisamos o corpo em um 

domínio da estética de si, que envolve o cuidado e o governo de si. Nossas discussões ancoram-

se na Análise do Discurso (AD), partindo da arquegenealogia de Michel Foucault. Esse aporte 

teórico nos possibilita analisar o feixe de relações de saber e poder que perpassa os discursos. Na 

AD as categorias teóricas são também analíticas, por isso, para conduzir nossas análises, 

mobilizamos as noções-conceitos foucaultianas de enunciado, sujeito, governamentalidade, 

biopoder, biopolítica e cuidado de si. A metodologia utilizada é a abordagem qualitativa, de cunho 

descritivo-interpretativo. O nosso corpus é constituído por 18 dos enunciados supracitados, 

divididos em 3 séries enunciativas, construídas a partir da noção de trajeto temático. Assim, 

orientando-nos pelas regularidades discursivas, as séries construídas foram: os riscos do 

tabagismo à saúde do sujeito fumante; os riscos do tabagismo passivo à saúde; e tabagismo e 

impotência sexual. A partir das análises, concluímos que nas campanhas antitabagistas cruzam-

se os discursos médico, jurídico e estético, discursvizando o sujeito fumante e inserindo-o no 

domínio do biopoder, que lhe constrói uma subjetividade de doente, e do cuidado de si, que propõe 

modos de subjetivação para o fumante resistir à dependência do tabagismo, mas que deixa uma 

margem mínima para resistir à normalização promovida pelo dispositivo de poder, visto que há 

uma positividade nessa forma de poder, fazendo com que toda a população se deixe governar.  A 

gestão da vida da população tem como objetivo final torná-la mais produtiva e menos onerosa ao 

Estado. 
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Tendo como pressuposto que os sujeitos inseridos em uma sociedade de discursos cada vez mais 

efêmeros, estão submissos à liquidez da pós-modernidade e encontram na prática da tatuagem, 

um lugar de retorno a si mesmo, o objetivo geral deste trabalho é analisar como o sujeito tatuado 

se constitui e é produzido na revista Inked no período de 2010 a 2012. Essa problemática se ancora 

nas seguintes questões: por que os sujeitos inseridos em uma sociedade de discursos que se 

dissolvem mais rápidos que o tempo que leva para moldá-los, marcam seus corpos tatuagens que 

o acompanharão por toda a vida? Será que, tais sujeitos, a todo momento, disciplinarizados, 

normativizados por mecanismos de controle social, conseguem se subjetivar pela prática da 

tatuagem? Para responder aos tais questionamentos, analisamos um corpus composto por 

enunciados com materialidade sincrética (verbo-visual) em nove capas da Inked e em algumas 

seções da revista, articulando-os a outras materialidades que se inscrevem interdiscursivamente 

no interior do arquivo, a fim de discutir como são produzidos os jogos de verdade que, sutilmente, 

ensinam e propõem ao sujeito modos de se comportar.  As análises 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 e, ainda, recorremos ao campo dos Estudos Culturais para discutir a questão da 

identidade numa perspectiva sócio-cultural e discursiva e a prática da tatuagem na mídia. Os 

resultados evidenciam que os modos de objetivação /subjetivação do tatuado na revista em pauta 

são produzidos por várias tecnologias do eu, atravessados por discursos oficiais e ratificadas pelas 

práticas discursivas de biotecnologias direcionadas ao corpo. Esta discursividade, sem conotação 

repressora, abre, cada vez mais, espaço para práticas de liberdade e governo de si em processos 

de subjetivação do tatuado na contemporaneidade.  
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Neste trabalho investigamos a produção discursiva da Mídia sobre o “corpo velho”. 

Desenvolvemos nossa pesquisa de Doutorado, tendo como norte o fato de a população brasileira 

de idosos ter quintuplicado nos últimos trinta anos, em termos quantitativos e qualitativos, o que 

despertou o interesse de instituições midiáticas pelos sujeitos idosos em razão do consumo 

aumentado de mercadorias e serviços. Objetivamos analisar o “corpo velho” na mídia brasileira, 

a fim de explicar como ocorre a relação saber-poder na produção de identidades de 

inclusão/exclusão que resulta na espetacularização da posição sujeito “superidoso”/ 

“gerontolescente”, tendo como fio condutor as noções de biopolítica, biopoder e 

governamentalidade. Fundamentamos nossa pesquisa nos pressupostos teóricos da Análise do 

Discurso a partir dos diálogos de Michel Pêcheux com Michel Foucault e as contribuições de 

Jean-Jacques Courtine para o estudo de uma Semiologia Histórica da imagem. A categoria 

identidade será discutida a partir de Stuart Hall, Tomaz Tadeu da Silva, e Zygmunt Bauman. 

Nosso corpus é composto por enunciados sobre a velhice, formatados em diversos gêneros – 

reportagem, propaganda e capas de revista, materializados nas revistas Época, Isto é e Veja. Entre 

os resultados da pesquisa, constatamos que o corpo, do mesmo modo que a língua e a linguagem, 

é gerido socialmente, funcionando como matriz produtora de sentidos, dando suporte aos 

significados. A Mídia produz e reverbera discursos sobre o “corpo velho”, delimitando os espaços 

e as posições possíveis para o sujeito idoso. As técnicas e tecnologias do biopoder e da biopolítica 

para o “corpo velho” nos permitem entender que cada movimento do corpo é culturalmente 

definido, sendo parte constitutiva dos saberes sancionados pelas relações de poder presentes em 

nossa sociedade. As maneiras como o sujeito idoso utiliza o seu próprio corpo e se dispõe em 

relação aos corpos dos outros é regulamentada e condicionada pelas condições social e histórica 

de produção dos saberes. O corpo é construído discursivamente nas revistas supracitadas a partir 

do controle de fatores como a atividade física, a estética e a ciência; biopoderes do cotidiano que 

apontam para os sujeitos idosos, as mudanças em seus estilos de vida, levando-os a se inserirem 

em uma “arte de cuidar de si”.  
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Nossa pesquisa de Doutorado, ainda em fase de desenvolvimento, trata de analisar os discursos 

que circulam na mídia, mais precisamente no site Ego, a respeito da vida íntima da sujeito 

celebridade. Amparados nos pressupostos teóricos da Análise do Discurso, a partir de um diálogo 

entre as ressonâncias de Michel Foucault e Michel Pêcheux, objetivamos examinar os modos 

através do qual os discursos do/no site Ego espetacularizam a intimidade do sujeito celebridade. 

Nesse sentido, questionamos: Como o sujeito celebridade constitui-se mediante as atuais 

(re)configurações da intimidade no cerne de uma cultura da visibilidade? Frente a tal inquietação, 

a presente pesquisa intenta problematizar a noção de intimidade, a partir da análise de discursos 

que circulam na mídia, os quais paulatinamente põem em xeque as linhas divisoras historicamente 

determinadas entre a vida privada e a vida pública. Assim, vemos despontar nos dias de hoje uma 

vigorosa profusão de discursos sobre si nos mais variados veículos midiáticos. Esses discursos, 

geralmente, dão a ver fatos, imagens e declarações outrora restritos à esfera do privado. Tem-se, 

portanto, o desmantelar de toda uma cultura burguesa erigida em meados do século XIX, cuja 

máxima preconizava que certas coisas não deveriam ser ditas, não deveriam ser mostradas em 

público (KEHL, 2004). O advento do exibicionismo, daí a ênfase à fotografia selfie no título do 

resumo, fez eclodir uma contínua exposição de si nos mais variadas vitrines da mídia, 

principalmente no âmbito da web. Em linhas gerais, entendemos que a selfie pode ser concebida 

como um espaço de visibilidade, no qual as subjetividades contemporâneas são construídas, numa 

relação que não remete a um trabalho do sujeito consigo mesmo para transformar-se 

(FOUCAULT, 2010), mas, sobretudo, a uma exposição exonerada de uma prática em que se 

deveria olhar para si mesmo, pensando na ideia de práticas de si, a partir das elucubrações 

foucaultianas. Aqui remetemos à constatação de Sibilia (2008) acerca das (ex)intimidades em 

tempos de hiperexposição, na medida em que o sujeito celebridade, fabricado e mantido pelo 

dispositivo midiático, necessita continuamente encenar, a partir dos discursos sincréticos da/na 

web, facetas de uma intimidade que se faz pública.  
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O objetivo geral deste trabalho é analisar por que a nudez do corpo da mulher brasileira é 

interditada no discurso da propaganda turística institucional e o mesmo não ocorre nesse gênero 

quando se trata do Carnaval. Os objetivos específicos são: analisar a ação da biopolítica sobre o 

corpo através dos efeitos de sentido produzidos pela relação entre as materialidades linguística e 

imagética; verificar as relações de poder que se estabelecem no embate entre a reivindicação, a 

manutenção, a transformação e a cristalização de identidades; investigar sobre os dispositivos 

disciplinares e de controle, sobretudo a interdição, que agem sobre o corpo apresentado nas 

propagandas; discutir a intericonicidade na materialidade do discurso em pauta sob a perspectiva 

da Semiologia Histórica; analisar sobre a governamentalidade na normatização do corpo da 

mulher; verificar por que no espaço heterotópico carnavalesco o corpo não é interditado. 

Utilizam-se, para isso, os pressupostos teóricos da Análise do Discurso, sobretudo com as 

contribuições dos trabalhos de Michel Foucault e de Jean-Jacques Courtine acerca do corpo e da 

Semiologia Histórica da imagem. Nosso corpus é composto por trinta propagandas turísticas 

oficiais do Brasil produzidas pelo Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR), em um recorte 

temporal que vai desde a década de 1970 até o ano de 2015. Para sua análise, utiliza-se do método 

arqueogenealógico de Michel Foucault. Dentre os resultados da pesquisa, constatou-se que o 

corpo seminu da mulher brasileira foi interditado na propaganda turística oficial brasileira, como 

forma de potencializar as campanhas contra o turismo sexual, porém não se observou essa 

interdição no discurso sobre o Carnaval brasileiro, apontando, assim, duas ordens discursivas para 

o corpo: numa, o sujeito vive regido por regras, normas e interdições que hierarquizam as relações 

das pessoas em seu cotidiano; noutra, no período carnavalesco, o sujeito vive em um mundo 

paradisíaco, livre de amarras, é o momento dos prazeres ilimitados e oníricos. E, então, concluiu-

se que, por ser o Carnaval um espaço heterotópico de passagem, a nudez é permitida no tempo e 

no espaço carnavalesco, ou seja, os sistemas de controle, sobretudo a interdição do corpo da 

mulher, que perpassam toda a ordem da vida cotidiana, são revogados durante o Carnaval, e essa 

permissividade abrange, inclusive, o discurso da propaganda turística oficial brasileira. 
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Desde o final da década de 1990, diversas instâncias responsáveis pela educação no Brasil vêm 

sendo orientadas pela proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais, que por situarem-se como 

uma orientação oficial que busca padrões gerais de qualidade para a educação básica em todo o 

país, consideramo-nos como uma prática política de regulação social. Esta investe-se da pretensão 

de produzir o domínio do governo sobre as práticas educativas, além disso, busca o controle e a 

regulagem das formas de (se)significar dos sujeitos brasileiros. Os PCN-Temas transversais 

também são considerados instrumentos de “governamento” das práticas educativas e dos sujeitos 

e foram criados com a intenção de integrar às áreas convencionais já existentes as seguintes 

temáticas sociais: ética, saúde, meio ambiente, pluralidade cultural e orientação sexual. Deste 

modo, tomamos PCN-temas transversais como objeto de investigação, objetivando, com esta 

pesquisa, entender como este conjunto de documentos, produtos de uma prática política de 

regulação social, produzem efeitos de verdade e quais os efeitos de poder que ela induz e que a 

reproduzem. Acreditando na inegável produção de efeitos identitários derivados de heterotopias 

específicas da memória do discurso oficial, de sua circulação, objetivamos, ainda, analisar os 

procedimentos discursivos que os documentos oficiais mobilizam para marcar, nas materialidades 

de seus textos, a fluidez e a mobilidade identitárias contemporâneas. Quanto aos procedimentos 

analíticos, a pesquisa prioriza o aprofundamento do diálogo entre as idéias de Michel Foucault e 

a Educação, visando contribuir com os estudos sobre conceitos como cuidados de si, poder, 

verdade, saber e suas implicações no universo pedagógico. Sendo assim, faz parte dessa reflexão 

reconhecer os PCN-temas transversais como um dispositivo de poder que visa à sujeição dos 

alunos de forma dócil e cooperativa às estruturas vigentes, por meio dos quais instalam-se 

representações e forjam-se diretrizes que orientam a criação simbólica das identidades.  
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Com destaque para a produção dos efeitos de sentido nos discursos, este trabalho explora as 

manifestações cotidianas imersas na relação do discurso com a história. Objetivamos analisar os 

efeitos de sentidos que circulam no discurso sobre a inclusão do sujeito com deficiência, 

observando a construção do corpo atrelada às relações de poder, usando como trajeto temático a 

inclusão no mercado de trabalho. Nosso aporte teórico é a Analise do Discurso de vertente 

francesa, a partir dos diálogos entre Michel Pêcheux e Michel Foucault. Buscaremos, neste 

percurso, mostrar como as práticas discursivas sobre o corpo com deficiência passaram por 

transformações que resultam em novas práticas sociais, decorrentes da maneira como o sujeito 

com deficiência é discursivizado. O nosso objeto de investigação é o discurso da Revista Sentidos, 

uma produção midiática destinada à inclusão da pessoa com deficiência, Como metodologia, 

faremos uma pesquisa bibliográfica no campo da Análise do Discurso para marcar o lugar teórico 

de Pêcheux e Foucault. Em seguida, realizaremos a análise da materialidade, observando como 

as relações de poder oportunizaram a criação de uma tecnologia política do corpo, por meio dos 

deslocamentos históricos sofridos pelo corpo com deficiência que sofreu os efeitos do poder de 

normalização para ser considerado produtivo e inserido no mercado de trabalho. Entretanto, o 

discurso é sempre ligado a procedimentos de controle e seleção do que pode ser dito. Com isso, 

é possível perceber um efeito de memória que desloca o corpo com deficiência do lugar de 

segregação e anormalidade, para colocá-lo no espaço de visibilidade de corpo feliz e produtivo, 

inserido numa nova ordem do discurso. Também é possível perceber as movências de sentido 

para a deficiência e o trabalho na materialidade discursiva da Revista Sentidos que, por ser um 

suporte midiático, favorece a produção e circulação de enunciados perpassados por uma ordem 

do que se pode dizer em uma formação discursiva que dita regras de comportamento, as quais 

subjetivam os sujeitos com deficiência, construindo vontades de verdade, articulando memória e 

esquecimento, controlando o seu fazer, o seu pensar e o seu sentir no universo discursivo, no qual 

o trabalho é considerado um mecanismo de inclusão e transformação social do corpo com 

deficiência. 
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Este trabalho pretende expor o Projeto de Iniciação Científica – PIBIC, que ora desenvolvo com 

alunos-bolsistas da Graduação do Curso de Letras na Universidade Federal da Paraíba. 

Considerando que vivemos em uma sociedade em que o controle se exerce por meio de 

mecanismos sutis de forma contínua e permanente, a questão-problema que nos motiva a realizar 

esta pesquisa é: como ocorre o controle social dos dizeres que circulam em espaços institucionais 

do Governo da Paraíba?  A partir disso, nos propomos a analisar como ocorre o controle social 

dos dizeres, na materialidade sincrética (verbo-visual) de dois gêneros textuais, slogans 

institucionais e cartilhas educacionais, que circulam nos discursos institucionais da Paraíba, a fim 

de verificar as práticas de governamentalidade, biopolítica e biopoder. As análises do nosso 

corpus são subsidiadas pelo referencial teórico-metodológico da Análise do Discurso e suas 

ressonâncias no Brasil, a partir das contribuições dos estudos foucaultianos para pensar as 

relações que poder-saber que afetam o corpo populacional paraibano. A metodologia utilizada é 

a abordagem qualitativa, de cunho descritivo-interpretativo. Na AD, as categorias teóricas são 

também analíticas, por isso mobilizamos as noções-conceito de enunciado, sujeito, 

governamentalidade, biopoder, biopolítica. Entendemos que a governamentalidade moderna 

coloca pela primeira vez o problema da “população”, não como soma de sujeitos de direito ou a 

categoria geral da “espécie humana”, mas a gestão política global da vida dos indivíduos, 

incluindo um controle de estratégias que privam os indivíduos, de sua liberdade, em relação a eles 

mesmos e em relação aos outros. Esta gestão tem como meta precípua, aumentar a duração de 

vida da população com vistas a uma maior produtividade econômica. Por isso, não interessa 

certamente apenas governar, mas impor à população um conjunto de técnicas normatizadoras que 

vão agir indiretamente sobre ela e que permitirão torná-la mais produtiva e menos onerosa ao 

Estado.   

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Governamentalidade; Espaços institucionais. 
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GRUPO 25: DISCULTI – GRUPO DE ESTUDOS EM DISCURSO, CULTURA E 

IDENTIDADES (URCA) 

 

Cláudia Rejanne Pinheiro GRANGEIRO (URCA) 

claudiarejannep@yahoo.com.br  

 

Aline Maria Freitas BUSSONS (URCA) 

alinebussons@hotmail.com 

 

 

O DISCULTI – Grupo de Estudos em Discurso, Cultura e Identidades da Universidade Regional do 

Cariri - URCA constitui-se como um polo transdisciplinar de reflexões sobre a linguagem. Reúne 

professoras (es) e estudantes dos diversos cursos de Ciências Humanas e Sociais da URCA, além de 

colaboradores de outras instituições. O grupo conta com duas linhas de pesquisa: (1) Discurso, 

Cultura e Memória que tem como objetivo analisar discursos sobre nacionalidade/regionalidade, 

com foco principal no Nordeste brasileiro, compreendido como um espaço simbólico constituído de 

dizeres múltiplos que circulam em materialidades diversas. Os corpora preferenciais dessa linha de 

pesquisa são as práticas culturais encontradas com frequência no Nordeste brasileiro como as poéticas 

da oralidade/ Literatura de Cordel, além de Xilogravura, Lapinhas, Reizados, Bandas Cabaçais, dentre 

outras. Investigamos, portanto, os processos de identificação dos sujeitos contemporâneos, ou seja, as 

formas como os sujeitos sociais se relacionam com a sua memória, os seus símbolos, nas mais variadas 

práticas culturais com seus artefatos multissemióticos, para se constituírem/serem constituídos, em 

suas identidades multifacetadas. Nesse sentido, discutem-se, também, questões relacionadas a gênero, 

etnia e outras marcas identitárias; (2) História das ideias linguísticas no Ceará, perspectiva que tem 

como objetivo construir um conhecimento histórico, pautado sob o olhar do linguista/analista do 

discurso acerca da produção do saber metalinguístico no estado do Ceará, com foco nos finais do 

século XIX e início do século XX. Investiga-se esse saber articulado a múltiplos saberes, como o saber 

geográfico, face à constituição do Ceará perante a construção da nacionalidade brasileira. Como 

materialidades a serem investigadas abordam-se artigos produzidos por Institutos de Pesquisa e 

Academias Literárias, bem como gramáticas, dicionários e vocabulários. O eixo aglutinador das 

pesquisas são as suas bases teóricas: A Análise do Discurso Francesa com Michel Foucault, Michel 

Pêcheux, em suas interfaces dialógicas com Mikhail Bakhtin, além de Jean Jacques Courtine, Michel 

de Certeau, Pierre Bourdieu, Pierre Nora e os teóricos da cultura como Hall, Canclini, dentre outros. 

 

Palavras-chave: DISCULTI; Análise do Discurso; Estudos Culturais. 

 

Integrantes: Ana Luzia Lucas de Almeida, Caroline Sampaio Alencar de Souza, Franklin Arruda 

de Lima, Joseph Bezerra do Nascimentoe Manoel Sebastião Alves Filho. 
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“TAMBÉM SOU TEU POVO”: A REPRESENTAÇÃO DAS TRAVESTIS COMO 

SUJEITOS DEVOTOS NAS ROMARIAS DE JUAZEIRO DO NORTE 

 

Ana Luzia Lucas de ALMEIDA (URCA) 

analuzia8@hotmail.com 

 

Claudia Rejanne Pinheiro GRANGEIRO (URCA) 

claudiarejannep@yahoo.com.br 

 

 

Os processos através dos quais os sujeitos são levados a ocupar posições no jogo das 

representações sociais e as lutas travadas pelo reconhecimento destas, levam-nos a compreender 

a linguagem como um conjunto de práticas discursivas. Adotando a proposta da chamada Análise 

do Discurso francesa de ampliar os limites desse conceito, as significações e as possibilidades de 

materialização dos discursos tornam-se diversas. Nesse sentido, pretendemos compreender e 

analisar o espaço ocupado pelas travestis nas romarias de Juazeiro do Norte e a constituição da 

sua identidade como sujeitos devotos por meio da análise do documentário “Também sou teu 

povo” (2006), produzido por Orlando Pereira e Franklin Lacerda, com o apoio do Sesc e em 

parceria com outros profissionais e instituições. No documentário, à imagem considerada 

tradicional dos romeiros – pessoas idosas, com caras sofridas, contritas, que fazem um trajeto 

ritualístico até a cidade do Padre Cícero, percorrem o caminho repetidas vezes, ascendem velas e 

entoam cânticos pelas ruas de Juazeiro – é entreposta a imagem das travestis que, também 

cumprem o ritual, saem às ruas para participar do evento religioso. É através de um jogo de 

imagens e vozes que esses sujeitos, atravessados por discursos diversos, mas que se entrecruzam, 

ocupam um lugar (ou lugares) nesse palco que é o Juazeiro. Com isso, é com base no conjunto 

dos dizeres que constituem a memória da cidade, do devoto ao Padre, e dos quais se apropriam as 

travestis para reivindicar um lugar no terreno da fé, que esse trabalho pretende desenvolver-se. 

Para tanto, destacamos a noção de sujeito, compreendido por Foucault (1995; 1997; 2011) como 

construção histórica de práticas discursivas. Aliado a essa perspectiva, o conceito de movência, 

cunhado por Paul Zumthor (2010), torna-se pertinente, já que, no documentário, é principalmente 

através do cântico religioso, considerado um gênero poético oral, que as travestis são 

representadas como sujeitos devotos.  A emergência de novas identidades no cenário 

contemporâneo e até mesmo o surgimento de outras possibilidades de identidades corrobora para 

a pertinência dessa pesquisa, a qual,  analisando o discurso da transgressão, procura compreender 

como este, ao mesmo tempo em que se distancia das práticas religiosas da romaria, ocupa esse 

espaço e é atravessado pelos discursos nele veiculados, e, a partir dos quais as travestis procuram 

legitimar-se como sujeitos religiosos.  

 

Palavras-chave: Discurso; Travestis; Romaria. 
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ELAS POR ELA: SUBJETIVIDADES FEMININAS NA POÉTICA “MAUDITA” DE 

SALETE MARIA 

 

Cláudia Rejanne Pinheiro GRANGEIRO (Grupo de Estudos em Discurso, Cultura e Identidade 

– DISCULTI, Universidade Regional do Cariri (URCA)) 

claudiarejannep@yahoo.com.br 

 

 

Nosso pensamento (Grangeiro, 2012, 2010), Santos (2010) e Lemaire (2010), grupo de 

pesquisadores (as) sobre a Literatura de Cordel e outras poéticas da oralidade/multimodais, 

denominado “Movimento pela Diferença Nômade” problematiza a forma etnocêntrica, 

escriptocêntrica e androcêntrica com que esta prática cultural tem sido tradicionalmente abordada. 

Propomos parâmetros conceituais e analíticos distintos com base em  Havelock (1990) e Zumthor 

(1993), o qual analisa a “movência” dos dizeres que partem da performance oral e a ela retorna, 

passando, por vezes pelo manuscrito, depois pelo escrito e voltando novamente para a poiesis do 

corpo, prenhe de gestualidades, pantomimas  e dicção específica. Nesse sentido, quando 

ampliamos os suportes literários para as poéticas orais/multimodais (visto que o cordel está no 

papel, no corpo, na internet e em diversos outros suportes) e/ou marginalizadas, é possível ouvir 

“as vozes” das mulheres, segmento social historicamente silenciado. Na perspectiva, pois, de 

romper os silêncios, Salete Maria da Silva constitui-se como um dos mais significativos nomes 

da Literatura de Cordel contemporânea, tendo produzido mais de 60 folhetos abordando temáticas 

como feminicídio, homofobia, feminismo, diversidade humana, direitos humanos, dentre outras. 

Advogada de mulheres, travestis e homossexuais vítimas de violência, escreveu, inclusive, 

petições jurídicas em formato de cordel. Foi também membro-fundadora da Sociedade dos 

Cordelistas “Mauditos” (grafia dos poetas), grupo/movimento surgido em Juazeiro do Norte-CE, 

no ano 2000 que promoveu uma deglutição antropofágica, “patativoswaldeandreana” anunciada 

dessa prática cultural. Analisamos, portanto, a produção poética de Salete Maria da Silva. Para 

este trabalho, tomamos como corpus os folhetos Maria de Araujo e o seu papel na história ou  

Beata beat cult, Lesbecause e O Milagre Travestrhiller: a história da travesti que (com fé) 

engravidou,  no sentido de investigar os processos de constituição das subjetividades femininas 

presentes nas suas obras, articulando as teorias do discurso e do sujeito de Michel Foucault (2000, 

2001) com os autores dos estudos culturais e das identidades como Hall (2002), dentre outros. 

Interessa-nos compreender como as transformações da prática cultural Literatura de Cordel se 

relacionam com as transformações no “regime de discursividade” e, por conseguinte, com  as 

transformações das subjetividades, investigando as condições de emergência desses discursos, 

que condições sócio-históricas os tornaram possíveis.  

 

Palavras-chave: Discurso, Subjetividades femininas, Salete Maria.  
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A REINVENÇÃO DO  NORDESTE E DO BRASIL NO DISCURSO DOS 

CORDELISTAS “MAUDITOS”: UMA ANÁLISE DO FOLHETO “A FARSA”, DE 

HÉLIO FERRAZ 

 

Franklin Arruda de LIMA (Universidade Regional do Cariri - URCA) 

Bolsista CNP/PIBIQ 

limaarruda18@gmail.com 

 

Caroline Sampaio Alencar de Souza (Universidade Regional do Cariri  - URCA) 

carolinealencar@live.it 

 

 

No ano 2000, por ocasião do aniversário de 500 anos do “descobrimento” do Brasil, movimentos 

sociais que se contrapunham a esta “invenção” oficial do país, lançaram-se em diversas 

ações/discursos, sob a insígnia “Outros 500”.  Nesse mesmo ano, artistas de Juazeiro do Norte, 

Região do Cariri, sul do Ceará, construíram um grupo/movimento denominado  Sociedade dos 

Cordelistas “Mauditos” (grafia do manifesto). Eram jovens poetas que lançaram, em primeira 

fornada,  um conjunto de 12 folhetos de cordel, sob o mote “Agora são Outros 500”, trazendo em 

seus versos, uma postura crítica sobre o discurso do “descobrimento”, utilizando, a esse propósito, 

palavras como “invasão”, “ladroagem”, dentre outras. Posteriormente, trouxeram temáticas 

diferenciadas para o campo do cordel como questões de gênero, etnia e religiosidades de forma 

ainda não abordadas nessas folhas volantes, nesse porta-voz que traz a história escrita, trazendo 

outras representações acerca do Brasil e do próprio folheto de cordel, como um dos elementos 

construídos/construtores de identidades da região nordeste do Brasil.  Nesse sentido, tomamos 

como corpus da análise  o folheto “A Farsa” (2000), de Hélio Ferraz que constrói uma narrativa 

de formação do Brasil desde sua “invasão”, passando por momentos históricos e aborda fatos 

políticos da época em que foi escrito.  O  objetivo do trabalho é, pois, investigar o processo de 

construção discursiva do Brasil e do Nordeste pelo folheto em questão. Para tal intento, tomamos 

como referenciais teóricos  autores da Análise do Discurso Francesa como Michel Foucault (2000, 

2002), além de Hobsbawn (1984), Albuquerque Jr (2009) acerca do conceito de “invenção”, e 

Lemaire  (2002) que considera o cordel como “produto tardio das tradições orais”. 

 

Palavras chave: Discurso; Brasil/Nordeste; “A Farsa”. 
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“NAGAZAKI DO SILÊNCIO BARULHANDO NA INTIFIDA”: UMA ANÁLISE 

DISCURSIVA DO CORDEL “TERRORISTA É QUEM NOS U$A”, DE FANKA 

SANTOS 

 

Joseph Bezerra do NASCIMENTO (Universidade Regional do Cariri - URCA) 

Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC-CNPQ) 

josephbezerra1@gmail.com 

 

.Cláudia Rejanne Pinheiro GRANGEIRO (Universidade Regional do Cariri - URCA) 

claudiarejannep@yahoo.com.br 

 

 

No ano 2000, por ocasião das “comemorações” acerca dos 500 anos do Brasil na cidade de 

Juazeiro do Norte, região Cariri sul do Ceará, surgiu um grupo que se autodenominou Sociedade 

dos Cordelistas “Mauditos”. Estes poetas traziam, em seus folhetos, questionamentos sobre 

temáticas tradicionais do cordel: seca, cangaço, Padre Cícero. Transgridem essas ideias e trazem 

questões relativas ao gênero, etnia, dentre outras. No ano seguinte, em 11 de setembro de 2001, 

ocorreu o ataque dos aviões às Torres Gêmeas do complexo empresarial World Trade Center nos 

Estados Unidos.  Nesse período em Juazeiro do Norte estava em pleno vigor a Sociedade dos 

Cordelistas “Mauditos”. Dentre tantos poetas, encontrava-se a poetisa Fanka Santos, autora de 

um cordel que trazia uma visão crítica aos EUA no folheto “Terrorista é quem nos U$A”. na 

contracorrente do discurso do governo americano, que representava os autores do ataque como 

“terroristas”. Nesse sentido, o objetivo do trabalho é verificar os mecanismos de constituição do 

sujeito, na teia dos dizeres/saberes/poderes. O sujeito-autor do folheto insere-se na tradição,  no 

espaço enunciativo do cordel por meio do suporte folheto, da métrica (septilha), das rimas. Ao 

mesmo tempo transgride esse espaço ao trazer para o cordel elementos das expressões culturais 

urbanas como o grafite, a linguagem dos zines e fanzines, as palavras de ordem dos movimentos 

sociais de esquerda, numa relação interdiscursiva/intersemiótica entre os dizeres/saberes/poderes 

e os seus suportes. Nossos referencias teóricos são a Análise do Discurso Francesa, em autores 

como Michel Foucault (2000), que trata do sujeito relacionado às disciplinas, inserido numa 

ordem do discurso, Michel Pêcheux (1997), além de Courtine (2006), conjugados com as teorias 

acerca da cultura e identidades em autores como Stuart Hall (2006). Serão analisados tanto os 

elementos linguísticos como imagéticos e os efeitos de sentido decorrentes dessa relação 

intersemiótica, no intuito de verificar o processo de constituição do sujeito nos entremeios dos 

discursos que o atravessam.  

 

Palavras-chave: Dicurso, Sujeito, Terrorista é quem nos U$A. 
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ENTRE BENDITOS E “MAUDITOS”: O SAGRADO E O PROFANO 

DISCURSIVIZADOS NO CORDEL “PADRE CÍCERO E A VAMPIRA”, DE FANKA 

SANTOS 

 

Manoel Sebastião ALVES FILHO (URCA) 

manoel.filho2@hotmail.com 

 

Claudia Rejanne Pinheiro GRANGEIRO (URCA) 

claudiarejannep@yahoo.com.br 

 

 

A Sociedade dos Cordelistas “Mauditos” foi um movimento de jovens poetas que surgiu nos anos 

2000, na ocasião das (des)comemorações dos quinhentos anos do Brasil. A primeira produção do 

grupo foi uma série de cordéis questionando, com muito humor e ironia, a historiografia oficial 

em relação ao “descobrimento” e constituição do país pelos portugueses. Assumiram uma postura 

de vanguarda neste campo, introduzindo discussões muito comuns na sociedade atual, mas que 

não eram muito discursivizadas naquela época, tais como feminicídio, homossexualismo, 

machismo e a luta por lugares de fala para as mulheres, bem como uma crítica a vários outros 

discursos estabelecidos na sociedade brasileira, que representavam/representam o status quo 

hegemônico. Neste contexto, a poetisa Fanka Santos, uma das fundadoras da sociedade, escreveu 

um folheto de título “Padre Cícero e a Vampira”. O Padre Cícero foi um influente eclesiástico da 

cidade do Crato, que incidiu decisivamente na construção das diversas faces da cidade de Juazeiro 

do Norte como espaço simbólico. Como homem da fé, cuidou do povo nordestino e reuniu sobre 

si um fenômeno de grandes proporções da religiosidade popular. Ainda em vida criou-se o 

imaginário de um homem santo, sábio, dignificado e, sobretudo, idealizado, que se transformou 

em um dos principais ícones da cultura nordestina. Mas não são apenas os discursos de fé que 

discursivizaram o padre. A historiografia construiu o homem político, ambientalista e intelectual. 

É no folheto da Fanka Santos, porém, que podemos observar um Padre Cícero com uma face mais 

humanizada, sujeito aos desejos carnais, influenciado pelo “profano”. no folheto em questão, uma 

figura feminina “maudita” para o discurso religioso: uma vampira. Recheado de 

interdiscursividades, o cordel remonta a uma série arquivos a serem lidos. Tomando como 

referenciais teóricos autores da Análise do Discurso francesa, como Michel Foucault e Michel 

Pêcheux, o trabalho pretende trazer estes “discursos outros” presentes no folheto de cordel a fim 

de compreender as relações e transformações da cultura nordestina através dos seus elementos 

icônicos.  

 

Palavras-chaves: Discurso; Padre Cícero; Fanka Santos. 
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GRUPO 26: TRAMA – LABORATÓRIO DE PESQUISAS E ESTUDOS DISCURSIVOS 

(UFG) 

 

Kátia Menezes de SOUSA (UFG) 

km-sousa@uol.com.br 

 

 

O grupo “Trama: Laboratório de pesquisas e estudos discursivos” desenvolve atividades embasadas 

pelos pressupostos teóricos e metodológicos da Análise de Discurso de orientação francesa, 

especificamente, em sua terceira fase, na qual os discursos, a história e os sujeitos são analisados em 

sua heterogeneidade e dispersão. As investigações de Michel Foucault, nesse sentido, constituem a 

base para as pesquisas do grupo que objetivam, de forma geral, estudar os discursos e seus 

atravessamentos dados pela emergência de enunciados nos diversos suportes de circulação de saberes. 

O grupo desenvolve suas atividades, com a participação de professores e alunos da Graduação e da 

Pós-Graduação da Faculdade de Letras/UFG desde 2003, realizando leituras das obras de Michel 

Foucault para a reflexão acerca dos problemas da contemporaneidade, a partir da análise dos saberes 

e das relações de poder, que determinam a produção e os efeitos dos enunciados, e dos processos de 

objetivação e de subjetivação decorrentes da rede enunciativa que constituem as práticas discursivas 

e não-discursivas. Suas ações têm se centrado na análise de enunciados de diferentes domínios 

(midiáticos, escolares, literários, políticos, jurídicos, científicos, históricos etc.) e na elaboração de 

trabalhos que discutam a relação entre os saberes, o exercício do poder e a (re)definição da função 

enunciativa nos processos discursivos atuantes na construção das várias formas de dizer sobre os 

objetos e temas do mundo. A noção de dispositivo, formulada por Foucault, vem se mostrando 

produtiva para as análises realizadas pelos integrantes do grupo, que buscam compreender o dizível e 

o visível inseridos numa rede de discursos que, ao mesmo tempo em que prende determinados 

enunciados, os oferece a outros espaços para a construção de uma vontade de verdade. Dessa forma, 

para esta apresentação, alguns integrantes do grupo tratarão de temas de suas pesquisas, 

problematizando-os no sentido de fazer com que eles se manifestem por meio de enunciados que, em 

sua efetivação, explicitam os saberes, com suas teorias, conceitos, estratégias e função enunciativa, e 

as formas de poder exercidas pela/na sociedade atual.  

 

Palavras-chave: Análise do discurso; Michel Foucault; Dispositivos de saber/poder. 

 

Integrantes: Adriano Martins Rodrigues dos Passos, Anderson Nowogrodzki, Clodoaldo 

Ferreira Fernandes, Hilda Rodrigues da Costa, Humberto Paixão, Jaquelinne Alves Fernandes, 

Jorge Alves Santana, Letícia Tavares de Faria, Maíris dos Santos Dantas, Odália Bispo de Souza 

e Silva, Tatianne de Faria Vieira, Webert Gomes e Wilton Divino da Silva Júnior. 
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“DO DETALHE À MASSA”: PRÁTICAS E DISCURSOS ACERCA DO CORPO, 

GÊNERO E SEXUALIDADE EM UMA ESCOLA PÚBLICA DA CIDADE DE 

GOIÂNIA - GO. 

 

Adriano Martins Rodrigues dos PASSOS (FCS/UFG) 

amrpassos@gmail.com 

 

 

A escola como um espaço social, tem agido na grande maioria das vezes em conformidade com 

a sociedade na qual se insere. Sua função não pode ser definida de forma clara e precisa, já que 

além de normatizar, normalizar, direcionar e organizar comportamentos, saberes e atitudes, ela 

também tem lacunas, rachaduras, fissuras e cantos através dos quais essas práticas e discursos 

serão, na medida do possível, transgredidos, resistidos. Como um espaço de formação e, por tanto, 

também instável, a escola promove o atendimento de algumas normas e ao mesmo tempo 

possibilita o questionamento de outras. Lá, valores sociais, éticos e morais são constantemente 

reiterados através de uma teia de relações, que ligam e interligam os atores em tramas nas quais 

as diferenças, as distinções e as desigualdades são formas produzidas e reproduzidas. Nesse 

sentido, ao mesmo tempo em que produz e reproduz formas de preconceito e discriminação no 

que tange corpo, gênero, sexualidade, raça, classe social e deficiências, a escola também é um 

local privilegiado para a implementação de políticas públicas para o enfrentamento das 

desigualdades causadas por tais marcadores sociais. O que é certo dizer é que a escola ao longo 

de sua história se manteve sempre fortemente estruturada a partir de premissas afluentes, capazes 

de subjetivar indivíduos e direcioná-los, ou não, a uma valorização social. Assim, este trabalho 

se propõe a analisar os discursos e práticas acerca do corpo, gênero e sexualidade em uma 

instituição de ensino vinculada à Secretaria de Estado da Educação de Goiás - Região 

Metropolitana de Goiânia - GO. Embasado nas proposições foucaultianas e sob os vieses da 

Análise do Discurso de vertente francesa, este trabalho compreendeu que os discursos e as práticas 

analisadas, se enredavam conformando uma trama de estratégias capazes de normatizar e 

normalizar as vivências dos indivíduos na ambiência escolar. Controle que era instituído a partir 

da movimentação do poder entre o nível do detalhe (corpo/indivíduo) ao nível da massa 

(grupo/sociedade); entre a eficiência e a deficiência do corpo; entre a morfologia corporal 

adequada e aquela “fora dos padrões”; entre as diferenças e semelhanças dos sexos; entre as 

representações das homossexualidades e das heterossexualidades; e por fim, entre as hierarquias 

produzidas a partir do ser homem e mulher naquele espaço.  

 

Palavras-chave: discurso, poder, corpo, gênero, sexualidade, escola.  
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O DESENVOLVIMENTO DE UMA SOCIEDADE DE CONTROLE MORAL E O 

MARTELAR DA RESISTÊNCIA 

 

Anderson NOWOGRODZKI (PG-UFG) 

a.nowogrodzki@hotmail.com 

 

 

O presente trabalho é fruto de algumas observações sobre as relações de poder e saber, as 

regularidades e as possibilidades de resistência. Decidiu-se, então, pensar e discutir a constituição 

do sujeito discursivo, sua liberdade, a possibilidade de contrapor os valores de verdade criados 

pelas regularidades discursivas. Demonstra-se, assim, o modo como a sociedade se ordena com 

base na atualidade do saber e, ao mesmo tempo, cria resistências. Então, o postulado teórico-

metodológico com o qual se trabalha é a Análise do Discurso de linha francesa, por ser uma teoria 

que tem inúmeros desdobramentos e contribuições para os estudos da linguagem em uma 

perspectiva historicista. Com isso, busca-se evidenciar questões teóricas que a Análise do 

Discurso levanta para o seu entendimento: O que significa sujeito? O que significa regularidade? 

O que significa resistência? Quais os desdobramentos que esses conceitos podem ter no que se 

propõe investigar? Como se dá a resistência em relação a um mecanismo de controle? Após a 

emergência do capitalismo, potencializou-se a instituição de uma sociedade de controle que tende 

à dessubjetivação, à constituição de autômatos? São questões que norteiam este trabalho e que 

tendem a inquietar para uma análise teórica mais apurada. Outro aspecto que se torna relevante à 

nossa abordagem é um entendimento sobre o conceito de dispositivo. Segundo Courtine (2013), 

devemos olhar para o dispositivo como um conjunto de saberes que se entrecruzam e fazem 

aparecer outros, possuindo uma função estratégica regulada pelas relações de poder. Autores 

como Foucault (2008), Veyne (2014) e Deleuze (2005) constituem a base de leitura dos conceitos 

que serão abordados, sendo complementados por Nietzsche (1985). Essa apreciação é de cunho 

qualitativo, em que não se buscam dados exaustivos, mas representativos. Assim, serão descritos, 

relacionados e entrecruzados diversos enunciados, que apresentem, na contemporaneidade, a 

busca por controlar moralmente o outro, o corpo alheio, observando a retomada do “já dito” por 

meio da memória discursiva, em função de legitimar os discursos. Além disso, lembra-se da 

possibilidade de resistência, fazendo menção assim, principalmente, à Filosofia do Martelo de 

Nietzsche. Enfim, podemos inferir que o sujeito do discurso, ainda que situado 

sociohistoricamente em sociedades capitalistas que reforçam o controle da moral, pode resistir 

por meio do martelar, da reflexão, ir para além das limitações do “ter de ser” e alcançar as 

possibilidades do “querer ser”, podendo cuidar de si, modificar-se constantemente, de forma 

crítica. 
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OS “MONSTROS” EM CONTEXTO ESCOLAR: PRÁTICAS DISCURSIVAS QUE 

(DES)CONSTROEM AS IDENTIDADES TRAVESTIS  

 
Clodoaldo Ferreira FERNANDES (PG-UFG) 

aldoff@uol.com.br 

 
 

A presente pesquisa de doutoramento, cuja temática são as dissidências sexuais na escola, propõe 

investigar como as práticas discursivas de professores/as da educação básica e alunas travestis 

(des)constroem  essa identidade de gênero em ambiente escolar. Pensar a importância de aliar 

estudos transgressivos na linguagem capazes de desestabilizar o que somos ou o que nos 

impuseram a ser a partir de uma dada norma, é questionar os diferentes lugares em que uns têm 

em detrimento da negação de outros. Propor novas formas de subjetividades por meio da recusa 

do instituído e do que é dado como natural, torna-se relevante, para se deslocar nessa 

contemporaneidade, porque estimula a busca geradora de novas problematizações. 

Especificamente, neste trabalho, almeja problematizar possíveis enunciados de professores/as e 

alunas travestis, os quais são produtores de sentidos em relação às identidades sexuais no contexto 

escolar. O estudo propõe, ainda, analisar até que ponto as práticas discursivas de professores/as e 

alunas travestis contribuem para reforçar ou contestar discursos discriminatórios que fomentam 

estereótipos referentes às identidades ‘fora do centro’ conforme a sua condição sexual. Seguem-

se neste trabalho os caminhos teóricos dos estudos linguísticos e utilizam-se os fios teórico-

metodológicos que atendem aos pressupostos da Análise do Discurso Francesa (AD). A 

sustentação teórica pauta-se pelas lentes de Michel Foucault no que articula as discussões sobre 

sexualidades e práticas discursivas, em que faz refletir sobre o discurso como algo que constitui 

as pessoas e as localizam no tempo histórico, legitimando e/ou promovendo novas relações 

sociais. 
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O CORPO COMO ACONTECIMENTO NAS MARCHA DAS VADIAS 

 

Hilda Rodrigues da COSTA (PG-UFG) 

hildardacosta@gmail.com 

 

 

Há um poder que conduz o corpo na sociedade, um poder de discursos institucionalizados, um 

poder, ou poderes, que estabelecem, por exemplo, que o corpo deve gerar vida, que o corpo deve 

ser cuidado, preservado, etc., impondo ao sujeito determinados códigos de controle que permitem, 

ordenam e autorizam a maneira de pensar e agir em sociedade. Posicionando-se contra esses 

discursos institucionalizados, a Marcha das Vadias constitui-se como um dispositivo de poder e 

de subjetividade, pois o corpo emerge como um objeto de contra conduta, ele milita em favor de 

uma causa, ele contra ordena, produzindo um contra poder. Daí a necessidade de compreender 

como este corpo é discursivizado em um contexto de luta na sociedade contemporânea, pois ele 

é ao mesmo tempo um objeto simbólico e político. Simbólico no sentido de representar um objeto 

e político no sentido de que representa uma luta pelo poder, pois como afirma Foucault (2014, p. 

110), “o discurso pode ser, ao mesmo tempo, instrumento e efeito de poder, e também obstáculo, 

escora, ponto de resistência e ponto de partida de uma estratégia oposta”, ele é parte integrante de 

um jogo de lutas, historicamente produzidos. Como suporte teórico-metodológico utilizaremos a 

Análise do Discurso francesa, pautados nos trabalhos de Michel Foucault, buscando compreender 

como o corpo é discursivizado em outras instâncias discursivas, articulando com outros campos 

do saber que incidem sobre a vida dos indivíduos, criando regras, normatizando práticas, criando 

um estado de direito. 
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RESISTÊNCIA E PODER NO DISPOSITIVO DA MODA 

 

 Humberto PAIXÃO (PG-UFG) 

paixaohumberto@hotmail.com 

 

 

Sabe-se que a moda é uma área na qual a criação e a comercialização, seja de produtos ou de 

ideias, movimentam quantias estratosféricas e, no entanto, trata-se de um campo de estudo ainda 

pouco explorado, ou subestimado, ou ainda visto com certo preconceito. Desde que se instalou 

no Ocidente, o que, para alguns autores, tal acontecimento tenha ocorrido no final da chamada 

Idade Média, vem-se constituído como um poder que, amparado em saberes, contribui 

decisivamente para a objetivação/subjetivação de indivíduos. Falar de moda é, pois, mergulhar 

nas tramas de um dispositivo que engendra corpos e controla a população ao produzir a ilusão de 

que leva ao bem-estar e à felicidade. Diante de tal situação, é importante questionar que poder é 

esse, como ele se constitui, do que ele é capaz. Indo mais além, é necessário, em consonância com 

Michel Foucault, olhar para as resistências no interior mesmo do dispositivo da moda e indagar 

acerca não apenas de sua existência, mas também de suas características intrínsecas, uma vez que 

só há poder porque há resistência. Pautando-se no viés teórico-metodológico da Análise do 

Discurso francesa e nas reflexões proporcionadas pela leitura dos trabalhos de Michel Foucault, 

pretende-se, com base em textos que circulam na mídia, colocar em evidência e investigar 

enunciados que puderam e foram efetivamente ditos, constituindo saberes e poderes no 

dispositivo da moda e, principalmente, enunciados que foram se constituindo como um 

contradiscurso no interior mesmo desse dispositivo. Em síntese, pode-se formular a hipótese 

inicial deste estudo da seguinte maneira: a moda é um dispositivo de alta produtividade no qual 

estão imbricados saberes, poderes e sujeitos, sendo que a resistência, que lhe é inerente, é 

absorvida em proveito da manutenção do próprio dispositivo.  
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O MEDO DA MORTE COMO DISPOSITIVO DE CONTROLE/SEGURANÇA QUE 

ATUA SOBRE A VIDA E A NORMATIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

Jaquelinne Alves FERNANDES (PG-UFG) 

jaquelinnefer@gmail.com 

 

 

Este estudo, centrado na Análise do Discurso francesa, com recorrência ao pensamento de M. 

Foucault, possibilitar-nos-á verificar que o medo da morte é algo que entra na norma social, uma 

vez que todo ser humano, tido como normal, luta para a preservação de sua vida, o que nos permite 

tratar o medo da morte como um dispositivo de segurança que atua para a manutenção da vida. 

Pretendemos evidenciar, em corpora específicos, que os sujeitos que não sentem medo de sua 

própria morte instigam esse medo nos sujeitos tidos como normais. Assim, objetivamos tratar o 

medo da morte como um dispositivo de segurança que, conforme Foucault (2008), é o objeto da 

descrição genealógica. A noção de dispositivo nos propicia alcançar uma análise refinada do 

biopoder, o que nos permitirá vislumbrar o medo da morte como um fato indispensável à 

manutenção da vida e da norma. Pensamos, juntamente com Foucault (2008), que dispositivo é 

uma espécie de formação que, em um determinado momento histórico, teve, como função 

principal, responder a uma emergência. O dispositivo é, portanto, uma posição estratégica para o 

estudo do biopoder. A fim de verificar o funcionamento do medo da morte como dispositivo de 

segurança e sua relação com a anormalidade, tomaremos como corpora de estudo dois filmes 

(Apocalypse Now e Um dia de fúria) e um seriado (The Walking Dead, mais especificamente sua 

terceira temporada). Os filmes e o seriado retratam momentos históricos diferentes, o que nos 

permitirá observar como o medo da morte, como um dispositivo de segurança, atuou no decorrer 

da história. Partiremos do princípio que os corpora escolhidos constituem uma rede de 

enunciados, no que se refere ao comportamento e aos acontecimentos discursivos em que os 

sujeitos-personagens estão inseridos e em meio aos quais se constituem. Ao escolhermos esses 

objetos discursivos como corpora de estudos, partimos do princípio que há entre eles uma dada 

regularidade. Com recorrência ao pensamento de Foucault (2007), podemos ainda nos interrogar: 

Por que esses corpora e não outros em seu lugar? Acreditamos que é possível traçar, por meio 

deles, uma rede, composta por diferentes “nós” e posições, o que nos permitirá vislumbrar as 

diversas posições-sujeito que emergem em função desse medo da morte como dispositivo de 

controle que regula a vida e volta-se para a normatização. 
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SEGMENTARIDADE MOLECULAR, CONHECIMENTO DE SI E PREPARAÇÃO 

PARA A MORTE EM “A OBSCENA SENHORA D.”, DE HILDA HILST 

 

Jorge Alves SANTANA (UFG/UFMG) 

jorgeufg@bol.com.br 

 

 

Hillé, ou a obscena Senhora D, de Hilda Hilst (2001) chega aos seus sessenta anos. Sente-se 

irremediavelmente envelhecida. Seu companheiro Ehud, bem mais jovem que ela, falecera há 

pouco e ela se encontra sozinha em sua casa, em uma pequena vila. Corta relações com a 

população local, que não lhe entende os comportamentos atípicos para os padrões consensuais e 

praticamente passa a morar no vão da escada de sua sala. Lembra-se constantemente de seu 

falecido pai. Tece, ao lado de tais reminiscências, uma longa e filigranada reflexão sobre suas 

subjetivações parciais e prepara-se para a morte. Longe de pensar a velhice e a morte nos moldes 

tradicionais de nossos biopoderes contemporâneos, aqueles monitorados e determinados por 

nossas instituições molares (DELEUZE; GUATTARI, 1999), Hillé, ou a Senhora D. (D de 

derrelição – abandono), exercita seu olhar rizomático sobre si mesma e sobre a comunidade de 

pessoas que a rodeia e que também a perfaz como agente social. Assim, ao contrário de exercitar 

uma meditação estoica (FOUCAULT, 2006) que possa prepará-la para uma velhice e uma morte 

“dignas e elegantes”, de acordo com as tradições de seu meio social, político e cultural, a 

protagonista dessa enunciação em prosa poética, desloca tal situação para um contexto no qual o 

paradigma estético (GUATTARI, 1992) possa lhe permitir posicionamentos rizomáticos 

(DELEUZE; GUATTARI, 1995), nas esferas da existência produzida pela ontogênese subjetiva, 

com as características estruturais e sistêmicas da conectividade, da heterogeneidade, da 

multiplicidade, da a-significância linguística, da cartografia de desterritorialização.  Destaque 

aqui há de ser dado a esta última característica rizomática, a cartografia de desterritorialização, 

no que ela diz respeito ao funcionamento dos poderes descentralizados (FOUCAULT, 2007), que 

se mostram como agenciamentos enunciativos capazes de também oferecer às subjetivações, em 

curso constante de constituição, estratégias para o sujeito pensar a si mesmo e a pensar sobre uma 

de suas mais imponderáveis condições existenciais que é a morte. Enquanto tal morte física não 

chega, Hillé exercita o conhecimento de si mesma e da velhice que se consolida no seu corpo 

ainda fortemente erotizado e, pois, sedento da vida plena: “Lixo as unhas no escuro, escuto, estou 

encostada à parede no vão da escada, escuto-me a mim mesma, há uns vivos lá dentro além da 

palavra, expressam-se, mas não compreendo, pulsam, respiram, há um código no centro, um 

grande umbigo, dilata-se, tenta falar comigo, espio-me curvada”. (HILST, 2001, p. 7). 
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OS RASTROS DAS RELAÇÕES PODER X SABER NO DISCURSO ESPÍRITA: 

NORMA E VANGUARDA 

 

Letícia Tavares de FARIA (PG-UFG/IFG-Campus de Urutaí) 

ltavares.22@gmail.com 

 

 

O que pode ser dito? Considerando as relações entre saber e poder, este trabalho objetivou 

entender o processo histórico e social em que se inscreveu o surgimento de alguns aspectos da 

Doutrina Espírita. Tal doutrina surge como acontecimento discursivo, mas também como prática 

e como tal, para ser entendida, precisa ter seus dispositivos problematizados. Para entender esse 

acontecimento é imperioso compreender a rede de enunciados, as práticas, discursivas e não 

discursivas que, no final do século XIX, permitiram ao seu organizador, Allan Kardec, dizer o 

que disse: o surgimento de uma nova ciência, filosofia e religião, conforme sua própria definição. 

Esse jogo em curso, na forma de vida coletiva, em pleno século do racionalismo, aparece nos 

modos de ser historicamente produzidos, tendo de um lado, rejeição da religião normativa, 

estabelecida, e de outro, uma miríade de fenômenos muitas vezes considerados sobrenaturais, de 

entremeio com o discurso médico que começava a se interessar pela psique, pelos fenômenos 

parapsicológicos. Após as Luzes, as práticas religiosas encontram outra relação poder x saber. O 

surgimento de fenômenos noticiados nos jornais europeus e estadunidenses está na ordem do 

acontecimento que se situa, como ensinou Deleuze, entre o visível e o dizível. Os enunciados, 

como na metáfora de nós numa rede, se cruzam, se contrapõem e se complementam. Com o 

surgimento desses discursos é possível perceber o delineamento de dispositivos, tateando a 

irrupção do novo naquilo que já havia no discurso religioso em seu aspecto moralizante, 

disciplinador e normativo, na novidade de se declarar científico, filosófico, além de religioso. 

Com Foucault e a análise do discurso de linha francesa pretende-se problematizar o surgimento 

do discurso espírita, descrevendo o objeto doutrina espírita em seu surgimento, principalmente 

no que o discurso que o atravessa traz de filosófico, de conflituoso entre o discurso da religião 

normalizada e a religião de desponta instaurando novas relações de saber x poder, entre o que 

podia a religião dizer antes e o que poderia dizer agora.  
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O DISPOSITIVO JURÍDICO E MIDIÁTICO COMO REGULADORES DAS 

PRÁTICAS DISCURSIVAS E COMO PROCESSO DE SUBJETIVAÇÃO: PIXAÇÃO,                  

GRAFITE E ARTE CONTEMPORÂNEA 

 

                                                                    Maíris dos Santos Dantas (PPG-UFG) 

                                                                                                   mairisdantas@hotmail.com 

 

 

O poder delimita as práticas de resistência na sociedade, nesse sentido, pensar as regularidades 

que permeiam o discurso é uma das premissas que fundamentam este projeto de pesquisa, o qual 

possui como objeto a Pixação e as relações de poder que a atravessam e a subjetivação/objetivação 

dos sujeitos inseridos nessas práticas. O que se pretende investigar é o discurso da pixação 

enquanto discurso de resistência em relação ao grafite e à arte contemporânea, pois existem 

relações de poder que regulam os discursos sobre essas práticas.  Para isso é necessário 

compreender como os discursos estabelecidos pela jurisprudência e pela mídia regulam os 

discursos em relação à criminalização da pixação e a velada abertura para o grafite enquanto arte 

contemporânea, pois com a lei 12.048 de 2011, temos uma pretensa valorização do grafite 

enquanto ‘arte de rua’, doravante ‘arte contemporânea’, e a pixação enquanto prática subversiva, 

marginal e transgressora, não se enquadrando nas normas e, portanto criminalizada, haja vista a 

lei que prevê pena de reclusão e multa, pois a pixação é entendida como um crime, e deve ser 

punida. O que rastreamos ou escavamos dessa forma são discursos que perpetuam essa punição 

nos meios midiáticos, uma vez que, na fala dos ‘ex-pixadores’ e pretensos artistas de rua a pixação 

significa apenas uma contravenção, enquanto o grafite é a ‘porta’ para a profissionalização, status 

e respeito na cena artística. Vivemos a sociedade em que tudo deve assumir o conceito clean, 

quanto mais higienizado melhor, pois assim assegura-se o que pode ou não circular na urbe, isto 

é, o que é aceitável. Logo, a jurisprudência e a mídia devem ser compreendidas como dispositivos 

de segurança que controlam e estabelecem estratégias e mecanismos que regulam essas práticas 

discursivas na sociedade.  Em síntese o que se quer é pensar com Foucault para além da sociedade 

disciplinar, isto é, para a sociedade que clama por segurança. 
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A RELAÇÃO PODER/SABER NOS PROCESSOS DISCURSIVOS DE OBJETIVAÇÃO 

E DE SUBJETIVAÇÃO DO PROFESSOR BRASILEIRO 

 

Odália Bispo de Souza e SILVA (PPG/UFG) 

odaliabispo@yahoo.com.br 

 

 

Nossa pesquisa, embasada em fundamentos teórico-analíticos da Análise do Discurso de vertente 

francesa, de base foucaultiana, propõe uma investigação acerca das regras de formação que 

permitem o surgimento de determinados discursos sobre o professor no Brasil. Objetivamos, por 

intermédio das lentes conceituais que comparecem nos trabalhos de Michel Foucault, encontrar 

ferramentas para problematizarmos nossa atualidade, mais especificamente, os modos como o 

professor comparece discursivizado nos mais diferentes enunciados. Considerando-se que, em 

cada época, de acordo com as sociedades e com os sujeitos que as constituem, os ditos sobre o 

professor se (re)configuram, abordaremos, nesta pesquisa, complexas relações que sustentam o 

entrecruzamento entre linguagem, sociedade e história nos processos de semantização do sujeito 

professor. Entendemos, pois, que os modos de identificação desse profissional, sejam eles 

(des)valorizado, transgressor, (des)preparado, vocacionado etc., são dotados de pura 

historicidade e, por isso mesmo, é fundamental que consigamos romper com sua naturalidade, 

com a ideia simples e exata de que o professor é isso ou aquilo. É necessário abandonar 

definitivamente a concepção de que há uma transparência na linguagem para pensarmos os ditos 

sobre o professor como o acúmulo de camadas discursivas e de práticas sociais. Nesse sentido, 

nosso modo de operar a descrição e a interpretação dos dados selecionados para análise encontra-

se intrinsecamente relacionado à tese de que os discursos sobre a profissão e o sujeito professor 

não se desvinculam das práticas sociais e históricas que, em conformidade com as circunstâncias 

de sua emergência, colocam em evidência um conjunto de saberes e delimitam uma escala 

valorativa, a qual estabelece, nos processos de objetivação e de subjetivação desse profissional, 

os elementos que são acionados para instituir o que (des)qualifica seu modo de ser e de agir. 

Entendemos que, dentre os tantos temas inerentes aos discursos sobre o professor brasileiro, a 

atualidade parece convidar a que se considere urgente a valorização docente. No entanto, ao 

mesmo tempo em que essa valorização se configura como uma tentativa de enquadramento da 

referida categoria profissional no mesmo conjunto de requisitos para as demais profissões – 

reconhecimento, percepção salarial dignificante, status, etc. –, acompanhamos o constante 

reaproveitamento de discursos que tomam o professor ora como o sacerdote, o vocacionado, ora 

como o despreparado, o desatualizado, ora como o desleixado, ora como o transgressor, etc. Nossa 

hipótese é a de que, embora cada época coloque em evidência o que torna o profissional docente 

mais ou menos importante, (des)valorizado, não há como escapar dos inúmeros atravessamentos 

discursivos, o que culmina, muitas vezes, na culpabilidade que lhe é atribuída pelo fracasso nos 

índices que quantificam a qualidade da educação brasileira. 
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Orientador: Prof. Dr. Pedro de Souza (UFSC) 

 

 

Muitas vezes tido como pecaminoso, portanto, algo a ser negado e afastado das práticas de si, o 

prazer tem sido, ao longo dos tempos, um dos grandes temas em discussão, em polêmicas e em 

exercícios de poder e de resistências, (re) (des) constituindo sujeitos. Por termos uma formação 

cristã no Brasil, o prazer, em seus variados sabores, tem sido silenciado, como se o homem fosse 

um sujeito destinado apenas ao sofrimento. Ao longo de ensaios-autobiográficos, na obra 

Variações sobre o prazer: Santo Agostinho, Nietzsche, Marx e Babette, Rubem Alves defende 

seu ponto de vista a respeito de várias questões que envolvem os sujeitos e a vida; narra muito de 

sua experiência, caminhando para aquilo que acredita ser uma vida de prazeres; e trata de quatro 

variações sobre o prazer, a partir de quatro olhares: da teologia, da filosofia, da economia e da 

culinária, levando, para suas reflexões, inúmeros outros sujeitos, cujos dizeres (poéticos, 

literários, filosóficos, teológicos, culinários, da música...) dissipam-se no sujeito-autor, (des) (re) 

constituindo-o. O sujeito desenha-se como uma colcha de retalhos discursivos. Essas variações 

sobre/do prazer dialogam, principalmente, com o prazer erótico, e, a partir delas e da experiência 

de pensá-las, Alves questiona a negação do prazer, uma vez que o corpo, ao contrário da razão, 

“deseja ‘fazer amor’ com o seu objeto” (ALVES, 2011). Esse corpo erótico “sente as coisas em 

função do prazer que elas lhe causam [...] é o juiz que julga as coisas: as gostosas são comidas, 

vão para dentro do corpo. As não gostosas são rejeitadas, ficam fora do corpo” (ALVES, 2011). 

Assim, que corpo é esse subjetivado pelo discurso em torno do(s) prazer(es)? Como esse corpo 

atua (e ele atua?) na constituição do sujeito? Como ele se coloca nas práticas de si? Ele é intervalo, 

fragmento discursivo? Pensando nas variações sobre o prazer, no sujeito que deseja o prazer e/ou 

o nega, no corpo como dispositivo de subjetivação (será o corpo um dispositivo?), e partindo das 

reflexões propostas por Michel Foucault a respeito de sujeito, meu olhar caminha para pensar a 

multiplicação das rupturas; a noção de descontinuidade; o lugar que ocupa o sujeito dentro do 

discurso, do jogo de poder e de resistência, uma vez que esta posição é dispersa, passível de ser 

ocupada por diferentes e diversos indivíduos. 
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PRÁTICAS LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS DE UM RITO SEXUAL ON-LINE ENTRE 

SUJEITOS MASCULINOS 

 

Webert GOMES (G-UFG) 

webertgomes@live.com 

 

 

As relações homoeróticas estão figurando, entre os debates públicos da atualidade, como 

movimento de iluminação do que antes era institucionalmente apagado. Ocorre, porém, que há 

práticas homoeróticas exercidas em microesferas do cotidiano, aquém do que iluminam as 

instituições. Nelas, encontramos, na contramão do esforço de instituições públicas, repetições de 

um discurso machista que, no entanto, em vez de reiterar as formações imaginárias das práticas 

homossexuais, as reacomodam, organizando-as em eixos, dos quais um, por um lado, mantém a 

identidade do macho, e outro a reorganiza no seio das práticas homossexuais. Sob esses 

pressupostos, analisamos as conversações entre sujeitos masculinos no Bate-papo UOL que 

compõem, via práticas linguístico-discursivas, um rito sexual, cujo desempenho tende ao sucesso 

ou insucesso segundo as filiações discursivas que os sujeitos realizam na comunicação, visíveis 

em seus procedimentos verbais. O objetivo geral da pesquisa é visualizar e demonstrar quais os 

procedimentos linguístico-discursivos adotados entre sujeitos masculinos nessa plataforma on-

line são determinantes para o sucesso ou insucesso do rito sexual. Para isso, deveremos visualizar 

e problematizar os discursos que as interações mobilizam, entendendo alguns como coerções 

institucionais também presentes localmente, e ainda as inflexões que os sujeitos realizam sobre 

eles para se bem sucederem. As filiações discursivas serão percebidas nos recursos 

lexicogramaticais selecionados pelos sujeitos, compreendendo sua seleção não como gratuita, 

mas como uma maneira de encaixar o contexto pragmático da comunicação à trama discursiva, e 

como operadores de atos de fala necessários ao prosseguimento da conversação. Uma das 

hipóteses é que a filiação ao discurso machista, por alguns sujeitos nesse rito, serve como 

autorização à relação homoerótica. A tomada daquele mitiga o compromisso com os estigmas 

desta. Comprometidos com as contribuições de Michel Foucault e da Análise do Discurso 

francesa, vê-se que há então uma constante tensão diante das fissuras do dispositivo sexual, ora 

negadas para preservação da identidade estereotípica de macho, mas ora aproveitadas para o 

exercício de relações locais, mantendo-se a contradição inerente à discursividade e o embate de 

poderes pulverizados no cotidiano das práticas. 

 

Palavras-chave: Discurso; Rito sexual; Relação homoerótica. 
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O CONCEITO DE TRANSGRESSÃO 

 

Wilton Divino da SILVA JÚNIOR (UFG/PG-UFG) 

wiltonufg@gmail.com 

 

 

Partindo das reflexões propostas em nossa dissertação A transgressão no Evangelho de 

Saramago: um efeito discursivo (2009), procuramos nesta pesquisa através de uma 

problematização das práticas transgressoras, ensaiar a conceituação do termo transgressão 

fundamentado nas considerações foucaultianas sobre o tema (“Prefácio à Transgressão” – 1963). 

Afirma Foucault que “a transgressão é um gesto relativo ao limite” que não apaga a ordem vigente 

e nem cria uma ordem paralela ou ainda que não deve, o acontecimento transgressor, ser 

considerado como negativo, escandaloso, subversivo ou que objetiva “abalar a solidez dos 

fundamentos”; essa caracterização opõem-se ao modo como o senso comum compreende a 

transgressão, o que nos colocou em seu encalço, abrindo caminhos para uma série de hipóteses 

na tentativa de compreender melhor tanto as múltiplas possibilidades de aplicabilidade do termo 

(nos referimos aos diversos campos de saber que a utilizam) quanto a cristalização atual de uma 

de suas acepções (destruição, ruptura). Primeiramente, entendemos que a transgressão se produz 

no âmbito discursivo, pois, ela se efetiva como acontecimento conjugando linguagem, história e 

sujeito num constante movimento de mudança que sempre surge na relação com outros discursos. 

Como hipótese fundamental, compreendemos a transgressão como conservadora, na medida em 

que desejamos problematizar sua acepção como destruição de princípios estabelecidos, para tanto, 

afirmamos que a transgressão é um investimento de sentidos numa mesma ordem discursiva, isto 

é, uma ampliação nos horizontes dos sentidos que se contrapõem. Discutir o conceito de 

transgressão implica uma abordagem do conceito de verdade, ou melhor, as práticas 

transgressoras parecem organizar-se a partir da instauração, legitimação e reconfiguração de jogos 

de verdade, que pressupõem determinados saberes e relações de poder. Ainda de modo ensaístico, 

pensamos que a transgressão pode materializar-se como carnavalização, como resistência, como 

subversão e como transvaloração. Tais afirmações não pretendem de modo algum uma redução 

do que é a transgressão, outrossim, a construção de um espaço conceitual, via discursividade, para 

o termo transgressão, na tentativa de compreender as operações discursivas que permitem sua 

existência e sua reconfiguração. Partimos da dificuldade em apontar claramente práticas 

transgressoras na contemporaneidade e retomamos acontecimentos reconhecidamente 

transgressores na história e sua reformulação como discurso hegemônico e as novas formas de 

transgressão desencadeadas. O que nos inquieta é compreender o que se altera (constituição de 

objetos, modos de enunciar, teorias e conceitos) e por que se altera (se é que realmente há uma 

transformação) neste “gesto relativo ao limite” quando há a incorporação (nem sempre necessária) 

da transgressão como discurso hegemônico, e para isso, entendemos como fundamental 

problematizar a constituição de seu conceito. 

 

Palavras-chave: Transgressão; Foucault; Discurso. 

 

 

 

 



 

 
São Carlos/SP – Brasil, setembro de 2015 

212 

GRUPO 27: GRED – GRUPO DE ESTUDOS DO DISCURSO (UERN) 

 

Ivanaldo Oliveira dos SANTOS (UERN) 

ivanaldosantos@yahoo.com.br 

 

 

O Grupo de Estudos do Discurso (GRED), atualmente coordenado pelo Dr. Ivanaldo Oliveira dos 

Santos, está inserido nas pesquisas desenvolvidas no Departamento de Letras Estrangeiras (DLE) e 

no Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN). Ele contribui para que o ensino e a pesquisa no DLE e no PPGL sejam, cada vez mais, 

verticalizados. Além disso, atualmente possui dez pesquisadores e vinte e cinco alunos, de graduação 

e pós-graduação, está dividido em três linhas de pesquisa, sendo elas: Análise do Discurso e Ensino, 

Discurso e Modernidade e Discurso e Pragmática. Tendo em vista os saberes linguísticos da 

modernidade e tendo o discurso como centro de suas preocupações investigativas, os pesquisadores 

do GRED vêm participando em eventos, tais como: congressos (nacionais e internacionais), colóquios, 

seminários e outros. Além disso, vêm publicando textos de relevância acadêmica (artigos, livros, 

resenhas, etc) com o objetivo de apresentar e difundir os resultados de suas pesquisas, cujo corpus, 

com foco na Análise do Discurso (AD), permite (re)pensar o conceito, a formação e a divulgação dos 

diversos níveis do (inter)discurso, a partir dos aspectos histórico, analítico-pragmático, político, social, 

ideológico-cultural e de outras matrizes. O GRED trabalha principalmente com a Análise do Discurso 

de linha francesa (AD Francesa), especificamente com teóricos, como, por exemplo, Michel Foucault, 

Michel Pêcheux e Dominique Maingueneau. Além disso, os pesquisadores, membros do GRED, estão 

abertos a discussões teóricas, epistemológicas e a corpus de análises e interpretações oriundas de 

outras fontes de discussões da AD, como, por exemplo, a Análise do Discurso de linha anglo-inglesa. 

Por fim, o GRED tem procurado contribuir para o fortalecimento das discussões dentro da AD no 

Brasil, especialmente na região Nordeste do país. 

 

Palavras-chave: Análise; Discurso; GRED. 
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UMA ANÁLISE DO DISCURSO DAS TIRINHAS DA MAFALDA: INTERDISCURSO E 

MEMÓRIA DISCURSIVA NA CONSTRUÇÃO DO SENTIDO. 

  

Ana Michelle de Melo LIMA (UERN) 

anamichellemelo@hotmail.com 

 

 

Partindo de uma abordagem discursiva da linguagem, objetivamos, neste trabalho, realizar uma 

análise do discurso das tirinhas da Mafalda, verificando como acontece a construção dos efeitos 

de sentido nesse enunciado. Nosso aporte teórico é a Analise do Discurso de vertente francesa, a 

partir da contribuição de Michel Pêcheux e Michel Foucault para a teoria do discurso. Nossa 

pesquisa destaca como objeto de estudo, as tirinhas da personagem Mafalda, criadas pelo 

desenhista argentino Joaquim salvador Lavado, mais conhecido como (Quino). Justificamos essa 

escolha, pelas condições de produção do discurso, as quais remetem a situações de diferenças 

sociais e econômicas na sociedade, além de ser um enunciado discursivo que favorece a 

construção de diferentes efeitos de sentidos. Nessa materialidade, é possível observar questões de 

luta de classes, reveladas por meio das injustiças sociais, em virtude de um regime político 

autoritário, contribuindo para a formação de uma sociedade oprimida.  A metodologia utilizada 

constitui-se de pesquisa bibliográfica sobre a Análise do discurso, que aborda os pressupostos 

teórico-metodológicos, enfatizando o lugar de Pêcheux e Foucault na teoria e as categorias 

mobilizadas no processo de análise, tais como: sentido, sujeito, discurso, formação discursiva, 

enunciado, memória discursiva, interdiscurso e relações de poder-saber. Posteriormente, 

analisaremos no enunciado discursivo da tirinha, como os efeitos de sentido são produzidos 

relacionados ao resgate da memória discursiva e ao interdiscurso, mostrando como as diferenças 

econômicas e sociais produzem sujeitos docilizados pelas relações de poder, uma vez que se 

submetem a uma realidade adversa e com precárias condições de vida. É possível perceber um 

efeito de sentido de ironia ao se observar a luta por direitos iguais e a conformidade com a situação 

vivenciada pelo sujeito discursivo. O enunciado discursivo oportuniza a construção do sentido 

ligado ao que pode ser dito, não dito e silenciado, já que o discurso é sempre controlado e 

selecionado por uma ordem do discurso, conforme defende Foucault (1999). 

  

Palavras-chave: Sentido; Discurso; Memória discursiva. 
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YES, WE CAN X OBAMA FOR AMERICA: O DESLOCAMENTO DA IMAGEM 

POLÍTICA DE BARACK OBAMA NAS CAPAS DA NATIONAL REVIEW 

 

Antonio Genário Pinheiro dos SANTOS (UFRN/UERN) 

gennaryo@yahoo.com.br 

 

 

Inscrito nos pressupostos teórico-metodológicos da análise do discurso de tradição francesa, o 

presente estudo tem como objetivo analisar o trabalho discursivo da mídia e a produção do 

espetáculo de imagem no acontecimento da política norte-americana, considerando os lugares 

discursivos e as posições-sujeito que foram reservadas ao presidente Barack Obama nos pleitos 

eleitorais de 2008 e de 2012. Trata-se de, no espaço da discursividade, problematizar a produção 

e a mobilidade de dizeres na mídia que incitam o resgate de memória e permitem analisar o deslize 

do sentido no espaço do controle do dizer e de seus respectivos efeitos. Considerando os estudos 

de Foucault (2005, 2006, 2008) e de Pêcheux (2007, 2008) acerca do sentido, do discurso, do 

acontecimento, da memória e do controle do discurso, bem como aqueles de Courtine (2009, 

2011), sobre a leitura das imagens, propõe-se analisar capas da revista americana National 

Review, atentando para os jogos de imagens e o cerceamento discursivo que inscreveram a 

imagem política do presidente Barack Obama a partir de diferentes trajetos de discursividade, 

mas na esteira da evidência e do silenciamento. Desse modo, esse estudo propõe que ao 

discursivizar o pleito eleitoral de 2008, a mídia reservou à Obama uma imagem política ligada a 

efeitos de positivação, profetismo, salvação e esperança, enquanto que em 2012, o sujeito 

discursivo foi trazido à evidência segundo trajetos de negatividade e descrédito, associado ao 

martírio e à falha. Arrolando poder, verdade, memória e mobilizando estratégias discursivas de 

controle do dizer, a mídia operou estrategicamente produzindo um efeito de deslocamento de 

imagem política, ao mesmo tempo em que oportunizou a efetividade de um espetáculo de 

visibilidade e adestramento do olhar. A partir de tal reflexão, pode-se pensar nos processos de 

subjetivação e nos trajetos de discursividade instaurados na e pela mídia, observando a 

constituição do sujeito discursivo e a ilusão do controle do dizer, isto é, os arranjos e as operações 

insidiosas da mídia que tenta imputar, na leitura de um determinado recorte de real, determinados 

efeitos de sentido e não outros em seu lugar.  

 

Palavras-chave: Discurso; Acontecimento Discursivo; Mídia. 
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ANÁLISE DO DISCURSO E A PROPAGANDA SOBRE A MULHER: ENTRE A 

ACOMODAÇÃO E A RESISTÊNCIA 

 

Ivanaldo Oliveira dos SANTOS (UERN) 

ivanaldosantos@yahoo.com.br 

 

 

Este trabalho apresenta, de forma resumida, duas pesquisas que foram desenvolvidas, em nível 

de Mestrado, no Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Note (UERN). Ele tem por objetivo apresentar a figura da mulher nas campanhas 

publicitárias desenvolvidas pelo Boticário e pela SKY no período de 2012 a 2013 e tendo como 

tema central, dessas campanhas, o Dia Internacional da Mulher. A teoria norteadora da pesquisa 

e de suas consequentes interpretações é a Análise de Discurso de linha francesa (AD-Francesa) e 

como teórico orientador o pensador francês Michel Foucault. As principais categorias de análises 

que norteiam a pesquisa são: discurso, corpo, vigilância e docilização. Em grande medida, essas 

categorias são fundamentadas pelas seguintes obras de Michel Foucault: Vigiar e Punir, 

Microfísica do Poder, As Palavras e as Coisas, A Arqueologia do Saber e História da Sexualidade 

(Volume I e II). Foram utilizados outros teóricos da Análise do Discurso (AD), como, por 

exemplo, Gregolin (2007a, 2007b), Ferreira (2007, 2008), Baronas (2004), Greertz (2008) e 

Indursky (2007). O método da pesquisa é o Método Arqueológico desenvolvido por Michel 

Foucault. A pesquisa demonstra que existe um intenso jogo de acomodação e resistência nas 

campanhas publicitárias do Boticário e da SKY sobre o Dia Internacional da Mulher. De um lado, 

essas campanhas apresentam a mulher como uma figura moderna, sedutora e consumista. Em 

grande medida, o discurso dessas campanhas apresenta uma mulher que por ser moderna e ter 

poder de sedução é uma avida consumidora. O discurso não é voltado para a emancipação da 

figura feminina, mas para a mulher consumidora, é um discurso, cujo eixo central é a vigilância 

e a docilização do corpo da mulher. Esse tipo de discurso é mais forte na propaganda da SKY. Do 

outro lado, encontram-se fragmentos de discurso que valorizam as lutas e a busca pela autonomia 

da figura feminina. Esses fragmentos apresentam o corpo da mulher como um espaço de 

resistência e de luta sociocultural. Eles foram encontrados principalmente nas campanhas 

publicitárias do Boticário. Por fim, afirma-se que as campanhas analisadas dão ênfase ao consumo 

e a mercadoria e que, por isso, a figura da mulher aparece, na maioria das vezes, apenas como um 

mostruário, como uma forma de vender um produto e seduzir o consumidor. 
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A MULHER NAS MÚSICAS DE FORRÓ: A [DES]CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 

DA MULHER NORDESTINA NAS LETRAS DAS MÚSICAS DO NOVO FORRÓ. 

 

John de Oliveira MAGALHÃES (UERN) 

j_oh_m@hotmail.com.br 

 

 

A música é uma linguagem de comunicação universal, que nos sensibiliza e causa nos 

entretenimento e prazer. Com os novos contornos e objetivos que a música ganha no século XX, 

em especial no Novo Forró a partir da década de 1990, à mulher, mesmo que amada e um dos 

principais objetos de criação artística, tem uma identidade que assume uma forma muito mais 

maliciosa e por que não dizermos erótica. Contudo, se o Forró é um dos estilos musicais mais 

escutados no Brasil e já se espalhou pelo mundo, ele tem um papel relevante na criação e 

disseminação da cultura nordestina. Para tanto, a linha teórica do pensador Michel Foucault com 

a teoria da Análise do Discurso francesa (AD Francesa), serão utilizadas como base da pesquisa 

e de suas consequentes interpretações, fundamentadas principalmente em: A arqueologia do 

Saber (FOUCAULT, 2008) e Microfísica do Poder (FOUCAULT, 1979). O objeto de análise 

será o discurso das letras das músicas do Novo Forró e a [des]construção da identidade da mulher 

nordestina. A AD Francesa vê a história como um monumento vivo e sempre pronto para novos 

efeitos de sentido. Nessa perspectiva, não importa de quando é o arquivo que se pretende 

trabalhar, importa saber que esse arquivo guarda um conjunto de saberes que podem ser 

observados, descritos e analisados em diferentes formas, sem que isso comprometa algum estágio 

da história. Para Foucault o discurso é uma prática social que determina o lugar social dos falantes 

e das instituições. Cada falante usa o discurso a partir de um dado lugar social e dele enuncia 

formando sua identidade. Com base nisso, o presente projeto será desenvolvido com base na 

Análise do Discurso francófona na forma de inferências, ou seja, as músicas serão interpretadas 

como monumentos, mostrando como esses monumentos se transformaram em discursos que 

figuraram dentro do contexto social da época. Como a questão da identidade não está claramente 

discutida nas músicas, será feita uma leitura minuciosa e uma análise criteriosa para poder 

dissertar sobre essa questão. O objetivo disso é pela busca de diálogos que os as letras das músicas 

de Forró travaram nessa questão quanto à constituição discursiva da identidade da mulher 

nordestina e sua reinvenção. 

 

Palavras-chave: Análise; Novo Forró; Identidade; Mulher. 
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DISCURSO, CORPO E MÍDIA – QUE CORPO É ESSE MONALISA??!!! 

 

José Gevildo VIANA (UERN)  

gevildo_viana27@yahoo.com.br  

 

 
A mídia, como dispositivo de saber-poder, hoje mais do que nunca, tem grande influência no 

disciplinamento e controle dos corpos, subjetivando sujeitos e relacionando-os aos efeitos de sua 

historicidade discursivamente produzida. Desde modo, considerando o discurso como 

acontecimento que produz efeitos de sentidos na fabricação de corpos, objetivamos com esse 

artigo, descrever/interpretar, a partir de uma charge produzida no espaço midiático, os modos de 

subjetivação do corpo feminino (arte - Monalisa) construído na mobilização de uma rede de saber 

- poderes que emergem em determinadas épocas, evidenciando o corpo como de natureza 

discursiva. Para tanto, faremos uso de procedimentos teóricos metodológicos do campo da 

Análise do Discurso de origem francesa, e sua articulação com os domínios foucaltianos, mas 

precisamente no que se refere ao método arquegenealógico. O corpus aqui em análise, no interior 

do exercício de saber-poder da mídia, se constitui como um enunciado, charge, materializado em 

páginas da internet com grande alcance aos sujeitos da contemporaneidade. Assim, 

operacionalizamos a análise desse enunciado a partir de categorias produtivas do campo da AD, 

a saber, a própria noção de Discurso, Sujeito, Interdiscurso, Memória Discursiva e Modos de 

Subjetivação. Deste modo, observamos, portanto, que o corpo feminino como enunciado (arte - 

Monalisa) em análise, sofre os efeitos da historicidade que o constitui, uma vez, que é alvo das 

relações de saber-poder que emergem em determinadas épocas. Com isso, o corpo aqui analisado, 

trata-se de um corpo sempre em transformação, ou seja, em uma fabricação sócio - histórica , que 

nos possibilita, pelo efeito da memória discursiva, capturá-lo em diversos processos de modos de 

subjetivação. O que sugere a indagação: Que corpo é esse Monalisa??!!.  

 

Palavras-chave: Discurso; Corpo feminino; Memória discursiva e Mídia. 
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A INFLUÊNCIA DOS VERBOS INTRODUTORES DO DIZER DO OUTRO PARA A 

CONSTRUÇÃO DO SENTIDO 

 

Kaline Shirley da Silva NASCIMENTO (UERN) 

kalinenascimento@hotmail.com 

 

Maria do Socorro Maia Fernandes BARBOSA (UERN) 

socorromaia@uern.br 

 

 

Apresenta-se, nesse artigo, parte dos resultados de uma pesquisa de mestrado. Esse trabalho visa 

investigar a influência dos verbos introdutores do discurso citado para a construção do sentido, 

nas vozes que aparecem nos textos finalistas de memórias literárias da Olimpíada de Língua 

Portuguesa Escrevendo o Futuro (OLPEF) 2012. Essa é uma pesquisa descritiva e interpretativa, 

de base qualitativa e adotou-se o método dialético. Considerou-se para a análise o discurso citado, 

nas modalidades do discurso direto e do discurso indireto, por apresentar marcas explícitas. Além 

do mais, ao incluir o discurso indireto livre ter-se-ia um número muito superior de amostras, o 

que poderia se tornar inviável para o momento. Para a fundamentação teórica dessa pesquisa 

utilizou-se os trabalhos de Maingueneau (1997, 2001, 2008) sobre o discurso citado e os verbos 

introdutores desse discurso. O corpus é composto pelos vinte (20) textos de memórias literárias 

finalistas da OLPEF 2012 que apresentam o uso do discurso direto e/ou indireto. Salienta-se que 

esses textos foram produzidos por alunos de vários estados brasileiros e, depois de selecionados, 

publicados em um livro. Os dados revelaram que os verbos introdutores, em sua maioria, exercem 

grande influência na construção do sentido. Dentre eles, o verbo dicendi apresentou uso frequente 

e, em alguns casos, demonstrou aparente neutralidade; em outros, influenciou no sentido do 

enunciado. Além disso, no estudo de Maingueneau (2008) apresentaram-se quatro pressupostos 

para os verbos introdutores e, dentre eles, foram identificados nessa investigação os verbos que 

indicam hierarquia e aqueles que apresentam aparente neutralidade. No entanto, nas análises dessa 

pesquisa, encontraram-se mais quatro novos pressupostos, a saber: verbos que funcionam como 

elemento de continuidade; colaboram para o estabelecimento da linguagem literária; colaboram 

ou não com a clareza do enunciado e verbos dicendi que indicam a mudança de narrador. Portanto, 

ressalta-se a necessidade da orientação docente ao discente destacando a importância da escolha 

do verbo introdutor no momento da produção textual, seja por ocasião da OLEPF ou no cotidiano 

escolar, visto que muitas vezes em decorrência dessa escolha constrói-se o sentido do enunciado. 

 

Palavras-chave: Discurso citado; Verbos introdutores; Memórias literárias. 
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A PEDAGOGIA DO SORRISO NA CENA MIDIÁTICA: UMA ANÁLISE DO 

DISCURSO DA INCLUSÃO SOCIAL DO SUJEITO COM DEFICIÊNCIA 

 

Maria Eliza Freitas do NASCIMENTO (UERN) 

elizamfn@hotmail.com 

 

 

A mídia contemporânea abre espaço para a produção de diferentes discursos. Dentre os quais se 

observa a ênfase na imagem do sujeito com deficiência, em virtude dos deslocamentos sofridos 

na trama histórica. Dessa forma, iremos nos debruçar na análise de enunciados midiáticos que 

discursivizam o sujeito mulher com deficiência, observando os modos de subjetivação, ligados às 

redes de memória e aos efeitos da relação poder-saber. Seguimos a trilha teórica da Análise do 

Discurso, por meio do diálogo entre Michel Pêcheux e Michel Foucault, buscando as vontades de 

verdade e dos efeitos de sentido que se instauram nos enunciados midiáticos. Para tanto, usamos 

como objeto de análise o discurso da Revista Sentidos, uma produção midiática destinada à 

inclusão da pessoa com deficiência, Como metodologia, faremos pesquisa bibliográfica sobre a 

Análise do Discurso para marcar o lugar teórico de Pêcheux e Foucault. Em seguida, analisaremos 

o corpus, com um olhar voltado para os processos discursivos. Nesse percurso analítico, 

observamos como são produzidos os efeitos de sentido, mostrando o deslocamento sofrido pelo 

corpo com deficiência ao longo da história, o qual foi afetado pelas relações de poder-saber que 

permeia a sociedade desde diferentes épocas. Além disso, será enfocado o acontecimento 

discursivo que subsidia a emergência do discurso da inclusão do sujeito com deficiência, que faz 

uma cisão entre as diferentes fases – da exclusão à inclusão. Assim, será possível perceber como 

o discurso constrói diferentes estratégias que fazem emergir sentidos possíveis para a deficiência. 

Neste trabalho, enfocaremos enunciados de capa da revista Sentidos, como forma de perceber a 

visibilidade e as dizibilidades para o sujeito, ligando-o ao sentido de corpo feliz e produtivo, 

marcando esse sentido no aspecto da regularidade no discurso pelo sorriso no rosto que garante 

um efeito de felicidade, além dos braços que sinalizam uma liberdade controlada. Esses são traços 

que, pelo viés da Semiologia Histórica, possibilitam compreender como o discurso produz 

manobras de controle e seleção do que pode ser dito. 

 

Palavras-chave: Sujeito; Deficiência; Discurso. 
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ENTRE O DIZER E O JÁ-DITO NA FALA DOS PROFESSORES ENVOLVIDOS COM 

A METODOLOGIA DE ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Maria de Fátima Pereira MELO (UERN)  

fatimapmelo@hotmail.com 

 

Maria do Socorro Maia Fernandes BARBOSA (UERN) 

socorromaia@uern.br 

 

 

Este trabalho tem como objeto de estudo as Heterogeneidades Enunciativas, especificamente no 

campo das não-coincidências do dizer, propostas por Authier-Revuz (1990, 1998, 2004). 

Articulamos também conceitos advindos do dialogismo e da polifonia de vozes sociais em 

Bakhtin (1981, 2011) e da concepção do sujeito clivado pelo inconsciente em Lacan (2008, 2009, 

2010). Seguindo essa balizagem teórica, o corpus da pesquisa constitui-se de excertos coletados 

de quatro (4) entrevistas realizadas com docentes que ministram as disciplinas envolvidas com a 

Metodologia de Ensino da Língua Portuguesa (MELP). Essas entrevistas constituem parte do 

banco de dados do Projeto de Cooperação Acadêmica: disciplinas de licenciatura voltadas para o 

ensino da Língua Portuguesa (PROCAD). Interessa-nos investigar como se representam as 

marcas linguístico-discursivas das não-coincidências interlocutivas e interdiscursivas através das 

quais se realiza o desdobramento metaenunciativo da modalização autonímica, presente nos 

discursos de professores envolvidos com a formação do professor de Língua Portuguesa, 

considerando, para tanto, o jogo de vozes sociais que se veem nas falas dos sujeitos da pesquisa. 

A reflexividade do sujeito em torno do seu dizer em um determinado contexto social é o que 

fornecerá elementos para uma análise qualitativa das categorias dessas marcas linguístico-

discursivas. Do ponto de vista de seus objetivos, este trabalho se inscreve no campo da Teoria da 

Enunciação e se caracteriza como uma pesquisa descritiva de análise interpretativa. Na 

computação dos dados, os resultados nos permitiram vislumbrar a extrema importância da 

pesquisa para o campo da Teoria da Enunciação, uma vez que o trabalho visa mais do que 

apresentar conceitos relativos às heterogeneidades enunciativas, mostrar, por meio da fala desses 

sujeitos, a inter-relação entre o que se ensina na Universidade e o que o graduando consegue levar 

para a sala de aula, tentando aproximar prática/teoria/prática, na formação do professor de Letras-

Português, lugar em que várias vozes são sobrepostas e como tal, dizem respeito às não-

coincidências que afetam o dizer.  

 

Palavras-chave: Heterogeneidades Enunciativas; Discurso; Professor de Língua Portuguesa.  
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A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS: OS EFEITOS DO MEDO NA VOZ DA 

ESPERANÇA 

 

Maria Jackeline Rocha BESSA (UERN) 

jakyy84@hotmail.com 

 

 

A análise do discurso Francesa ao longo das últimas décadas tem ganhado destaque como uma 

das subáreas da linguística que mais cresce, mostrando uma relação da língua com a historicidade 

nos processos discursivos. Nesse entremeio, o que ganha grande destaque são os estudos 

discursivos sobre a mídia, importante veículo comunicativo na atualidade. Considerando essa 

realidade, neste trabalho, objetivamos descrever e interpretar as estratégias discursivas sobre o 

futebol brasileiro, que estão materializadas nos enunciados do jornal esportivo argentino Olé, 

destacando os efeitos de sentido produzidos, ligados a uma memória discursiva sobre o futebol. 

Para tanto, utilizamos os pressupostos teórico-metodológicos da Análise do discurso, na interface 

dos trabalhos de Michel Pêcheux e Michel Foucault, discutindo categorias como: sujeito, efeito 

de sentido, memória discursiva, interdiscurso, acontecimento discursivo, enunciado, relações de 

poder-saber. Diante de tais concepções, nos apoiamos em Foucault (1999, 2010) e Pêcheux (1997, 

2007) e em pesquisadores brasileiros que estudam o discurso, tais como: Gregolin (2001), 

Nascimento (2010), Santos (2008) que contribuíram para tal discussão.  Nesse caso específico, 

nos propomos a analisar o enunciado discursivo de uma reportagem que discursiviza sobre um 

momento antes do acontecimento Copa do Mundo em que, Neymar, considerado um dos 

jogadores mais importantes da seleção brasileira, mostrava medo de jogar o campeonato. Com 

uma reportagem intitulada Ya tengo miedo, o sujeito enunciador do jornal produz e faz circular 

um discurso que naquele momento era propício, já que enfatiza o fato de o maior craque brasileiro 

expressar medo de encarar a pressão de jogar um campeonato mundial em casa. Diante da análise 

realizada, percebemos que o discurso produz sentidos que são escorregadios que fogem, deslizam 

e produzem outros sentidos. Um dos efeitos de sentidos construídos produz uma vontade de 

verdade ao utilizar como estratégia discursiva o próprio discurso do sujeito jogador, Neymar, 

expressando medo de encarar tamanha responsabilidade, foi o ponto que levou o jornal a estampar 

essa reportagem, construindo um efeito de sentido de fragilidade no futebol brasileiro. 

 

Palavras-chave: Jornal Olé; Sentido; Discurso. 
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A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO MULHER NA LEI MARIA DA PENHA 

 

Nívea Barros de MOURA (UERN) 

niveabarrosmoura@hotmail.com 

 

 

A Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, conhecida popularmente e até no meio jurídico como 

Lei Maria da Penha, à época de sua publicação, foi palco de embates históricos, ideológicos e 

sociais que perduram nos dias atuais. Nesse sentido, esse trabalho tem como objetivo analisar os 

efeitos de sentido produzidos nos enunciados da referida lei, observando a construção do sujeito 

mulher na rede discursiva e as relações de poder-saber. Nossa base teórica é a Análise do Discurso 

de vertente francesa – que investiga a construção do sentido em diferentes enunciados, ligando-o 

a uma exterioridade. Buscaremos, neste trajeto, a partir da inquietação foucaultina, discutir quem 

é o sujeito mulher na sociedade contemporânea. Para tanto, justifica-se a escolha da Lei Maria da 

Penha, na qual se percebe essa influência já na própria alcunha dada a esta referência legislativa. 

Em nenhum momento existe, no texto legal, alusão ao nome “Maria da Penha”, contudo, a lei é 

assim conhecida porque se refere à busca incessante de uma mulher vitimizada pela violência 

doméstica e familiar. Como metodologia, faremos pesquisa bibliográfica sobre a Análise do 

Discurso Francesa, embasada em autores como Foucault e Pêcheux, para compreender como no 

discurso se efetiva a construção dos efeitos de sentido e os modos de subjetivação do sujeito 

mulher, assim como as categorias que serão mobilizadas no percurso analítico. Em seguida, 

realizaremos a análise da materialidade, observando a produção de sentido no enunciado jurídico 

da lei Maria da Penha, buscando enfocar o interdiscurso, o resgate da memória discursiva, as 

relações de poder-saber e os modos de subjetivação do sujeito mulher. A Constituição Federal do 

Brasil de 1988 defende a ideia de que homem e mulher são iguais, por isso, pretende-se averiguar 

como o contexto histórico-social que propiciou o surgimento da lei “Maria da Penha”, pode 

traduzir essa igualdade formal. Consideramos que persiste nesta lei uma concepção sobre a 

mulher vinculada a uma sociedade com ideologias machistas e que, por isso, concebe-a como a 

parte mais frágil na relação homem/mulher. Nossa reflexão aponta para esse discurso jurídico que 

revela as relações de poder que o constrói representando esse sujeito mulher como alguém que 

necessita de amparo legal para firmar-se e constituir-se enquanto cidadã e sujeito de direitos.  

 

Palavras-chave: Lei Maria da Penha; Mulher; Discurso. 
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O DISCURSO PUBLICITÁRIO E A IMAGEM FEMININA NO DIA INTERNACIONAL 

DA MULHER 

 

Secleide Alves da SILVA (UERN) 

sicleide.silva@hotmail.com 

 

Ivanaldo Oliveira dos SANTOS (UERN) 

ivanaldosantos@yahoo.com.br 

 

 

Este trabalho apresenta, uma pesquisa desenvolvida, em nível de Mestrado, no Programa de Pós-

Graduação em Letras (PPGL) da Universidade do Estado do Rio Grande do Note (UERN). Ela 

se propõe a descrever/interpretar como os mecanismos da relação saber/poder contribuem, através 

das práticas discursivas da publicidade, para tornar os corpos femininos dóceis, passíveis de terem 

suas atitudes e identidades moldadas. Está fundamentada pelo campo teórico da Análise do 

Discurso de linha francesa. Busca principalmente em Michel Foucault as contribuições 

necessárias para desenvolver-se a investigação, como as noções de saber, poder, discurso e 

sujeito, observando na materialidade linguística da revista Veja os artifícios da relação 

saber/poder que sustentam as dicursividades das peças publicitárias. Em grande medida 

fundamenta-se nas seguintes obras de Michel Foucault: Vigiar e Punir, Microfísica do Poder, A 

Arqueologia do Saber e A Ordem do Discurso. Foram utilizados outros teóricos da Análise do 

Discurso (AD), como, por exemplo, Gregolin (2001, 2003, 2005), Fernandes (2005), Orlandi 

(2002) e Navarro-Barbosa (2004), dentre outros. O corpus é constituído de seis peças publicitárias 

que se apresentam como homenagens ao Dia Internacional da Mulher e foram veiculadas na 

revista Veja entre os anos de 2005 a 2010. A análise tomou como percurso metodológico a 

arqueologia de Foucault, sendo que as publicidades sobre o Dia Internacional da Mulher foram 

analisadas a partir do trajeto temático corpo feminino e docilização, tomando os eixos beleza, 

domesticidade, saúde, boa forma e modernidade como ponto de partida para a leitura do corpus. 

A pesquisa demonstra que as materialidades publicitárias ancoradas na data do dia 8 de março, 

geralmente, usam essa data apenas como um chamativo, uma forma de propagar que o produtor 

discursivo reconhece a importância da data e dedica um especial apreço pelas mulheres. No 

entanto, essa alusão serve muito mais para cumprir o papel de promover o produto do que para 

realmente homenagear as mulheres por suas conquistas. o Dia Internacional da Mulher é 

geralmente esvaziado de sua historicidade. Percebe-se ainda que através de suas práticas 

discursivas a publicidade age como um meio de docilização do corpo feminino. Nelas o sujeito 

mulher é discursivizado a partir dos saberes socialmente constituídos no tecido social, sendo 

apresentadas às mulheres posições de sujeito ideais, interferindo dessa forma na constituição das 

subjetividades femininas. 
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A RELAÇÃO DE GÊNERO SOB O OLHAR DO DISCURSO MIDIÁTICO: UMA 

ANÁLISE EM PROPAGANDAS DULOREN. 

 

Suegna Sayonara de ALMEIDA (UERN) 

suegnasayonara@hotmail.com 

 

 

Este artigo objetiva analisar os efeitos de sentido estabelecidos pelas relações entre os gêneros 

masculino e feminino discursivizadas nas propagandas de Lingerie Duloren. Para isso, 

utilizaremos os pressupostos teóricos da Análise do Discurso de linha Francesa, abordando 

categorias como interdiscurso e memória discursiva, além de reconhecer formações discursivas 

responsáveis por constituírem seus sentidos. Assim, para subsidiar nosso trabalho abordaremos 

os dizeres de Michel Foucault (2014), Fernandes (2012) e Orlandi (2005, 2007) no tocante aos 

estudos da AD, sobre as relações de gênero estabelecidas dentro de nossa sociedade utilizaremos 

Bauman (2005) e Hall (2007), e para entender o campo midiático como lugar onde se produzem 

inúmeros discursos carregados de heterogeneidades, faremos uso dos dizeres de Charadeau 

(2006) e Gregolin (2007). O trabalho é constituído de 03 (três) propagandas que foram retiradas 

do site www.duloren.com.br, e apresentam em seus discursos imagéticos algumas das relações 

homem versus mulher estabelecidos em nossa sociedade e que reutilizados na construção dessas 

propagandas nos remetem a outros discursos já utilizados anteriormente, e quando trazidos para 

o agora nos proporcionam outros efeitos de sentido. As análises feitas em propagandas de Lingerie 

Duloren, vêm a nos proporcionar o entender de como a cultura e a ideologia, fabricadas no interior 

de uma sociedade, interferem no acontecer enquanto sujeito histórico-social, e que dessa forma 

estabelece o lugar e o papel que cada sujeito (homem e/ou mulher) venha a desempenhar dentro 

de uma sociedade. Sendo assim, só somos capazes de fazer essas análises através da apreensão de 

algumas formações discursivas e de seus desdobramentos interdiscursivos, que sobre o efeito da 

memória discursiva, nos permite interpretar as relações de gênero estabelecidas dentro das 

propagandas midiáticas de Lingerie Duloren.  

 

Palavras-chave: Discurso; Propaganda; Relação de gênero. 
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GRUPO 28: NEPAD – NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ANÁLISE DO 

DISCURSO (UFPI) 

 

João Benvindo de MOURA (UFPI) 

jbenvindo@ufpi.edu.br 

 

 

O NEPAD – Núcleo de Estudos e Pesquisas em Análise do Discurso foi criado em 2012 por 

pesquisadores das universidades, federal e estadual do Piauí (UFPI e UESPI), e imediatamente 

cadastrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPQ. Mais tarde, também foi registrado 

oficialmente como Núcleo de Pesquisa da UFPI. Desde então, congrega um grupo de vinte 

pesquisadores que se dedicam a investigar as facetas dos discursos literários, midiáticos, políticos, 

religiosos e empresariais. Dentro desse universo de possibilidades, elegemos a temática da inclusão 

social como base para uma pesquisa coletiva que seja capaz de aglutinar nossos esforços. Nesta sessão 

de comunicações, apresentaremos algumas pesquisas que analisam os discursos nas seguintes 

situações: i) na educação inclusiva em algumas cidades do Brasil, a saber: Brasília (DF), Fortaleza 

(CE), Goiânia (GO), Floriano (PI) e Teresina (PI); ii) na educação a distância como fator de inclusão 

social no Piauí; iii) na inclusão dos surdos através da literatura, considerando-se a obra “Le cri de la 

mouette”, da escritora francesa Emanuelle Laborit e, finalmente, nos discursos acerca da inclusão 

social proferidos pelo Papa Francisco em sua visita ao Brasil, em 2013. Para tanto, utilizamo-nos de 

instrumentais teóricos diversificados que perpassam pela Análise crítica do discurso, a Análise do 

discurso de tradição francesa e a Retórica. A partir desses estudos, verificamos que os discursos da 

inclusão social permeiam a sociedade contemporânea e estão presentes nas suas mais variadas formas 

de comunicação, enaltecendo uma necessidade urgente de um consenso acerca da humanização e do 

respeito pelo ser humano. Seja na educação especial, na educação a distância, na literatura ou nos 

discursos religiosos, percebe-se uma enunciação que se vale de artefatos linguageiros para produzir 

um efeito de sentido de sensibilização. Tais estratégias estão presentes na evocação da memória, nas 

formações discursivas, nas condições de produção, na construção de imagens, no interdiscurso, enfim, 

fazem parte de um contexto social cada vez mais emergente, razão pela qual deve ocupar um espaço 

privilegiado nas pesquisas acadêmicas. 
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INCLUSÃO DOS EXCLUÍDOS: A CONSTRUÇÃO DO ETHOS DO PAPA 

FRANCISCO EM ENTREVISTA À REDE GLOBO 

 

João Benvindo de MOURA (UFPI) 

jbenvindo@ufpi.edu.br 

 

 

O objetivo deste artigo é analisar os discursos do Papa Francisco em entrevista exclusiva à Rede 

Globo de televisão, verificando a construção das imagens de si (ethos) como estratégias 

enunciativas de persuasão. Definimos, portanto, como corpus, um vídeo da referida entrevista 

concedida ao repórter Gerson Camaroti, do programa “Fantástico”, exibido pela Rede Globo por 

ocasião da visita do Papa ao Brasil, no dia 28 de julho de 2013. Trata-se de uma pesquisa 

exploratória e qualitativa. Num primeiro momento, fizemos uma transcrição da entrevista, 

organizando o texto a partir das perguntas do entrevistador e das respostas do Papa. Em seguida, 

procedemos à análise e classificação das imagens de si produzidas pelo Sumo Pontífice em seus 

discursos. Para tanto, utilizamos o instrumental teórico a respeito do ethos como construção da 

imagem do orador a partir de Aristóteles e da Análise do Discurso Francesa, explorando teóricos 

como Amossy (2006); Maingueneau (2008) e Charaudeau (2006). Esse último estabelece uma 

classificação que agrupa as imagens em ethé de credibilidade – aquelas nas quais o sujeito falante 

conduz o auditório a julgá-lo digno de crédito, e ethé de identificação – resultado de uma junção 

de traços pessoais de caráter, de corporalidade, de comportamentos e de declarações verbais. 

Dentro do discurso religioso analisado, verificamos uma recorrência temática considerável acerca 

do perigo da exclusão social e da necessidade urgente da união de forças – incluindo as diversas 

religiões – em favor da inclusão. Dentro dessa Formação Discursiva há uma maior predominância 

das imagens relacionadas ao propósito da identificação, dentre elas, a cautela, a leveza, a 

humildade e a humanidade. No tocante à credibilidade, verificamos apenas o ethos de coragem. 

Concluímos que o Papa imagina-se possuidor de uma credibilidade divina, razão pela qual não há 

a necessidade da mobilização de imagens de ufanismo, liderança e competência, como o fazem 

os políticos. Os ethé de identificação, no entanto, são bastante recorrentes, fazendo-nos crer que 

há uma forte intenção de reaproximação da igreja católica com os seus fiéis, cuja ausência, nos 

últimos tempos, ocasionou uma significativa diminuição dos católicos em detrimento de um 

aumento considerável da quantidade de evangélicos. 

 

Palavras-chave: Discurso religioso; Ethos; Papa Francisco. 
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O DISCURSO DA INCLUSÃO E O PAPEL DO EDUCADOR  

ESPECIALIZADO NA ESCOLA REGULAR 

 

José Ribamar Lopes BATISTA JÚNIOR (UFPI/LPT/NEPAD) 

ribasninja@pq.cnpq.br 

 

 

A proposta da educação inclusiva prevê a  ação docente como principal recurso para que a criança 

e o jovem com deficiência sejam incluídos na rede regular. O próprio termo inclusão remete à 

ideia da transformação da escola como ambiente suficiente para que o alunado com deficiência 

possa dele também participar, mas na condição de novo, de diferente. Nesse sentido, por 

apresentar-se como proposta altamente centrada na atuação docente, a inclusão tem sido sentida 

diferentemente por professores/as, que ora a temem, ora se encantam. Essas mudanças se deram 

em consonância com as orientações estabelecidas na Conferência Educação para Todos, em 

Jomtien (1990) e na Declaração de Salamanca (1994), que preconizavam, entre outras questões, 

a ampliação da Educação Especial nos países em desenvolvimento. Contudo, tais processos 

repercutiram no modelo educacional da escola regular comum, desarticularam a rede de 

atendimento ofertado até então por associações e instituições não-governamentais, e 

desencadearam processos identitários em professores/as, dentro do modelo inclusivo. Nesse 

sentido, objetivamos investigar os discursos e as práticas de letramento no contexto da Educação 

Especial, face às essas mudanças na política educacional brasileira.  A investigação foi ancorada 

na Análise de Discurso Crítica (FAIRCLOUGH, 2003; CHOULIARAKI & FAIRCLOUGH, 

1999) e nos Novos Estudos do Letramento (BARTON, 2007; BARTON & HAMILTON, 1998 e 

BARTON & PAPEN, 2010). A pesquisa foi realizada em cinco cidades brasileiras – Brasília, 

Fortaleza, Goiânia, Floriano e Teresina, no período de 2007 a 2014. O corpus é formado por 

transcrições de entrevistas e observações etnográficas realizadas com 25 profissionais. Os 

resultados demonstram a fragilidade da proposta de inclusão brasileira, celebrada por meio de 

discursos que evocam igualdade, justiça, cidadania, direito e autonomia, não concretizados da 

forma como são veiculados. Os resultados também apontam para uma prática educacional que 

consolida um ambiente de desvalorização da docência, por meio da privação de meios, recursos, 

acanhamento das políticas intersetoriais de apoio às famílias, em parte decorrente da política de 

formação docente para a educação inclusiva que vem influindo para uma prática escolarizada 

pouco eficiente e emancipatória, visto que as concepções ainda estão dicotomizadas em relação 

ao aluno regular e ao aluno deficiente.  Por outro lado, novos discursos emergem no contexto 

escolar (Discursos da inclusão, dos Direitos Humanos, da Saúde e da Família tradicional) que 

favorecem o convívio entre crianças e jovens da Educação Especial e Educação Regular, bem 

como a integração social de pessoas com deficiência em diferentes ambientes. 

 

Palavras-chave: Discurso; Letramento; Educação Inclusiva. 
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RELAÇÕES INTERDISCURSIVAS NA PRODUÇÃO DE SENTIDOS SOBRE A 

CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA PELOS PROFESSORES 

FORMADORES DO NEAD/UESPI 

 

Raimundo Isídio de SOUSA (UESPI) 

risidios@yahoo.com.br  

 

 

Partindo da concepção de que discurso são efeitos de sentido entre locutores (Pêcheux), 

discutiremos o modo como os sujeitos professores formadores do Núcleo de Educação a Distância 

da Universidade Estadual do Piauí – Uespi constroem discursos acerca da concepção de educação 

a distância. Essa modalidade de educação tem-se consolidado e se aprimorado no Brasil desde 

2005, e a Uespi oferta cursos a distância desde 2009 por meio do Sistema Universidade Aberta 

do Brasil e, a partir da prática pedagógica nessa modalidade, começam-se desafios dos processos 

educativos na Universidade em relação às perspectivas e às mudanças postuladas pela educação 

a distância, pois o professor passa por uma ressignificação em sua prática, considerando as novas 

abordagens e formas de conceber e de fazer educação. Entretanto, a abertura de novos espaços e 

a mudança de paradigmas na educação superior frente à modalidade de educação a distância 

causam, de certo modo, incertezas. Nesse sentido, pretendemos investigar como o professor 

formador é levado a institucionalizar, na sua prática, o discurso de quem mantém o Programa, ao 

comentar as finalidades deste, o perfil do discente e o cotejo com a modalidade presencial. Os 

autores que subsidiarão o estudo são Pêcheux (1990, 1999), Orlandi (1997, 2002) e Courtine 

(1999, 2009), trazendo as composições teóricas sobre discurso, sujeito discursivo, interdiscurso, 

formação discursiva e formação ideológica. A pesquisa tem como corpus 06 entrevistas colhidas 

para a execução do Projeto PIBIC/Uespi em 2014. Os resultados preliminares suscitam uma 

constante anaforização dos discursos do governo federal sobre a educação a distância nos 

discursos dos professores, ativando pré-construídos, já-ditos de formações discursivas que levam 

a posição-sujeito a sustentar e a naturalizar o saber por meio da memória discursiva e do 

interdiscurso. Tais fenômenos apontam a educação a distância como importante prática promotora 

da inclusão social, à medida que possibilita a milhões de brasileiros o acesso a cursos de formação 

diversificados ofertados em plataformas virtuais, insurgindo como palco de representações 

discursivas que acionam uma perspectiva de mudança de ser professor e de ser estudante. 

 

Palavras-chave: Discurso; Inclusão; Educação a distancia. 
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UM DISCURSO DE INCLUSÃO SOCIAL: A CONSTRUÇÃO DO ETHOS DE UMA 

SURDA NA OBRA AUTOBIOGRÁFICA LE CRI DE LA MOUETTE 
  

Shara Lylian de Castro LOPES (UFC) 

sharalylian@hotmail.com  

  

 

Esta pesquisa, que resultou de estudos realizados para o trabalho de conclusão do curso de 

especialização em LIBRAS – Língua Brasileira de sinais ofertada pela UESPI – Universidade 

Estadual do Piauí, realizada pela autora no período de 2013 a 2015, teve por objetivo compreender 

como se dá a construção do ethos da atriz e escritora francesa Emmanuelle Laborit, em sua obra 

autobiográfica Le cri de la mouette. A obra retrata a percepção do mundo a partir da ótica de uma 

pessoa surda num ambiente de indiferença e completo silêncio. Numa visão mais ampla, a 

proposta do estudo se deu com o fim de perceber como a língua de sinais, em qualquer que seja 

o país, colabora para a inclusão social de uma comunidade surda nas diversas interações sociais 

que se cobram dela pela sociedade geral. Desse modo, o artigo esclarece a necessidade de analisar 

os recursos linguísticos, discursivos e retóricos utilizados pela autora para a construção e 

consolidação da identidade desse estrato social, bem como os desafios enfrentados por essa 

comunidade na consolidação de sua identidade, tendo em vista os obstáculos de toda natureza 

enfrentados pelos surdos e que, se estendem a outros grupos minoritários, respeitadas as 

idiossincrasias de cada um deles. Para a análise, foram utilizados referenciais teóricos oriundos 

de estudos da Análise do Discurso realizada principalmente na França (AMOSSY, 2005; 

MAINGUENEAU, 2008a, 2008b), de estudos sobre identidade (CHARAUDEAU, 2015; HALL, 

2006; TAVARES, 2007) e de pesquisas sobre a língua de sinais que se delineiam no Brasil das 

últimas décadas com a intenção de proporcionar uma visão científica da situação social em 

questão. Assim, foi possível perceber a importância da categoria discursiva ethos, bem como, da 

formação discursiva interligada intrinsecamente a outras categorias, para o processo de formação 

e estabilização de identidade do sujeito surdo, bem como a necessidade de uma língua de sinais 

para a referida estabilidade. 

 
Palavras-chave: Discurso; Ethos. 
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GRUPO 29: CED – CÍRCULO DE ESTUDOS DO DISCURSO (UEA) 

 

Claudiana NARZETTI (UEA/PPGLA/CED) 

cn.narzetti@uol.com.br 

 

 

O CED (Círculo de Estudos do Discurso) é um grupo de estudos e pesquisas em análise do discurso. 

Vincula-se ao Programa de Pós-Graduação em Letras e Artes da Universidade do Estado do 

Amazonas (PPGLA-UEA) e congrega pesquisadores de todos os níveis acadêmicos (graduandos, 

graduados, mestres e doutores). O grupo tem como objetivos: a) fomentar teórica e 

metodologicamente o desenvolvimento de pesquisas de IC, Mestrado e Doutorado fundamentadas na 

Análise do discurso francesa, derivada dos trabalhos de Michel Pêcheux, e na Análise dialógica do 

discurso, tal como proposta por Valentin Voloshinov e Mikhail Bakhtin; b) realizar análises que 

privilegiem as relações interdiscursivas, abordadas a partir da materialidade linguística dos discursos; 

c) propiciar a socialização de pesquisas na referida área; d) divulgar a análise do discurso no âmbito 

da UEA; e) fortalecer a análise do discurso enquanto campo de pesquisas. As pesquisas desenvolvidas 

no grupo seguem dois sentidos. O primeiro deles é o da investigação sobre a história e a epistemologia 

da análise do discurso. O segundo é o da aplicação dos conceitos teóricos e analíticos da AD na análise 

de diferentes discursos que circulam na contemporaneidade, especialmente aqueles nos quais a relação 

de contradição e conflito apresenta-se como marca constitutiva. Relacionadas à primeira linha de 

investigação, há pesquisas específicas sobre a história do conceito de formação discursiva (sua 

emergência, sua rede conceitual, suas retificações, suas transformações); e sobre o sentido da proposta 

de Pêcheux de remontar de Foucault a Espinoza. Relacionadas à segunda linha de investigação, há 

pesquisas específicas sobre as representações sociais do “ser surdo” na escola inclusiva, considerando 

o interdiscurso existente sobre o tema; os efeitos de sentido de inclusão social em discursos associados 

à comunidade dos sujeitos Surdos e dos sujeitos ouvintes; a produção da verdade jurídica e os 

discursos dissonantes acerca da diminuição da maioridade penal no Brasil; a representação da mulher 

em propagandas veiculadas ao longo dos últimos cem anos. Os dois tipos de investigação são 

intercomplementares e caracterizam, assim, a unidade do grupo. 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso Francesa; Análise Dialógica do Discurso; 

Interdiscursividade. 

 

Integrantes: Carlos Rubens Costa, Karen Lourine Franco da Silva, Marcos Roberto dos Santos, 

Matheus Cascaes Lopes, Monnyke Olga Barbosa Assunção e  Sebastião Reis de Oliveira. 
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POR QUE REMONTAR A SPINOZA? 

 

Carlos Rubens COSTA (UFAM/CED) 

crubenscosta@uol.com.br 

 

 

O objeto de nossa pesquisa está relacionado a um texto de Pêcheux (1977) intitulado Remontemos 

de Foucault a Spinoza. Detendo-nos momentaneamente nesse título, podemos constatar que ele 

se apresenta sob a forma de uma convocação dirigida aos analistas do discurso para remontar a 

Spinoza. Nosso problema decorre diretamente dela: por que Spinoza? Observando a história 

ulterior da AD, constatamos que esse chamamento ficou sem respostas: nem a questão supracitada 

mereceu a devida atenção nem o efeito pragmático esperado (a adesão à convocação) se realizou. 

Pelo que tudo indica, essa ausência de resposta está ligada à menção, já no próprio título, ao nome 

de Foucault. Essa menção provocou um desvio do foco da discussão para a relação entre os dois 

pensadores franceses. Assim, a proposta de remontar a Spinoza foi lida frequentemente como um 

mero pretexto usado por Pêcheux para criticar Foucault ou, ao menos, para apontar as diferenças 

entre o conceito de “formação discursiva” proposto por ele (Pêcheux) e aquele proposto pelo autor 

de A arqueologia do saber. Interpretada nesses termos, a referência a Spinoza teria como única 

finalidade ressaltar a ausência, em Foucault, de elementos que possibilitassem pensar a 

contradição, vale dizer, de uma teoria da ideologia que permitisse analisar as lutas ideológicas e 

a dominação interna da ideologia dominante face à ideologia dominada. Evidentemente essa 

leitura não só não responde satisfatoriamente à nossa pergunta (Por que Spinoza?) como a torna 

supérflua. Para que ela seja reposta, é preciso deslocar o foco da discussão, relacionando a 

proposta de remontar a Spinoza, não com o trabalho de Foucault, mas com o próprio projeto 

original de Pêcheux. Assim, nossa hipótese é a de que o Remontemos aponta para a existência em 

Spinoza não apenas do esboço de uma teoria da ideologia capaz de pensar a contradição, mas 

também e sobretudo de uma articulação desta teoria com a materialidade linguística e com uma 

teoria do imaginário, que mostra que “quanto menos se conhecem as causas, mais se é submetido 

a elas”. Ou seja, no Tratado Teológico-Político (1670), Spinoza teria realizado, trezentos anos 

antes, algo semelhante ao que Pêcheux vinha tentando fazer desde a AAD-69: articular uma teoria 

apta a analisar as contradições (o marxismo), uma teoria que permitisse pensar a materialidade do 

discurso (a linguística) e uma teoria do imaginário e da constituição do sujeito (a psicanálise). Por 

isso, diz Pêcheux, é preciso remontar a Spinoza. 

 

Palavras-chave: M. Pêcheux; B. Spinoza; M. Foucault. 
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PARA UMA HISTÓRIA DO CONCEITO DE FORMAÇÃO DISCURSIVA: 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Karen Lourine FRANCO DA SILVA (UEA/CED) 

k.lourine.fs@gmail.com 

 

 

Na década de 60, surge como um campo disciplinar, na França, a Análise do Discurso Francesa, 

que, conforme Maldidier (2003), tem como principais fundadores Michel Pêcheux e Jean Dubois. 

Ambos os autores e demais estudiosos da área citada focaram seus interesses para o discurso 

dentro das ciências humanas e da Linguística. Tinham como objetivo analisar e/ou abordar o 

discurso a partir dos pontos de vista histórico, social e ideológico, tendo em vista o sentido das 

palavras e expressões empregadas, que sofre variação de acordo com as posições ideológicas 

daqueles que as empregam em seus discursos. Por tratar-se de um campo disciplinar a AD 

francesa funciona a partir de uma teoria e de um método de análise. Um dos principais conceitos 

da teoria é o de formação discursiva, abordado no artigo A semântica e o corte saussuriano: a 

língua, linguagem e discurso, de Pêcheux  (HAROCHE, HENRY, PÊCHEUX, 2007). Houve, 

entretanto, em torno deste conceito, diversas retificações e refinamentos, como o de Jean-Jacques 

Courtine (2009), que propôs um refinamento no conceito de FD, embasado na perspectiva aberta 

por Michel Foucault. Desta feita faz-se necessário trazer esclarecimentos quanto ao conceito 

primeiramente elaborado, inclusive as retificações sofridas pelo mesmo. De um modo geral este 

trabalho objetiva reconstituir a história do conceito de formação discursiva; especificamente, 

objetivamos recuperar elementos da história da AD francesa; identificar em quais das tendências 

de AD o conceito de FD emerge; explicitar a rede conceitual na qual esse conceito é inserido no 

momento de sua emergência, ou, de outro ponto de vista, a partir de qual paradigma teórico esse 

conceito é formulado; e apontar a problemática à qual esse conceito responde; discutir as 

transformações sofridas pelo conceito a partir das propostas de Pêcheux e/ou de atores ligados a 

seu grupo, analisando essas transformações a partir da explicitação das forças (teóricas, 

institucionais, políticas) aí envolvidas. Para alcançar os objetivos citados acima, em nossa 

investigação, aplicaremos uma metodologia que passará pelas etapas de descrição da história da 

AD; descrição da configuração disciplinar do campo; identificação das obras que 

apresentam/desenvolvem/retificam o conceito de FD da AD; levantamento das retificações e 

refinamentos do conceito de FD. 

 

Palavras-chave: Análise do discurso; Formação discursiva; História da análise do discurso. 
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A POLÊMICA DOS EFEITOS DE SENTIDO DO DISCURSO DA EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA E DA EDUCAÇÃO BILÍNGUE PARA ALUNOS SURDOS 

 

Marcos Roberto dos SANTOS (PPGLA/UEA/CED)               

marcosroberto_ils@hotmail.com                                                        

 

 

O presente trabalho visa analisar os efeitos de sentido do discurso acerca do tema Inclusão Social 

produzido por Surdos e por ouvintes. Atualmente, no cenário brasileiro há um grande incentivo 

por parte do governo à promoção da Inclusão Social. Nessa perspectiva, esse processo tenta 

extinguir as mais variadas formas de preconceitos e coloca os grupos segregados em contato com 

os grupos hegemônicos. Por outro lado, a Comunidade Surda se encontra numa posição contrária 

à do governo, pois para ela esse modelo de Inclusão Social não corresponde às reais necessidades 

dos Surdos, principalmente educacionais. Podemos perceber que para os defensores da educação 

inclusiva, os surdos devem aprender e manter o contato com a Língua Portuguesa. Já para a 

comunidade surda, estes devem primeiramente estarem expostos aos estímulos linguísticos da 

Língua Brasileira de Sinais. Dessa forma, o sujeito é determinado pela linguagem e o seu discurso; 

conforme as suas posições ideológicas os efeitos da produção do discurso podem assumir diversos 

sentidos. Para a realização deste trabalho será feita pesquisa bibliográfica de autores que abordem 

sobre Educação Bilíngue para Surdos como Ronice Quadros (2004), Ana Cláudia Lodi (2014), 

Carlos Skliar (1999) entre outros. Também será realizada a pesquisa documental de fontes 

primárias como as legislações sobre a Educação Inclusiva e a Educação específica para Surdos, e 

de fontes secundárias como textos e propagandas publicadas em revistas, redes sociais e mídias 

televisivas. Além dessas, será realizada uma pesquisa de campo em escola regular e bilíngue para 

refletir como estes discursos sobre a Inclusão Social refletem-se na realidade escolar dos alunos 

surdos na cidade de Manaus. A análise dos dados coletados será baseada no referencial teórico-

metodológico da Análise do Discurso francesa, tal como proposta por Pêcheux e desenvolvida 

por Orlandi (2013) e Possenti (2009). Sendo assim, esta pesquisa justifica-se pela necessidade de 

discussões e reflexões sobre quais abordagens educacionais proporcionam aos estudantes surdos 

um desenvolvimento significativo no processo de construção de ensino e aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Discurso; Educação Inclusiva; Educação Bilíngue. 
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A REPRESENTAÇÃO DO FEMININO: 

UMA ANÁLISE DISCURSIVA DE PROPAGANDAS 

 

Matheus Cascaes LOPES (UEA/CED) 

matheus.cascaes@hotmail.com 

 

 

A presente pesquisa tem por objetivo analisar a construção da imagem da mulher em propagandas 

de produtos de limpeza. A intenção é a de comparar a evolução da imagem da mulher nesse gênero 

textual em momentos históricos diferentes. Partindo da hipótese de que, em anúncios de segmento 

de casa, que circulavam na década de 60, por exemplo, a representação da mulher estava associada 

basicamente à imagem de mãe, esposa e dona de casa, realizamos o seguinte questionamento: 

após todas as transformações ocorridas na sociedade atualmente no que se refere à questão de 

gênero, que envolvem, entre muitas outras, as relações de trabalho e organização familiar, essa 

imagem sofreu alterações ou continua a mesma? Para responder a essa pergunta e constatar ou 

refutar a hipótese anterior, estamos realizando uma análise comparativa de anúncios publicitários 

da atualidade e de décadas anteriores sob a perspectiva da Análise do Discurso de linha francesa. 

Recorremos tanto aos fundadores da disciplina, como o filósofo Michel Pêcheux (2009), quanto 

a teóricos que discutem essa disciplina atualmente, como Eni Orlandi (2007) e Sírio Possenti 

(2009). A pesquisa está em fase de análise do corpus, que é composto por anúncios veiculados 

em periódicos antigos, anúncios veiculados em redes sociais e comerciais televisivos. 

Preliminarmente pudemos perceber que as propagandas acompanham as transformações da 

sociedade e reproduzem os discursos próprios de cada época, contribuindo para a consolidação 

de determinadas ideologias. Ao longo do desenvolvimento da pesquisa, conseguimos conclusões 

que corroboram com a teoria das identidades plurais na pós-modernidade. Dessa forma, pudemos 

constatar que, nas propagandas antigas, a imagem da mulher antes estava associada a 

características fixas, como, por exemplo, a de única responsável pelos cuidados com o lar, a 

vocação para a maternidade e o casamento, enquanto nas atuais, são exploradas não apenas a 

antiga identidade, como também identidades que estão mais relacionadas às mulheres da 

atualidade. 

 

Palavras-chave: Análise do discurso; Propagandas; Representação da mulher. 
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DIREITO E LINGUAGEM: ANÁLISE CONSTITUCIONAL  

DOS MÚLTIPLOS DISCURSOS ACERCA DA MAIORIDADE PENAL 

 

Monnyke Olga BARBOSA ASSUNÇÃO (PPGLA/UEA/CED) 

monnyke_assuncao@hotmail.com 

 

 

A presente pesquisa tem por propósito investigar a produção da verdade jurídica e os múltiplos 

discursos dissonantes acerca da diminuição da maioridade penal. Os debates acerca da 

imputabilidade penal, prevista no artigo 228 da Constituição da República Federativa Brasileira, 

e no artigo 27 do Código Penal Brasileiro, foram inaugurados no ano de 1993, através da proposta 

de emenda à Constituição apresentada pelo ex-deputado Benedito Domingos. Contudo, foi com 

a aprovação do parecer favorável à redução, apresentado em 31 de março do corrente ano à 

Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que as discussões se tornaram 

relevantes e efetivas. As recentes pesquisas do Instituto Datafolha demonstram que 87% dos 

brasileiros são a favor de tal mudança, haja vista o clamor social por justiça e fim da impunidade. 

Não obstante, os argumentos contrários a tal medida ganham destaque através dos discursos de 

personalidades como a presidente Dilma Rousseff, os cantores Chico Buarque e Milton 

Nascimento, sob a alegação de que tal medida é inócua, trata apenas o efeito e não a causa. Dentre 

os juristas, a celeuma centra-se na análise da constitucionalidade da redução da responsabilidade 

criminal face às garantias supraconstitucionais do Estado Democrático de Direito, as incólumes 

cláusulas pétreas. Buscar-se-á discutir as diferentes proposições face às ideologias em voga no 

momento em que os discursos foram (re)produzidos, refletindo sobre a construção destas 

“verdades”, percorrendo os caminhos interpretativos que lhe dão validade e legitimidade, através 

de um estudo reflexivo da possível interface entre a hermenêutica jurídica e as diversas teorias da 

análise de discurso francesa, tomando por supedâneo a Carta Magna, lei maior que rege todas as 

relações jurídicas e normas existentes, somada às perspectivas fornecidas pela AD, dentre elas, a 

do filósofo francês Michel Foucault, no que diz respeito às relações entre verdade, direito, poder 

e sua aplicação normativa, denominada de “formações discursivas”. Ademais, serão exploradas 

as formulações de Michel Pêcheux e Mikhail Bakhtin dentre outros estudiosos da linguagem e 

análise de discurso, haja vista sua relevância para a compreender a dinâmica de construção dos 

diálogos no âmbito jurídico, readequando-os e contribuindo para uma conversa real e efetiva entre 

a norma, o intérprete e os direitos a serem validados, resguardados, ou até mesmo aniquilados, 

verificando se a integração dialética entre tais elementos realiza-se com êxito, se o ideal de justeza 

e adequação histórico-social tão perseguido pelo Direito é de fato atingido. 

 

Palavras-chave: Maioridade penal; Análise de discurso; Constituição Federal. 
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ANÁLISE DO DISCURSO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  

DO “SER SURDO” NA ESCOLA INCLUSIVA 

 

Sebastião Reis de OLIVEIRA (UEA/CED) 

srobiel@yahoo.com.br 

 

 

Nas últimas décadas, importantes avanços políticos vêm ocorrendo em favor da educação de 

surdos, difundindo no Brasil a ideia de pessoa surda, com ênfase na “diferença”, repudiando a 

concepção de “deficiência”. Este reconhecimento político pode ser traduzido em ações que 

consideram os direitos dos surdos enquanto cidadãos, dentre estes, o direito a educação com 

respeito à identidade, língua, comunidade e cultura. Sabemos que a proposta é incluir o surdo no 

ensino regular, onde supostamente a escola e seu corpo docente estariam preparados para recebê-

lo. Mas é fato, que o professor não está devidamente preparado para receber o aluno surdo. Assim, 

quando recebem, muitas vezes expressam ideias preconcebidas ou concepções equivocadas a seu 

respeito, atribuindo-lhe imagens depreciativas. Todavia, apesar dos avanços observados nas 

discussões teórico-conceituais sobre este tema, ainda percebemos que há certa resistência para 

mudança de valores e assimilação de novos conceitos. Diante do exposto, o presente projeto de 

pesquisa tem como objetivo analisar o discurso elaborado pelos professores e alunos em relação 

ao aluno surdo na escola de educação inclusiva. O objeto a ser pesquisado será os alunos surdos, 

alunos ouvintes e professores do ensino médio da escola inclusiva. Como objetivos específicos: 

Investigar a realidade dos alunos surdos na escola inclusiva; Analisar as representações 

elaboradas pelos professores em relação ao aluno surdo na escola inclusiva; Analisar as 

representações elaboradas pelos alunos ouvintes em relação ao aluno surdo na escola inclusiva; 

Analisar as representações elaboradas pelos alunos surdos a respeito da escola inclusiva e 

construir material teórico sobre o tema pesquisado. A pesquisa terá o enfoque fenomenológico de 

cunho qualitativo com observação direta participante, entrevista semiestruturada e pesquisa 

bibliográfica. O referencial teórico que norteará a pesquisa será as representações sociais, como 

um sistema de valores, ideias e práticas, estabelecendo uma ordem que possibilitará às pessoas 

orientar-se em seu mundo material e social e controlá-lo; possibilitando que a comunicação seja 

possível entre os membros de uma comunidade, sem ambiguidade (MOSCOVICI, 2001). E a 

análise do discurso, “que articula o linguístico com o social e, ainda, devido à polissemia de que 

se investe o termo “discurso”, ela vê seu campo estender-se para outras áreas do conhecimento” 

(BRANDÃO, 1986.). O objeto da Análise do Discurso é o discurso, ou seja, ela se interessa por 

estudar a “língua funcionando para a produção de sentidos”. Isto permite analisar unidades além 

da frase, ou seja, o texto (ORLANDI, 1999). 

 

Palavras-chave: Representações; Análise do discurso; Inclusão. 
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GRUPO 30: DISCURSOS FUNDACIONALES E IDENTIDADES NACIONALES EN 

ARGENTINA Y SUDÁFRICA (University of Cape Town/UBA) 

 

Philippe-Joseph SALAZAR (University of Cape Town) 

 

María Alejandra VITALE (UBA) 

 

 

Proponemos una investigación comparativa de los discursos fundacionales que estructuran la 

identidad nacional en Argentina y Sudáfrica durante el período 1900/12-1994. En el marco de la crítica 

retórica, nuestro objetivo es doble: identificar y caracterizar un amplio conjunto de discursos clave que 

sirvan al estudio de los principios discursivos de dos sociedades políticas ubicadas en el Atlántico Sur 

y contribuir de manera significativa a los estudios internacionales sobre la "retoricidad" de la 

formación de la identidad nacional (Mercieca 2010) y la denominada "retórica constitutiva" (Charland 

1987 y 2001). Abordaremos uno de estos grupos de discursos cada año: a. Un primer grupo incluye 

performances oratorias en los foros legislativos y ejecutivos, es decir, una retórica oficial. En 

Argentina nos centraremos en la elocuencia parlamentaria en el momento de acceso al sufragio 

universal, la democracia de masas y, tras el fin de la última dictadura militar, en la refundación 

democrática. El grupo de Sudáfrica se centrará en los discursos clave del Parlamento, durante la Unión 

y la República, y en el discurso de los primeros ministros y presidentes ejecutivos, en el contexto del 

auge y la caída del apartheid hasta la instauración de una democracia basada en los derechos humanos. 

b. Un segundo grupo de discursos está formado por aquellos surgidos de una retórica "desde abajo". 

La formación de la identidad nacional se basa también en formas retóricas con frecuencia 

autogeneradas y no reguladas de antemano, como las del primer grupo. En  Argentina, nos centraremos 

en la lucha por el voto de las mujeres y en la defensa de los derechos humanos por parte de las madres 

de Plaza de Mayo; en Sudáfrica, se focalizará la lucha en torno a la privación de derechos de los 

votantes y el acceso a "un 'hombre', un voto". Se prestará atención aquí a la dimensión de género. c. 

Un tercer grupo de discursos abarca un fenómeno que es fundamental para la formación de la identidad 

nacional de ambas naciones, el papel de la Iglesia. La retórica religiosa es una característica 

permanente de ambos imaginarios nacionales como agente convincente para la participación social y 

política. En ambas sociedades, la retórica religiosa afecta a muchos sectores de la población y se 

articula a momentos críticos de la historia política. Para la Argentina, el proyecto focalizará el discurso 

del catolicismo social y el Movimiento de los Sacerdotes para el Tercer Mundo. Para Sudáfrica, el 

proyecto se centrará no solo en los sermones a favor de la liberación en Sudáfrica, sino también en la 

predicación basada en el apartheid. 

 

Palabras clave: Discursos Fundacionales; Argentina; Sudáfrica. 
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LA MUJER CIUDADANA SEGÚN EVA PERÓN. MORALIDAD, ESPIRITUALIDAD Y 

CIVISMO EN EL ANUNCIO DE LA LEY DE VOTO FEMENINO (1947) 

 

Ana María CORRARELLO (UBA) 

ana_corrarello@hotmail.com 

 

Ana Laura MAIZELS (UBA) 

anamaizels@gmail.com 

 

 

Este trabajo se inserta en una investigación de mayor alcance, el proyecto de colaboración con 

Sudáfrica (MINCyT) "Discursos fundacionales e identidades nacionales en Argentina y 

Sudáfrica", radicado en el Instituto de Lingüística de la FFyL, UBA, y dirigido por la Dra. María 

Alejandra Vitale (UBA) y el Dr. Philippe-Joseph Salazar (University of Cape Town). Toma como 

marco general la retórica constitutiva (Anderson, 2007; Charland, 1987), que plantea la noción 

de identificación como término clave para la retórica y focaliza la construcción retórico-discursiva 

de la identidad nacional. En esta oportunidad nos interesa indagar en la representación política de 

la mujer en el marco de la identidad nacional a partir del anuncio de Eva Perón de la Ley de Voto 

Femenino, el 23 de septiembre de 1947. La identidad nacional es un proceso constantemente 

negociado (Bruner, 2002) y este discurso es esencial en dicho proceso en tanto coloca a la mujer 

en un lugar políticamente significativo, a la par del lugar que ha tenido durante el peronismo. El 

discurso de Eva Perón construye un futuro nacional que entra en tensión con el modelo político 

oligárquico y pone en juego no solo el rol de la mujer peronista sino el de todas las mujeres como 

ciudadanas. El espacio simbólico que se genera incorpora a la mujer en la escena política 

reformulando valores tradicionales pero sin perder de vista los valores espirituales ni los roles de 

género tradicionalmente asignados (Perrig, 2008). Para abordar estas cuestiones desde una 

dimensión retórico-discursiva nos interesan las formas de interpelación que construyen no solo a 

la mujer-ciudadana sino también a la propia enunciadora, como figura moral legitimada 

(Charaudeau, 2005), las metáforas arquetípicas que definen roles femeninos y la homologación 

que realiza el discurso entre pueblo y mujer. 

 

Palabras clave: Eva Perón; Voto femenino; identidad nacional. 
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RETÓRICA CONSTITUTIVA EN LOS DISCURSOS DE HEBE DE BONAFINI 

 

       María Alejandra VITALE (UBA) 

       vitaleale@fibertel.com.ar  

        

Florencia MAGNANEGO (UBA) 

       fmagnanego@yahoo.com.ar  

 

 

Este trabajo se inserta en una investigación de mayor alcance, el proyecto de colaboración con 

Sudáfrica (MINCyT) "Discursos fundacionales e identidades nacionales en Argentina y 

Sudáfrica", radicado en el Instituto de Lingüística de la FFyL, UBA, y dirigido por la Dra. María 

Alejandra Vitale (UBA) y el Dr. Philippe-Joseph Salazar (University of Cape Town). Toma como 

marco general la retórica constitutiva (Anderson, 2007; Charland, 1987), que plantea la noción 

de identificación como término clave para la retórica y focaliza la construcción retórico-discursiva 

de la identidad nacional, contemplando las articulaciones en competencia que colisionan en el 

proceso de negociación discursiva sobre qué significa ser parte de una nación determinada 

(Bruner, 2002). El proyecto analiza performances oratorias en los foros legislativos y ejecutivos, 

es decir, una retórica oficial, pero también discursos surgidos de una retórica "desde abajo", dado 

que la formación de la identidad nacional se basa también en formas retóricas con frecuencia 

autogeneradas y no reguladas de antemano. Por ello, esta comunicación estudia tres discursos de 

Hebe de Bonafini de los años 1983, 1989 y 1994, pronunciados ante la asunción del presidente 

Raúl Alfonsín, y en las novena y decimocuarta Marchas de la Resistencia, respectivamente, como 

discursos clave para comprender la construcción retórica de la identidad nacional posdictadura y 

las tensiones que la atraviesan. El análisis se basa en los componentes del discurso político 

(Verón, 1986), el uso de fórmulas (Krieg-Planque, 2009) como “aparición con vida”, “castigo a 

los culpables” y “no olvidar ni perdonar”, y patrones argumentativos (Amossy, 2000), que tienden 

a construir una nueva identidad colectiva en torno a los Derechos Humanos, opuesta a la política 

del Estado. 
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ALICIA MOREAU: RETÓRICA POLÍTICA, FEMINISMO Y JUSTICIA 

SOCIAL  

 

Mariano DAGATTI (UNQ/CONICET, UBA) 

mjdagat@yahoo.com.ar 

 

La exposición presenta los resultados preliminares de una investigación sobre la retórica política 

de la dirigente socialista Alicia Moreau. Sus objetivos específicos forman parte de un proyecto de 

colaboración con Sudáfrica (MINCyT) "Discursos fundacionales e identidades nacionales en 

Argentina y Sudáfrica", radicado en el Instituto de Lingüística de la FFyL, UBA, y dirigido por 

la Dra. María Alejandra Vitale (UBA) y el Dr. Philippe-Joseph Salazar (University of Cape 

Town). En el marco general de la retórica constitutiva (Charland, 1987; Anderson, 2007), la 

pesquisa considera, por un lado, los usos argumentativos de la historia y del pasado nacional, 

mientras que, por otro, estudia de forma comparativa los discursos fundacionales de los dos países 

en el período 1912-1994. El estudio de la retórica política de Moreau se inscribe en la segunda 

etapa del proyecto bilateral, dedicada a un estudio de las retóricas “emergentes”. Éstas son 

definidas como aquellas que aparecen por fuera de las instancias dominantes y que pretenden 

intervenir en la esfera pública ampliando la participación de sectores sociales en la arena política. 

Por esta razón, la comunicación se concentra en discursos de Moreau que dan entidad a sus luchas 

feministas (e. g. la lucha por el sufragio) y, en especial, en aquellos que postulan la relación 

necesaria entre feminismo y justicia social. En este marco argumentativo, la irrupción del 

peronismo constituye un elemento destacado de indagación, debido a la crítica de Moreau por su 

carácter “antidemocrático”. El análisis discursivo se basa en los componentes y entidades del 

discurso político (Verón, 1986), los dominios semánticos de determinación (Guimarães, 2003) y 

el establecimiento de patrones argumentativos (Amossy, 2000).  

 

Palabras clave: Retórica emergente, Alicia Moreau, luchas feministas. 
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GRUPO 31: COMUNICA – INSCRIÇÕES LINGUÍSTICAS NA COMUNICAÇÃO 

(UFSCar) 

 

Luciana Salazar SALGADO (UFSCar) 

lucianasalazar@ufscar.br 

 

Luiz André Neves de BRITO (UFSCar) 

luizandre@ufscar.br 

 

 

Cadastrado desde 2012 no diretório do CNPq, o Comunica mantém uma perspectiva discursiva ao 

voltar-se para as inscrições linguísticas na comunicação, o que implica estudar as materialidades da 

cultura. Trata-se, portanto, de um fórum permanente sobre objetos discursivos característicos do 

período que vivemos, que é abordado da perspectiva de Santos (2000) como período técnico-científico 

informacional, isto é, como conjuntura altamente tecnificada, na qual se instaura a hegemonia do 

conhecimento científico, fartamente distribuído por mediações editoriais variadas, em fluxos 

intensificados de informação – tanto no que tange aos conteúdos informados quanto às estruturas 

formais que os dispersam, também elas informacionais, como é o caso das plataformas de base 

algorítmica. Com essa orientação, o grupo de pesquisa, que recebe também pesquisadores de outros 

grupos em seus encontros de estudo, trata sobretudo dos fluxos de texto na sua relação com a atual 

divisão do trabalho intelectual, de modo que interessam fundamentalmente os processos de criação, 

de edição e as mediações constitutivas. Assim, temos consolidado nossos trabalhos em torno de 

reflexões sobre: (i) as diversas escritas profissionais e seus processos de edição, visando compreender 

a autoria e a leitura como lugares discursivos correlatos e implicados em mediações variadas, 

considerando a cibercultura; (ii) as materialidades do discurso literário, visando estudar a produção, a 

circulação e as transmidiações de obras e objetos correlatos, a elas associados. Para tanto, nos reunimos 

em torno de textos que pautam reflexões sobre a comunicação no mundo contemporâneo – não 

necessariamente textos de comunicação, não exatamente teorias de um campo específico, e a 

amplitude desse território parece pertinente na medida em que, estribado em questões fundamentais 

da linguística, permite tratar fenômenos de língua e linguagem na sua relação com elementos 

extralinguísticos, investigando práticas novas, retomando conhecimentos fundadores, abordando 

problemáticas que se põem como cruciais não só aos pesquisadores e profissionais da linguagem, 

como a qualquer cidadão que assuma sua condição de partícipe na construção social e política das 

comunidades em que vive, isto é, sua condição irredutível de interlocutor. 

 

Palavras-chave: Comunidade Discursiva; Mediação Editorial; Práticas Intersemióticas 
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A GESTÃO DOS ESPAÇOS CANÔNICO E ASSOCIADO NAS PLATAFORMAS DE 

LEITURA WATTPAD E WIDBOOK 

 

Amanda CHIEREGATTI 

amandachieregatti@yahoo.com.br 

 

 

Em um período em que ainda se diz que o livro vai acabar, dada a facilidade proporcionada pelas 

novas plataformas de leitura, tanto e-readers quanto comunidades na internet que disponibilizam 

textos para leitura livre, que propõem um novo suporte para a cultura escrita, escritores 

independentes que publicam inicialmente por meio dessas plataformas ainda precisam da 

consagração oferecida pelo “objeto livro”, no formato impresso. Assim, tendo em mente a história 

do livro, isto é, considerando sua produção antes da invenção de Gutenberg e daí à sua 

substituição pelos microfilmes nas grandes bibliotecas (CHARTIER, 1997; DARNTON, 2010), 

nota-se uma tendência atual para o percurso inverso: o livro precisa sair da tela para o papel para 

ser legitimado. Com essa hipótese de trabalho, buscamos explorar o conceito de livro (como, por 

exemplo, em RIBEIRO, 2011) para discutir o de discurso literário, delimitando como objeto de 

estudo duas plataformas de leitura online: Wattpad e Widbook. Procuramos observar como cada 

uma das comunidades discursivas que suscitam se relaciona com os textos que disponibilizam, 

bem como o modo de apresentá-los e denominá-los (há uma categorização genérica que põe 

problemas interessantes). Buscamos, portanto, compreender a influência do mídium 

(MAINGUENEAU, 2008) no modo como o material é recebido pelos leitores e como isso afeta 

o trabalho dos escritores. É pertinente mencionar, ainda, como essa forma de mediação editorial 

põe em relevo a relação do espaço canônico com a decorrente gestão do espaço associado 

(MAINGUENEAU, 2012): essas plataformas de leitura permitem – e mesmo obrigam – que o 

escritor seja responsável pela gestão do que produz, uma vez que seus textos não passam por 

qualquer tipo de tratamento editorial institucionalizado, e, também, do que se diz sobre o que 

produz, já que é o responsável por fazer sua obra circular, na maioria das vezes por meio de redes 

sociais. 

 

Palavras-chave: Comunidade discursiva; Plataformas de leitura; Discurso literário. 
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DISCURSO LITERÁRIO E MEDIAÇÃO EDITORIAL: O CASO DAS FANFICS  

 

Amanda GUIMARÃES (UFSCar) 

amanda.guimaraes@live.co.uk 

 

 

Com base no quadro teórico da Análise do Discurso de tradição francesa, especialmente em 

desdobramentos recentes propostos por Dominique Maingueneau (2006, 2008, 2010), analisamos 

a questão da criação e da autoria no “mundo dos fãs”, mobilizando os conceitos de discurso 

constituinte, ritos genéticos e paratopia criadora, com ênfase em suas correlações, para estudar 

materiais obtidos a partir do site Archive of Our Own, pertencente à Organization for 

Transformative Works, uma organização feita de fãs para fãs a fim de preservar a história dos 

fandoms – comunidades de fãs com interesses similares que interagem e participam de atividades 

de fãs por meio de discussões ou trabalhos criativos, como as fanfics (ficções escritas por fãs) – e 

apoiar qualquer tipo de trabalho feito pelos mesmos. A partir disso, tentamos contribuir para a 

sistematização de categorias nos estudos linguísticos-discursivos das fanfics, ao identificar os 

aspectos do fandom que influenciam a escrita das fanfics e, assim, verificar quanto da autoria se 

pode atribuir tecnicamente à fanfic writer (a autora das fanfics), à beta-reader (a sua 

editora/revisora) e ao texto-fonte, considerando as três instâncias apontadas por Maingueneau 

como constitutivas da paratopia criadora (a saber, pessoa, inscritor e escritor), que se entrelaçam 

em um nó borromeano, indiciando implicações recíprocas. Com isso, pretendemos verificar como 

se dá o atravessamento do interdiscurso no material que foi criado, que é um trabalho sobre um 

texto-fonte que tem alguns de seus elementos reescritos e remodelados sempre com a perspectiva 

da cultura de fãs, mais especifcamente, da comunidade constituída em torno de dadas regras e 

possibilidades de experimentação. Para tanto, focalizamos a preparação de um texto a ser 

publicado, seu processo de edição. Ao nos debruçamos na análise no material cedido pela autora 

Vague_Shadows, levantamos a hipótese de que o material literário dos fandoms põe problemas 

para a noção de discurso constituinte, uma vez que é, por definição, um trabalho derivado: não 

seria literatura, então? Pretendemos, impulsionados por esse achado, compreender melhor a 

organização e o funcionamento dessa autoria, que está intimamente ligado ao processo de 

mediação editorial que se dá no mundo dos fãs. 
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A CONSTRUÇÃO DE UM ETHOS DISCURSIVO PARA O JORNALISMO GLOBO 

NEWS: PUBLICIDADE, CENOGRAFIA E POSICIONAMENTO 

 

Andressa Caroline LEONARDO (UFSCar) 

andressa_leonardo_182@hotmail.com 

 

 

Neste Projeto de Pesquisa objetivamos contribuir para compreender como opera o telejornalismo 

atualmente, ao identificar o modo de constituição do ethos discursivo da Globo News - uma das 

maiores produtoras de notícias do mundo -, focalizando três aspectos: publicidade, cenografia e 

posicionamento. Descrever a construção do ethos discursivo da Globo News implica mostrar a 

imagem que a Globo News constrói de si nos enunciados publicitários, que estão encadeados a 

outros tipos de enunciados que com eles dialogam, todos entendidos como práticas discursivas 

voltadas a seduzir, exercer poder e convencer um coenunciador de que se usa a “verdade” como 

instrumento, que isso confere, per se, credibilidade, e que, assim, domina-se o jornalismo. 

Procuramos também verificar se e como ocorre a relação dessa instituição com o ciberespaço e a 

cibercultura, que estão inescapavelmente implicados na constituição de uma imagem jornalística 

contemporânea, e avaliar em que medida o jornalismo produzido pela Globo News – e dela 

produtor – atende aos princípios fundamentais da deontologia: instrumento de regras 

determinados pelas atividades profissionais, que é produzido também pela colaboração dos 

usuários, com o intuito de atender às necessidades da população. Para tanto, delineamos certos 

traços da história da televisão brasileira e da Rede Globo até a chegada da TV paga ao mercado 

nacional, que viabilizou o surgimento dos canais nacionais no formato All News (termo usado 

para designar uma emissora cuja programação é composta apenas de notícias ou reportagens, ou 

seja, de cunho estritamente jornalístico). Desse modo, serão selecionadas como corpus de 

referência duas campanhas publicitárias intituladas “Nunca”, lançada em 2010, e “Informação é 

vital”, de 2013, produzidas pela agência F/Nazca Saatchi & Saatchi, cinco vinhetas lançadas em 

2014 e chamadas de programas e de aplicativos para celular do canal. A abordagem teórico-

metodológica que seguiremos tem por base a constituição discursiva do ethos, tal como proposta 

por Dominique Maingueneau, inscrita no quadro teórico da Análise do Discurso de tradição 

francesa. 
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PARATOPIA CRIADORA DE MILTON HATOUM: PRÁTICAS DISCURSIVAS DE 

AUTORIA 

 

Claudia Maria DE SERRÃO PEREIRA (PPGLit/UFSCar) 
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Como registra Maingueneau (2012), a doxa da estética romântica privilegia a singularidade do 

autor e minimiza o papel do leitor e das práticas discursivas que circundam a criação literária. 

Para o crítico isto não pode ser diminuído da literatura, visto que o autor ao escrever algo pertence 

a um campo discursivo que envolve combustões de enunciados. Em suma, a escrita do autor 

literário não nasce de forma contingente, mas de condições de poder que influenciam na 

circulação de sua obra e propriamente de sua imagem. O autor, portanto, para que seja circulado 

e visto necessita de um determinado comportamento e reconhecimento, por mais que alguns 

escritores e poetas afirmem que isso não seja verdade; de fato, aqueles que renunciam a esta 

imagem, consolidam já um imaginário sobre si. Por isso, para entendermos o que seria este autor, 

recorremos à noção de paratopia criadora, proposta por Maingueneau (Cf. 1996, 2006); esta 

noção pode ser compreendida como o entrelaçamento de três instâncias, que se definem por 

aspectos biográficos, sociais e linguísticos, especificamente como uma dinâmica entre pessoa, 

escritor e inscritor. Isso supõe considerarmos seu suporte, sua distribuição material, edições, 

públicos presumidos etc. Assim sendo, propomos uma análise do caso Milton Hatoum, escritor 

nascido na região Norte, formado em Arquitetura e professor afastado da Universidade Federal 

do Amazonas que recebeu três prêmios Jabuti e atualmente considerado um escritor canônico. 

Também é reconhecido pela imagem midiática que possui e, no ano de 2015, terá duas de suas 

obras adaptadas para cinema e uma para minissérie. Além disso, no website Skoob é um dos mais 

visitados, tem mais de 150.000 mil exemplares vendidos, 15 traduções e é editado pela 

Companhia de Letras, sabidamente main stream no meio literário. Com estes dados, 

compreenderemos assim essa paratopia criadora: como as práticas discursivas interferem na 

imagem de um autor e circulação de uma obra; como surgem as considerações do espaço canônico 

envolvido; que motivos fazem que a obra seja publicada, circulada.  

 

Palavras-chaves: Mediação editorial; Paratopia criadora; Comunicação social. 

 

  



 

 
São Carlos/SP – Brasil, setembro de 2015 

246 

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA PARA QUEM? MEDIAÇÃO EDITORIAL PARA A 

CIRCULAÇÃO PÚBLICA DA CIÊNCIA NA CONTEMPORANEIDADE 

 

Daniela MARTINS FERNANDES (UFSCar) 

daniela.mafer@gmail.com 

 

 

Esta pesquisa põe no centro da investigação um objeto digital que se inscreve na problemática da 

divulgação da ciência, mais especificamente, divulgação científica das ciências humanas no 

Brasil: trata-se do blog SciELO em Perspectiva - “Humanas”, criação da Rede SciELO de 

publicações, que se dedica particularmente a aumentar a visibilidade das produções e periódicos, 

indexados na coleção da biblioteca virtual brasileira, das áreas de “Humanas” – ciências humanas, 

ciências sociais aplicadas, linguística, letras e artes. Abordamos esse objeto digital editorial a 

partir de uma reflexão acerca dos modos de discursivização, com base nas noções de cenas da 

enunciação (MAINGUENEAU, 2006), ethos discursivo (MAINGUENEAU, 2005) e cultura 

científica (Vogt, 2006), buscando operar no encontro entre história e sociedade que se atualiza no 

material linguístico. Para que seja possível essa abordagem, simultaneamente descritiva e 

explicativa do objeto delimitado, observamos (i) em que medida a composição editorial é pensada 

como relação entre o suporte material em que se inscreve e o modo de difusão pretendido, e como 

essa organização, construída discursivamente, contribui para a da dinâmica das relações 

contemporâneas entre as ciências humanas e a sociedade leiga, percebida por meio dessa 

representação identitária; (ii) qual a importância da elaboração de um modelo participativo de 

divulgação, autorizado pelas instâncias institucionais normatizadoras e inscrito em um recurso 

tecnológico relativamente novo – o blog; (iii) as maneiras pelas quais discursos se configuram 

para que as imagens dos possíveis leitores, cientistas e das instituições da ciência sejam 

construídas para além da consciência positivista que precede o imaginário acerca dessa 

comunidade discursiva e de suas práticas científicas. Assim, ao descrever e interpretar de que 

maneira tais enunciados se manifestam na plataforma digital mencionada, observaremos o 

processo de mediação editorial, segundo a vocação declarada, para a disseminação e o uso da 

informação científica, e em que medida a circulação pública da ciência, por meio da interatividade 

proporcionada pela internet, contribui para uma eficaz inclusão científica.   
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O ETHOS DISCURSIVO IMPLICADO NAS METODOLOGIAS DE PESQUISA DE 

OPINIÃO 

 

Daniela Maria dos Santos FERNANDES (UFSCAR) 

fernandes.mdaniela@gmail.com 

 

 

O objetivo desta pesquisa foi fundamentado após questões levantadas sobre as pesquisas de 

opinião qualitativas e quantitativas. O conturbado cenário político das eleições presidenciais de 

2014 (dois mil e quatorze) e a expansão de pesquisas em marketing remuneradas pela plataformas 

survey, delineiam  um novo panorama contemporâneo, que  consiste na pertinência em investigar 

como as relações sociais e enunciados linguísticos estão implicados nessas metodologias. Dessa 

forma o corpus selecionado é constituído pelo questionário de pesquisa de opinião eleitoral, do 

instituto Ibope Inteligência, inscrito no Tribunal Superior Eleitoral sob o número de Nº BR-

00428/2014  e por questionários que advêm da plataforma survey do Conectaí, que também 

pertence ao grupo Ibope, voltado para pesquisas remuneradas. Para uma abordagem seletiva,  esse 

conjunto de  instrumentos em suas coletas qualitativas e quantitativas, os questionários 

selecionados serão divididos em 03 (três) modelos;  a) o modelo de pesquisa de opinião eleitoral 

de metodologia quantitativa do Instituto Ibope de Inteligência; b) o modelo quantitativo em 

pesquisas de marketing do Conectaí; c) o modelo qualitativo em pesquisas de marketing também 

do Conectaí. Para análise, o aparato teórico- metodológico selecionado comtempla os efeitos de 

sentido que são produzidos, estatuto compartilhado pelos sujeitos nas relações entre material 

linguístico e material extralinguístico. A investigação está embasada na noção de ethos discursivo, 

proposto por Maingueneau (2008 a e b) o que implica considerar a teoria das cenas da 

enunciação: notadamente o ethos está vinculado às cenas de enunciação, que, segundo 

Maingueneau (2008a), englobam três cenas: a cena englobante, a cena genérica e a cenografia. 

A cena englobante corresponde ao tipo de discurso; a cena genérica diz respeito ao contrato 

associado a determinado gênero; e finalmente a cenografia, cena construída pelo próprio texto, 

que não é necessariamente imposta pelo gênero. É na cenografia que o fiador do discurso se 

constitui, lugar onde emerge o ethos discursivo, e o coenunciador, ao interpretar certo 

questionário, deve ser capaz de determinar em que cena englobante se situa, apoiando-se em 

estereótipos ligados aos mundos éticos evocados nas perguntas. Assim, à medida que a 

enunciação se desenvolve, a princípio, ela legitima a cenografia que a descreve, contribuindo para 

aceitação e adesão do coenunciador.  Nesse contexto, nossa hipótese recai sobre as diferentes 

formas de circulação dos questionários (via internet remunerada e abordagem pessoal), que 

implicam formas de adesão dos pesquisados, sempre “uma forma específica de se inscrever no 

mundo” (Maingueneau 2004: 100). 
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UMA “SEMÂNTICA DO DESAPARECIMENTO” NO CONE SUL: ESTUDO DOS 

INDÍCIOS DISCURSIVOS DA RELAÇÃO ENTRE CRIANÇAS E OS REGIMES DE 

EXCEÇÃO 

 

Débora Esteves BAPTISTA (UFSCar) 

deborabap@msn.com 

 

 

Mobilizando as noções de competência discursiva, primado do interdiscurso e princípio da 

semântica global desenvolvidas pelo linguista Dominique Maingueneau (2007) na obra Gênese 

dos discursos, [1984] 2007, no quadro da análise do discurso de tradição francesa, procuramos 

contribuir, mais amplamente, para os estudos da produção dos sentidos, ao considerar como se 

configura o mundo para uma criança quando diversos semas fundamentais são ocultados em 

silêncios e não-ditos. O estudo focaliza narrativas sobre o período em que foi vivida a ditadura 

militar no Brasil, na Argentina e no Chile, delineadas pela perspectiva de crianças que mal podem 

compreender os acontecimentos que as rodeiam. Como objeto de análise são examinados três 

filmes: o brasileiro O ano em que meus pais saíram de férias, dirigido por Cao Hamburguer, 

2006; o argentino Kamchatka de Marcelo Piñeyro, 2002 e o chileno Machuca, de Andrés Wood, 

2004. Os longas selecionados têm uma perceptível relação, pois narram como três crianças, 

Mauro, Harry e Pedro Machuca, respectivamente, textualizam o que acontece em seus respectivos 

países dominados por governos autoritários e como vão construindo sentidos para o todo que os 

envolve sem maiores explicações de seus pais e dos adultos, que, no entanto, muito dizem ao se 

calar. Entendemos os filmes que definem nosso córpus como dispositivos discursivos, dos quais, 

portanto, por definição, se depreendem indícios da conjuntura histórica em que se constituem. 

O aporte teórico permite, também, que façamos considerações sobre a qualidade intersemiótica 

das práticas discursivas, e a partir disso pretendemos abordar os referidos filmes, de modo a 

delimitar uma “semântica do desaparecimento”, ao fazer um levantamento de semas fundamentais 

em perspectiva comparada. Assim, podemos compreender como se institui a competência 

discursiva no vivido, isto é, como as práticas discursivas estão ligadas a outras por coerções 

semânticas que lhes conferem um efeito de totalidade, e observar como silêncios e não ditos 

produzem sentido.   

 

Palavras-chave: Competência discursiva; Regimes de exceção; Semântica global.  

 

  



 

 
São Carlos/SP – Brasil, setembro de 2015 

249 

VIDA SIMPLES”: UM ESTUDO SOBRE O DISCURSO DO BEM-ESTAR E SUA 

CORPORIFICAÇÃO NO CONSUMO  

 

Denise GASPARINI PERFEITO (UFSCar) 

denise.gasparini.p@gmail.com 

 

 

No presente trabalho, com base em uma abordagem interdiscursiva proposta por Dominique 

Maingueneau, inscrita no quadro da Análise do Discurso de tradição francesa, é analisado o modo 

como a revista Vida Simples dá tratamento ao que pode ser referido como discurso do bem-estar, 

tendo em vista, entre outras coisas, a relação exercida entre sujeitos e objetos na constituição da 

contemporaneidade. A revista foi produzida e publicada mensalmente pela Editora Abril até junho 

de 2014, já que, em julho do mesmo ano, a Editora Caras já havia adquirido esse título, sem 

alterar, no entanto, sua periodicidade mensal. Considerando-se, atualmente, o crescimento 

gradativo da circulação de revistas e de obras que estão surgindo na comunicação social de 

maneira ligada ao discurso do bem-estar, a hipótese é a de que, embora essas publicações 

assumam um ethos discursivo de aconselhamento, bem como aquele tipicamente encontrado na 

autoajuda, que, por sua vez, tem se desenvolvido muito no mercado com o objetivo de auxiliar o 

sujeito contemporâneo na busca por uma vida melhor porque descomplicada (verificam-se pré-

construídos que apontam para a contemporaneidade como vida difícil e altamente complicada), 

pode-se dizer que esse discurso de caráter equilibrado, estimulado pela conjuntura de “mal-estar” 

e de identidade fluida dos indivíduos, é materializado estrategicamente em Vida Simples, que 

assume então esse ethos discursivo de aconselhamento, incluindo, paradoxalmente, estímulos à 

manutenção do mercado de vendas, característico da cultura de consumo da sociedade atual. Da 

perspectiva teórica assumida, entende-se que todo discurso funciona a partir de um conjunto de 

restrições semânticas que lhe conferem identidade, isto é, semas fundamentais estão ligados a um 

conjunto de práticas sociais e históricas de uma determinada época, que também são coercitivas 

na sua produção. Em Vida Simples, o detalhamento dessas combinatórias, que se produzem nas 

cenas da enunciação em cada número publicado e, a cada número publicado, no conjunto que se 

vai formando, permite ver o processo de restrições semânticas que dá sentido ao que poderia 

parecer incabível de uma perspectiva estritamente racionalista: o bem-estar está na simplicidade, 

e simplicidade é uma sofisticada aquisição permanente de bens que não saciam, mas que 

produzem, assim, uma imagem, uma face, uma identidade, uma subjetividade, uma pertença.  
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AUTORIA E HUMOR NOS TEXTOS DE TUTTY VASQUES 

 

Diogo Silva CHAGAS (UFSCar) 

chagasdiogos@gmail.com 

 

 

Filiando-se ao quadro teórico da Análise do Discurso de linha francesa, mais precisamente, às 

reflexões propostas por Maingueneau e Possenti, este trabalho, mobilizando a semântica global 

(MAINGUENEAU, 2005) como procedimento metodológico, visa estudar a noção de autoria nos 

processos de produção e de circulação do humor na contemporaneidade. Para Maingueneau, há 

três dimensões que fazem parte da construção de uma imagem de autor: (i) a do autor “garante”, 

que se responsabiliza pelo texto; (ii) a de “autor-ator”, que gere uma trajetória; (iii) a do “auctor”, 

quando este autor se torna correlato de uma obra. Já Possenti, embora pense a questão da autoria 

com base em textos não correlatos a um opus, discute que há, nos textos, indícios de autoria, 

quando o autor assume atitudes como (i) dar voz a outros enunciadores; (ii) manter distância em 

relação ao próprio texto; e (iii) evitar a mesmice. No que se refere ao humor, acreditamos, assim 

como Possenti, que os textos humorísticos (ou piadas) “são bons exemplos para explicitar 

princípios de análise linguística” e “são bons argumentos para teses ligadas às teorias textuais e 

discursivas”. O corpus desta pesquisa agrupa textos do período de outubro a dezembro de 2014 

escritos por Tutty Vasques para a coluna “Tutty Humor”, para o blog “TuttyHumor: Má notícia é 

a maior diversão” do jornal O Estado de S. Paulo e, também, textos de sua conta no Twitter. Os 

textos selecionados apresentam as mesmas características: (i) são concisos e (ii) provocam um 

efeito de humor sempre relacionado a acontecimentos contemporâneos. Levando em 

consideração o estilo do autor e a materialização de discursos polêmicos, a análise do corpus nos 

permite mostrar: (i) como o tom irônico, brincalhão e zombeteiro associado à imagem que Tutty 

Vasquez constrói de si; (ii) como a interlocução entre autor e leitor é regida por um tom de 

cumplicidade. 
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MEDIAÇÃO EDITORIAL E ETHOS DISCURSIVO: 

UMA ANÁLISE DA CONSTRUÇÃO DE PERSONAGENS NA COLEÇÃO SNOOPY 

 

Fernanda Capelari de CARVALHO (UFSCar) 

f.ccarvalho95@gmail.com 

 

 

Inscrito no quadro da análise do discurso de tradição francesa de base enunciativa, este trabalho 

mobiliza um modelo teórico proposto pelo linguista Dominique Maingueneau (2007, 2012) para 

analisar processos de edição, focalizando na construção de personagens como criação de ethos 

discursivo. O material que constitui o corpus reúne dez livros da coleção SNOOPY, que provêm 

da longa história da tirinha de jornal Peanuts, escrita e desenhada pelo cartunista norte-americano 

Charles Schulz (1922 - 2000). Nessas tirinhas de Schulz, focalizaremos, a princípio, a personagem 

Patty Pimentinha, já que o material linguístico ligado a essa personagem evidencia curiosidades 

com relação ao processo de edição, que afeta o ethos discursivo que a identifica na passagem do 

original para a tradução brasileira. Trata-se de abordar um problema de mediação editorial. A 

problemática da tradução da personagem também coloca em questão  a necessidade de abordar 

ritos genéticos editoriais (Salgado, 2011) já que especificando a noção de Maingueneau (2006) 

sobre ritos genéticos, refere-se aos trabalhos de criação e edição de textos autorais, contemplando 

diversos aspectos de sua preparação para circulação pública. Consideraremos também questões 

como a relação entre HQs e tiras em quadrinho, discutir a relação da presença de crianças como 

personagens assim como a destinação ao público, e posteriormente analisar os processos editorias 

que participam da construção dos ethos de outros personagens de Peanuts. A abordagem de 

objetos editoriais de uma perspectiva dos estudos da linguagem exige que se compreenda a 

relação do material linguístico com as suas ma- terialidades de inscrição, que condicionam modos 

de circulação e são também por eles condicionadas, sendo essas implicações manobradas por 

sujeito em situação de trabalho, com propósitos de preparo de um texto para circulação pública. 

Assim, a questão de como os processos de tratamento editorial de textos interferem na criação de 

um ethos discursivo será examinada no referido trabalho. 
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CULTURA, IMAGINÁRIOS E COMUNIDADES DISCURSIVAS: UM ESTUDO DE 

MATERIAIS INSTRUCIONAIS DE PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS 
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Este trabalho visa analisar discursivamente os sentidos atribuídos a “cultura brasileira” em 

materiais instrucionais de português para estrangeiros, a partir de uma perspectiva teórica que 

considera sua configuração editorial em sua relação com o ciberespaço, fonte de grande parte dos 

conteúdos que os constituem e que é, segundo nossa hipótese de trabalho, organizador de práticas 

– editoriais, didáticas, de leitura e congêneres. No quadro da análise do discurso de tradição 

francesa, trata-se de pensar o aprendizado de uma língua segunda como suscitado pela produção 

de sentidos que se institui no contato do aluno estrangeiro com esses materiais, o que implica 

considerá-los como dispositivos históricos, que constroem e estabilizam imaginários acerca do 

português brasileiro e do Brasil. Definimos como córpus de análise, a princípio, um conjunto 

recente de livros didáticos, Brasil Intercultural: língua e cultura brasileira para estrangeiros 

(MOREIRA; BARBOSA; CASTRO, 2013), lançado na Argentina, e as unidades de aula de 

português brasileiro propostas pelo Portal de Ensino do Professor de Português Língua 

Estrangeira (PPPLE), lançado em outubro de 2013 pelo Instituto Internacional de Língua 

Portuguesa (IILP). A fim de instrumentalizar a análise, nos propomos a delinear teoricamente a 

noção comunidade discursiva com base em sua circulação nos estudos do discurso, entendendo-

a como potencialmente explicativa do funcionamento que articula língua e cultura na ordem do 

discurso. Procuraremos observar, portanto, em que medida ela pode contribuir para investigar 

como se materializam nesses dispositivos aspectos da heterogeneidade semântica que caracteriza 

a pluralidade constitutiva de uma cultura. Nosso objetivo é contribuir com aspectos ainda não 

investigados no campo do português para estrangeiros, no que tange à relação do material 

linguístico com o extralinguístico suscitada pelos meios e os materiais em que se inscreve, com 

foco nas práticas de textualização e nos indícios da heterogeneidade constitutiva de dispositivos 

que se supõe, tradicionalmente, serem instituidores de uma identidade tornada consensual de 

língua e de país. 
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O SINTAGMA “COMPLEXO DE VIRA-LATAS” ATUALIZADO: TRAÇOS DE 

IDENTIDADE BRASILEIRA 

 

João Thiago Monezi Paulino da SILVA (PPGL – UFSCar) 
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Este trabalho trata de apresentar meu projeto de tese, cujo objetivo é analisar o percurso das 

diferentes discursividades acerca dos movimentos de construção identitária do/no Brasil(eiro) nos 

discursos em circulação na década de 1950/60 com os discursos produzidos em 2014 na realização 

da Copa do Mundo. Para isso, a hipótese é considerar o sintagma “complexo de vira-latas”, 

inscrito na crônica com o mesmo nome, de autoria de Nelson Rodrigues, publicada em 1958 na 

revista Manchete Esportiva, como uma fórmula discursiva (KRIEG-PLANQUE, 2010). A partir 

das propriedades da fórmula, a pesquisa pretende mostrar este sintagma como indício da gênese 

de um discurso, tomando como um possível “nascimento”, nos anos de 1950/60, do complexo de 

inferioridade do brasileiro, sintetizado na derrota da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do 

Mundo de 1950, sediada no Brasil. Sabe-se que os discursos de inferioridade sobre o Brasil(eiro) 

já existiam, mas encontraram no episódio dessa derrota uma encarnação. Desse modo, percebe-

se, em uma análise inicial, um funcionamento do sintagma “complexo de vira-latas” como uma 

estrutura cristalizada, que traz consigo discursos já produzidos sócio-historicamente, que 

determinam um modo de dizer sobre o caráter do brasileiro. Nesse período, havia uma forte reação 

às políticas voltadas à população pobre, buscando valorização das camadas sociais de privilégios, 

relações com os países desenvolvidos, sobretudo os Estados Unidos, justamente por este ser um 

dos responsáveis pela produção simbólica nos países ocidentalizados, tanto nos bens de consumo 

como na difusão cultural. O exame dessas condições de produção dos discursos dá sustentação à 

análise do objeto da pesquisa. O trabalho também pretende considerar, pela dimensão discursiva 

da fórmula, a noção de discurso constituinte (MAINGUENEAU, 2006), visto que, do lugar 

enunciativo que Nelson Rodrigues assume, sua produção pode ser inscrita no discurso literário. 

Diante disso, os efeitos de sentidos circulados por meio do sintagma mobilizariam o deslocamento 

da fórmula entre duas cenas englobantes, a saber, o discurso jornalístico e o discurso literário, o 

que permitiria, assim, pelo corpus de análise, constituído, inicialmente, de materialidades textuais 

circuladas no período da realização da Copa do Mundo de 2014, a pensar o sentido cristalizado 

no sintagma “complexo de vira-latas” em outras comunidades discursivas, em diferentes mídiuns 

atuais. 
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DIMENSÕES OCULTAS DOS PROCESSOS DE EDIÇÃO EM PERIÓDICOS 

CIENTÍFICOS 
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A partir das recentes discussões sobre escritas profissionais e processos de edição, esta pesquisa 

busca compreender o funcionamento da comunicação científica na contemporaneidade, cenário 

em que as práticas de produção, circulação e consumo de textos são balizadas por diretrizes que 

condicionam os modos e modelos de ciência. Nesse contexto, tomamos como objeto de análise 

as revistas do Instituto de Estudos Brasileiros – IEB/USP e do Programa de Pós-Graduação em 

Geografia da FFLCH-USP, Geousp: espaço e tempo, propondo um estudo do termo revisão no 

universo dos periódicos científicos, no qual investigamos como os processos de produção e 

tratamento editorial funcionam nesse meio de escrita acadêmica e quais seus efeitos sobre a 

comunicação do conhecimento científico. Entendendo a revisão como uma atividade de mediação 

editorial e levando em conta as condições de produção do referido cenário, procuramos analisar 

como, nesses periódicos (um multidisciplinar e o outro restrito a um campo de saber), a revisão 

se dá como avaliação por pares e tratamento linguístico-discursivo e em que medida se constitui 

a relação entre essas instâncias no processo editorial que põe em circulação pública o 

conhecimento produzido na universidade. Propomos olhar para os periódicos científicos como 

dispositivos comunicacionais, observando como os ritos genéticos editoriais operam nesse tipo 

de material e, assim, contribuem para a constituição da comunicação científica como um 

funcionamento legitimante da própria condição institucional da academia, que frequentemente é 

chamada a transitar entre o consenso e a resistência aos discursos normativos que instauram uma 

cultura de publicar para de fato validar o conhecimento produzido a título de garantia da memória, 

evolução, visibilidade e influência da ciência. Para tanto, com base no método descritivo-

interpretativo característico da análise do discurso de linha francesa, mobilizamos especialmente 

leituras de Dominique Maingueneau, com vistas a traçar um breve panorama dos elementos 

conjunturais do universo discursivo editorial da comunicação científica, instituição discursiva 

que compreende maquinaria constitutiva do que consideramos uma comunidade discursiva. 

Trata-se, enfim, de entender como a informação é produzida e difundida na ciência e quais as 

relações de poder imbricadas nos processos editoriais adotados nesse entremeio.  

 

Palavras-chave: Mediação editorial; Comunicação científica; Comunidade discursiva. 
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O IMAGINÁRIO DO REVISOR DE TEXTOS NOS RITOS GENÉTICOS EDITORIAIS 

 

Luciana RUGONI (UFSCar) 

lucianarugoni@gmail.com 

 

 

É crescente o número de trabalhos acadêmicos em diversas áreas que vêm abordando aspectos 

referentes ao mercado editorial, relacionados, sobretudo, à demanda por formação de leitores e 

também à expressiva multiplicação de títulos e autores. Todavia, embora isso seja um avanço para 

os estudos relacionados à ordem do livro, ainda há muito que investigar, inclusive no que tange 

às condições de produção dos sentidos nos textos destinados a circulação pública. Nesse cenário, 

há uma etapa importante da complexa cadeia de produção de textos públicos: a revisão de textos, 

que, de certo modo, existe há séculos, mas muitos ainda não sabem o que essa atividade 

profissional implica. Para muitos, a revisão de textos é um trabalho exclusivamente técnico, pois 

não se associa a tal atividade a complexidade que envolve os processos de correção, calibragem 

e sugestões ao texto de um outro, que tem dimensão normativa, portanto implicações ideológicas. 

Nesse contexto, analisa-se discursos variados sobre revisão de textos, textualizados em materiais 

que foram coletados em diferentes fóruns, na busca por compreender a dinâmica na qual 

determinados discursos são ditos (ou não ditos), e como eles são constituídos por meio do outro 

nos vestígios dos quais emerge um imaginário de revisor. O corpus é constituído por um conjunto 

de dados: (i) discursos referentes às práticas de revisão de textos, postos em circulação em 

diferentes ambientes, como fóruns e cursos específicos para a formação do leitor profissional; (ii) 

textos referentes às práticas de revisão de textos em uma comunidade intitulada Revisores, na 

rede social Facebook; e (iii) notas de coenunciadores editoriais num processo de edição de um 

livro didático de educação a distância. A discussão toma como referência os caminhos teóricos 

desenvolvidos por Dominique Maingueneau para apreender a maquinaria discursiva como cenas 

de enunciação das quais emerge um ethos discursivo (MAINGUENEAU, 2008; 2010), uma vez 

que permite analisar o lugar discursivo ocupado pelos mediadores editoriais, procurando 

identificar o imaginário de revisor de textos. Levando em conta essa questão, investiga-se, por 

meio da noção de ritos genéticos editoriais que Salgado (2011) propõe como método, a revisão 

de textos considerando a condição histórica, opaca e heterogênea do material linguístico com que 

esse profissional trabalha. As orientações teórico-metodológicas se justificam na medida em que 

possibilitam reflexões que nos permitem mostrar coletivos complexos, estabelecendo relações 

entre diferentes lugares e memórias, reveladores da posição nevrálgica da atividade de revisão de 

textos no mercado editorial.   
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GRUPO 32: CRIARCONTEXTO – ESTUDOS DO TEXTO E DO DISCURSO (UFG) 

 

Eliane Marquez da Fonseca FERNANDES (UFG) 

elianemarquez@uol.com.br 

 

 

O Grupo de Estudos CRIARCONTEXTO foi criado oficialmente em março de 2008 para congregar 

interessados em aspectos teóricos acerca do texto e do discurso. Situa-se na UFG, em Goiânia e liga-

se às Linhas de Pesquisa: “Ensino/aprendizagem de línguas” e “Língua, texto e discurso”. Os projetos 

acerca dos textos têm como objetivos: desenvolver estudos no campo da textualidade e da Análise do 

Discurso; acompanhar projetos de pesquisa acerca da leitura e da produção de textos e promover ações 

de divulgação sobre os estudos desenvolvidos. O objeto de estudo é a linguagem que se dá num 

processo de escolhas em um contexto de interação e os aspectos formais linguísticos se compõem, 

entrelaçando interesses da situação e processos sócio-históricos e ideológicos. Logo, a linguagem é o 

lugar do conflito e do confronto ideológico, uma arena como quer Bakhtin (1995), na qual discursos 

singulares dialogam com os discursos institucionalizados por meio de enunciados. Como ponto de 

partida o referencial teórico é Bakhtin (1987, 1981, 1995 e 2000) que concebe o enunciado e os textos 

como fenômenos dialógicos. A significação é construída na relação indissociável entre enunciadores 

e receptores no processo de interação e, nesse continuum, os elos se sucedem de modo tão interligado 

que constroem mais que uma corrente sequencial, mas um feixe de valores ideológicos.  Outros 

pesquisadores da teoria bakhtiniana são, também, importantes nas pesquisas como Machado (1995); 

Holquist (1998 e 2004); Amorim, 2004); Brait (2005 e 2006); Faraco (2006). Há, ainda, alguns autores 

que se inter-relacionam aos estudos do discurso como Pêcheux (1990), Foucault (1979, 1980, 2002a, 

2002b, 2006), Gregolin (2004 e 2006). Há um empenho em realizar estudos de cunho qualitativo em 

parcerias entre os pesquisadores orientandos e desenvolver um trabalho de análise que ocorre num 

jogo de avanços e recuos. A perspectiva desenvolvida é compromissada com um envolvimento 

colaborativo, porque na relação pesquisadores/docentes ou docentes/pesquisadores aproxima-se dos 

alunos numa abertura de convivência e de troca de ideias. Tenta-se evitar hipóteses pré-concebidas 

que possam interferir nos resultados. Então, as questões investigativas são depreendidas, 

gradativamente, a partir da leitura do material do corpus e da detecção de conexões que se destacam 

como aspectos constatados. No grupo atuam em 2015, três orientandos PIBIC e PIVIC, três alunos 

em fase de produção do PCC, duas alunas em nível de Mestrado e quatro em fase de doutoramento, 

além de oito participantes externos. 

 

Palavras-chave: Texto; Discurso; Ensino. 

 

Integrantes: Edilene Paiva Costa e Silva, Elizabeth Morena do Nascimento, Janete Abreu 

Holanda, Valdoméria Neves de Moraes Morgado e Waldênia Klésia Maciel Vargas Sousa. 
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A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DE SI EM TEXTOS NO FACEBOOK 

 

Edilene Paiva COSTA E SILVA (UFG) 
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Eliane Marquez da Fonseca FERNANDES (UFG) 

elianemarquez@uol.com.br 

 

 

A proposta deste trabalho consiste numa análise do ethos discursivos e uma caracterização dos 

discursos da rede social “Facebook”, considerando os aspectos que envolvem o sujeito, a 

linguagem, o discurso na virtualidade do espaço da rede social de relacionamentos. Inicialmente, 

propõe uma discussão acerca de língua e linguagem, embasada em Bakhtin (1986), a fim de 

esclarecer a concepção de língua que, nessa circunstância, não deve se restringir ao 

reconhecimento do sinal linguístico, tendo em vista que o signo é sempre variável e contextual, 

associado a um contexto ideológico preciso e apresenta um caráter dialógico, enunciativo e social 

da linguagem. Quanto às questões relativas à análise do discurso, parte-se dos estudos de Orlandi 

(2003), cujo ponto de vista é o reconhecimento da linguagem como produção de sentidos  que se 

estabelecem por meio do discurso.  Discute-se, ainda, acerca da constituição do sujeito discursivo, 

tendo por base as concepções de Pêucheux (2005). Nessa etapa, o ponto de partida é investigar o 

papel da formação discursiva e de que maneira o sujeito é interpelado por essa formação 

discursiva. Posteriormente. recorre-se às ideias de Fernandes (2012) que enfatiza a apropriação 

de elementos exteriores ao discurso, o já-dito,  marcada por relações de poder e determinante na 

constituição do sujeito. O estudo analisa a construção da imagem de si nas páginas do facebook, 

conforme as propostas de Maingueneau (2008) e Amossy (2005). Estes autores contribuem 

epistemologicamente para a concepção de ethos, no laço que mantém com a reflexividade 

enunciativa, ou seja, destacam o vínculo do enunciado com a imagem que o enunciador constrói 

de si, bem como evidenciam as estratégias discursivas, em destaque a construção da cena 

enunciativa que possibilita a manifestação desse ethos no discurso. Portanto a proposta desta 

comunicação é fundamentada pela Análise do Discurso, como dispositivo teórico e analítico, 

contudo deve ampliar a discussão acerca da  subjetividade do sujeito discursivo, na perspectiva 

do seu ethos.  

 

Palavras-chave: Análise do discurso; Sujeito virtual; Ethos. 
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ETHOS INDÍGENA E REFLEXÕES PÓS-ABISSAL NO DISCURSO DA LEI 

11.645/2008 
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Este trabalho trata, especificamente, de avaliar o discurso e os ideais que estão em questão na Lei 

nº 11.645/ 2008, que institui a obrigatoriedade do ensino de história e cultura indígena na 

educação básica brasileira. A implementação dessa Lei nos currículos das instituições de ensino 

propõe romper com os paradigmas de práxis pedagógicas desinformadas acerca das 

epistemologias dos povos indígenas no contexto de ensino, principalmente, no que atine aos 

aspectos de ordem historiográfica e literária indígenas. Com vista à análise desses aspectos e que 

caucionam a legitimidade da Lei, apresentam-se reflexões acerca das condições de produção 

discursiva no contexto sócio-histórico-cultural indígena na literatura do período do séc.XIX, que 

incutiu no imaginário social e na ideologia das instituições brasileiras o ethos depreciativo e 

genérico representativo do ser indígena. No contraponto desse período, a conjectura do presente 

estudo é que a afirmação das identidades das diversas etnias indígenas brasileiras e o 

reconhecimento legal dos seus direitos é a possibilidade de mudança que incide sobre a imagem 

desses povos na contemporaneidade. Traz-se à memória os epistemicídios que aconteceram no 

Brasil, no período de colonização do centro europeu que incidiu sobre as diversas populações 

indígenas, cujo efeito do poder repressivo gerenciado pelo colonizador resultou no êxodo das 

populações étnicas, em Goiás, em virtude, principalmente, de resistência à violência e na busca 

de sobrevivência, outros também se dispersaram para outras regiões: binômio que propiciou na 

mistura dos indígenas locais com povos de outras etnias indígenas e com os negros. Isso 

desencadeou o êxodo e o genocídio de muitos grupos indígenas brasileiros, por isso é crucial 

trazer à tona os posicionamentos discursivos a partir da legislação que legitima uma perspectiva 

histórico-cultural dos povos que foram marginalizados por mais de cinco séculos, o que atine na 

discursivização de que as balizas que engendravam o novo modelo de acúmulo de capitais nesse 

dado contexto exigiam mão-de-obra barata e escrava, logo viram no indígena o corpo ideal para 

a exploração braçal. 
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SUBJETIVAÇÃO DO PROFESSOR: UMA ANÁLISE DISCURSIVA NO 

CADERNO EDUCACIONAL 
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elianemarquez@uol.com.br 

  

 

Pretendemos investigar e problematizar as práticas discursivas e os processos de subjetivação do 

professor no Caderno Educacional do 5.º ano de Língua Portuguesa.  Esse Caderno faz parte de 

uma coleção a qual foi distribuída e elaborada, em 2013, pela Secretaria de Estado da Educação 

de Goiás, para os alunos e professores da rede pública estadual do Ensino Básico de Goiás. Para 

isso, partimos das seguintes questões: Que professor é constituído e se deseja no Caderno? Que 

processos de subjetivação são mobilizados para a construção desse sujeito professor? Como se 

controla esse sujeito professor? Que relações de poder e, consequentemente, que saberes são 

instaurados pelo/no documento? Dessa forma, desejamos descrever o dispositivo pedagógico no 

qual/por meio do qual se constroem indivíduos dóceis e úteis para as no meio educacional. Ao 

olharmos para esse objeto e descrevê-lo, utilizamos como corpus os enunciados materializados 

nesse material didático. Embasamo-nos em postulados da Análise do Discurso de orientação 

francesa, principalmente nas contribuições trazidas para o seu interior das reflexões empreendidas 

por Michel Foucault para tal entendimento e também nos situarmos  de onde nos posicionamos 

para falar do processo de subjetivação.  Adentramos nos conceitos a partir dos estudos de Bauman 

sobre identidade, tentando fazer um diálogo entre esse teórico e Foucault, pois percebemos que 

os dois veem o sujeito como plural e fragmentado, ou seja, o eu se constitui de múltiplos 

fragmentos do outro. Por acreditarmos que a linguagem desempenha papel significativo quanto 

aos modos do dizer, o nosso interesse, para a nossa análise, volta-se para o como é dito. 

Ressaltamos que não analisamos os ditos de forma linear e cronológica, mas o jogo de suas 

relações, tentando compreender as regras, as práticas, as suas condições de funcionamento. Como 

resultado, percebemos que a constituição do sujeito professor é produzida em rede por diversos 

elementos no dispositivo pedagógico por  relações de poder-saber  e verdade 
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O DISCURSO SOBRE O PROFESSOR BRASILEIRO: RELAÇÕES DE SABER E DE 
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Entre os olhares oblíquos sobre o professor, são recorrentes discursos que o desqualificam. Essas 

construções discursivas promovem saberes e fazem emergir relações de poder que constituem 

formas de controle e de domínios de verdade sobre o professor. Para observar e discutir a 

construção dessas verdades, recortamos textos de documentos gestores, midiáticos e de fala de 

professores, a partir dos meados do século XVIII, para verificar as práticas discursivas que 

reiteram representações disfóricas sobre o professor. Para isso, mobilizamos os conceitos 

foucaultianos a partir da obra A Ordem do Discurso, pois entendemos que à medida que esses 

saberes, transformados em estereótipos, se disseminam, potencializam o exercício do poder que 

controla e sustenta tais discursos, provocando a multiplicação do professor de acordo com as 

retomadas dos discursos que o desqualificam. Desse modo, as relações dos dizeres efetivamente 

ressaltados em nosso corpus asseveram os movimentos discursivos e reiteram a elaboração 

negativa da imagem que se tem do docente que constitui diferentes materialidades discursivas. 

Os textos recortados para análise nos permitem verificar como os procedimentos discursivos 

promovem saberes que se tornam verdades e verdades que se tornam saberes, via historicidade e 

materialidade repetível. Nesse sentido, implicam-se mutuamente as relações de poder e saber, 

enunciados e representações que asseveram imagens disfóricas a partir das práticas discursivas 

atreladas aos discursos que denigrem o docente. No levantamento dos textos, detectamos a 

repetição reiterada das representações que desmerecem o professor, mediante o controle desse 

discurso para mantê-lo funcionando em circunstâncias específicas de produção. Dessa maneira, é 

por meio dessas formulações discursivas que o docente é apontado como um dos principais 

responsáveis pelo suposto fracasso do ensino, tornando esse discurso como o verdadeiro de cada 

época. Embora os discursos pareçam simples repetições, as construções discursivas que 

desqualificam o professor, séculos após séculos, não tiveram força suficiente modificar as 

representações negativas geradas há tempos.  
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OS GÊNEROS DE RISO: UM ESTUDO DO RISO COMO ENUNCIADO 
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Este trabalho está relacionado à pesquisa em que examinamos o riso à luz dos estudos da Análise 

do Discurso de vertente francesa, com recorrência a Foucault e a Bakhtin. Mobilizamos nesta 

pesquisa, em especial, as noções de enunciado e gênero. Para tanto, tomamos o enunciado como 

materialidade discursiva, possibilitando efeitos de sentido em uma situação enunciativa, 

envolvendo sujeitos em interação em um dado momento sócio-histórico. Os enunciados tomam 

formas tipificadas em situações enunciativas diversas, isto é, constituem gêneros. O riso, sendo 

materialidade, pode ser compreendido como gênero, exercendo funções. Em síntese, analisamos 

o funcionamento do riso como enunciado relativamente estável, observando-se a função do riso 

nas enunciações e efeitos de sentido decorrentes. O riso constrói subjetividades e apresenta efeitos 

de sentido, mobilizando saberes e poderes. O ato de rir pode também modificar o efeito de sentido 

de um texto oral ou escrito. Tomemos uma entrevista como exemplo: um sujeito dá uma resposta 

a uma pergunta e ri. Esse riso pode modificar o sentido do que foi dito ou pode confirmar esse 

dito ou, ainda, o sujeito entrevistado, ao invés de responder diretamente a uma pergunta, pode 

apenas rir e esse riso terá um efeito de sentido, constitui-se, então, um enunciado e em cada 

irrupção constitui-se um gênero de riso, que exerce uma função discursiva. Para fundamentar 

nossa pesquisa, recorremos aos estudos da Análise do Discurso, bem como aos escritos de 

Foucault que abarcam noções acerca do discurso, do enunciado, do saber, do poder, do sujeito. 

Também mobilizamos pesquisas elaboradas por Minois, mostrado as diferentes facetas do riso 

em alguns momentos históricos, delineando a função discursiva dessa prática. Por fim, evocamos 

a noção de gênero elaborada por Bakhtin em seus estudos acerca da linguagem. Assim, 

entendendo os processos discursivos que envolvem o riso, podemos dar subsídios para os 

professores trabalharem com os alunos nas diferentes possibilidades de análise de textos, 

aprofundando habilidades de leitura, de interpretação em múltiplas materialidades, tornando os 

leitores mais competentes para as sutilezas que o riso agrega aos discursos. Nosso trabalho visa a 

suprir a necessidade de estudar a linguagem não verbal, comumente relegada a mero complemente 

dos textos verbais. Outrossim, não projetamos construir uma classificação definitiva dos risos 

existentes, pois cada enunciado é único e cada irrupção merece uma análise detalhada.  
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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, noções e procedimentos metodológicos da Análise do Discurso, tais como seus 

fundamentos e desenvolvimentos epistemológicos, seus processos de constituição dos corpora e seus 

mecanismos de análise, considerando a condição histórica dos enunciados, as variações em sua 

formulação, na qual frequentemente conjugam-se diferentes materialidades significantes, e sua 

circulação em diversos campos sociais 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 têm incidido basicamente sobre três campos discursivos, quais sejam, a mídia, a política e a 

educação, no interior dos quais buscam descrever e interpretar os usos e efeitos da imagem, do corpo 

e da voz na constituição, na formulação e na circulação do discurso. Considerando tais características 

dos estudos do LABOR, a despeito do fato de que na quase totalidade de seus trabalhos há articulações 

diretas e/ou indiretas entre esses campos e de que neles os objetos de análise possuem formulações 

semióticas complexas, nas quais a linguagem verbal articula-se com a imagem, o corpo e a voz, a 

exposição do grupo no IV 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 mais representativos 

resultados oriundos dos trabalhos que se dedicaram predominantemente à mídia, ao discurso político 

e à imagem, ao corpo e à voz. 

 

Palavras-chave: Mídia; Discurso Político; Imagem, Corpo, Voz. 
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OS DISCURSOS SOBRE A MESTIÇAGEM NAS LETRAS BRASILEIRAS: LÍNGUA, 

RAÇA E VOZ 

 

Allice Toledo Lima da SILVEIRA (UFSCar) 

allicesilveira@gmail.com 

 

 

A relevância da mestiçagem na história da formação do Brasil é inegável. O mito das três raças, 

por exemplo, exaltado no século XX por intelectuais como Gilberto Freyre, apresenta um resumo 

da formação cultural, linguística, étnica e social do país. Das misturas entre índios, brancos e 

negros surgem os cafuzos, mulatos, e caboclos, os mestiços brasileiros. Das misturas entre as 

línguas indígenas, a língua portuguesa da metrópole e as línguas africanas surgem algumas das 

condições de emergência do português brasileiro. A literatura brasileira constrói suas bases em 

cima de personagens icônicos que retratam a variedade étnica que constitui o Brasil: Iracema, 

Macunaíma, Gabriela Cravo e Canela e tantos outros. Nosso objetivo é reconhecer as identidades 

e as diferenças (FOUCAULT, 2008) nos discursos sobre a mestiçagem na formação e nas 

transformações das letras brasileiras - Estudos da Linguagem, Literatura e Ensaística – durante os 

séculos XIX, XX e XXI. Tal empreendimento analítico se realizará no diálogo entre a Análise do 

Discurso e a História das Ideias Linguísticas, somando-se também os Estudos Bakhtinianos ao 

aporte teórico. Reconhecer primeiramente a mestiçagem enquanto signo ideológico (BAKHTIN, 

2006) é saber que, a priori, nenhuma palavra possui significado: eles são construídos na interação 

verbal. A passagem da noção de mestiçagem como sinônimo de falência da nação brasileira no 

século XIX para orgulho no século XX chegando a ser sinônimo de homogeneização étnica e 

cultural no século XXI é demonstrativo de como os sentidos de um signo ideológico refletem e 

refratam as condições de uma situação social em um determinado período histórico. Observar as 

continuidades e descontinuidades, como nos propõe Foucault em sua Arqueologia do Saber, nos 

discursos sobre a mestiçagem na produção acadêmica e literária brasileira é parte essencial do 

trajeto analítico de identificação das formações discursivas, das modalidades enunciativas e da 

formação de conceitos que vozeiam ou silenciam o caráter constitutivo da mestiçagem nas letras 

brasileiras.  
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CAFUZA, MULATA, NEGRA: CORPO E MEMÓRIA NO DISCURSO DE CERVEJAS 

BRASILEIRAS 

 

Amanda BRAGA (UFPB) 

braga.ufpb@hotmail.com 

 

 

Este trabalho se apresenta com o intuito de empreender uma análise discursiva do rótulo e do 

material publicitário de três cervejas comercializadas no Brasil: a cerveja Cafuza, a cerveja 

Mulata e a Devassa Negra. Partindo da regularidade que une e tece os enunciados em questão – 

a referência à mulher afro-brasileira –, o objetivo é apresentar uma análise que considere a 

natureza semiológica desses enunciados, além de fazer emergir suas margens enunciativas e sua 

dimensão histórica. O intuito é analisar o fio discursivo que os proporciona condições de 

emergência, oferecendo visibilidade ao cenário ainda escravocrata que aqui se apresenta enquanto 

a priori histórico, num jogo de memórias que ecoam pelo tempo. O que veremos é o corpo da 

mulher negra (mulata, cafuza) enredado por um discurso que parte da imagem da escrava 

doméstica ou da escrava sexual e alcança, hoje, sua exacerbação, principalmente se pensamos na 

(con)fusão instaurada entre os nomes das cervejas e as mulheres estampadas em seus rótulos. 

Afinal, quem é a cafuza, a mulata ou a devassa: as mulheres ou as cervejas? Quais os produtos 

oferecidos à venda? Quais os produtos a serem consumidos? Para além da corrente percepção do 

modo como os atuais anúncios de cerveja fazem uso do corpo da mulher em seu material 

publicitário, fazendo-os confundir com o produto oferecido para consumo, o que propomos 

analisar aqui é a esfera racial de alguns desses anúncios, o que acaba por trazer à tona a memória 

de um sistema escravocrata, ou, mais particularmente, como dito anteriormente, a memória da 

escrava doméstica e da escrava sexual, a mercê dos sentidos pretendidos pela publicidade. Como 

recurso teórico-metodológico, este trabalho tem como ponto de partida os deslocamentos 

realizados no interior da Análise do Discurso francesa no decorrer da década de 80. Partiremos 

de uma discussão sobre o modo como emerge, naquela década, a preocupação com uma 

materialidade semiológica dos discursos, para além da materialidade linguística. Ancorados nesse 

panorama, nosso objetivo é fazer trabalhar as novas perspectivas mediante sua aplicação analítica. 

Trata-se da tentativa de apanhar o enunciado considerando as diferentes linguagens que o 

compõem, bem como de oferecer-lhe a densidade histórica que lhe é intrínseca, fazendo aparecer, 

à luz do dia, aquilo que não era visível de imediato. 
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DISCURSOS SOBRE A VOZ NA MÍDIA BRASILEIRA 

 

Prof. Dr. Carlos PIOVEZANI (UFSCar) 

cpiovezani@uol.com.br 

 

 

Pretendemos apresentar resultados do projeto de pesquisa Discursos sobre a voz na mídia 

brasileira contemporânea (FAPESP 2014/ 09947-3), cujo desenvolvimento iniciou-se em agosto 

de 2014. Consoante com os objetivos desse projeto e fundamentados nos postulados e 

procedimentos da Análise do discurso, derivada de Michel Pêcheux, aos quais incorporamos as 

contribuições de Michel Foucault, em nossa intervenção interessa-nos divulgar as descrições e 

interpretações que realizamos sobre os discursos que tematizam a voz humana e que foram 

produzidos e/ou veiculados pela mídia brasileira contemporânea, considerando i) as formações 

discursivas e as condições de produção que determinaram o que se pôde e deveu ali ser dito a seu 

propósito; ii) as distintas modalidades enunciativas, formas remissivas, escolhas lexicais e 

articulações sintáticas empregadas nas formulações dos enunciados midiáticos acerca da voz; iii) 

as diversas memórias, conservações, reativações e apropriações desses discursos (Foucault, 2010, 

p. 10); e iv) as semelhanças e diferenças na abordagem da voz, quando tratada nas esferas política, 

tecnológica e cultural por veículos da mídia nacional concebidos como progressistas ou 

conservadores. Em resumo, nosso propósito consiste em responder a questões como as seguintes: 

o que, como e por que se fala da voz na mídia brasileira? Quais são e de quais campos provêm os 

enunciados retomados, reformulados e apagados, quando ali se fala da voz? Fala-se igualmente 

da voz na mídia, a despeito de sua utilização mais ou menos distinta em diferentes setores, tais 

como na política, na tecnologia e no entretenimento? Quais são as relações entre a voz, o corpo e 

as subjetividades produzidas nos discursos da mídia brasileira, ao tematizarem em seus 

enunciados a voz humana? Há variações no tratamento que lhe é dispensado, tal como, por 

exemplo, maior ou menor alusão a elementos prosódicos, em termos mais ou menos leigos ou 

especializados, da melodia, da dinâmica e da qualidade da voz, na medida em que ela é tematizada 

nas seções de política, tecnologia e cultura? Há e, se sim, quais são as diferenças no que se diz e 

nos modos de dizer sobre a voz quando se trata de fazê-la objeto de discurso em veículos com 

distintas orientações ideológicas? Para que pudéssemos formular respostas a essas questões, 

analisamos uma série de textos dos jornais Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo e Brasil 

de Fato e das revistas Veja e Carta Capital, publicados entre janeiro de 2010 e dezembro de 2013. 
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LUTA CONTRA A POBREZA NO DISCURSO POLÍTICO BRASILEIRO 

CONTEMPORÂNEO: TENDÊNCIA MUNDIAL E EFEITO LOCAL 

 

Carlos Alberto TURATI (UFSCar) 

carlosturatti@yahoo.com.br 

 

 

Neste trabalho reportamos parte de nossa pesquisa de doutorado, ainda em desenvolvimento, na 

qual investigamos o discurso contra a pobreza na esfera política brasileira contemporânea. Mais 

especificamente, em nossa pesquisa analisamos um conjunto de falas da presidente Rousseff 

produzidas durante o ano de 2011, ano no qual o Governo Federal adotou o slogan País rico é 

país sem pobreza e fez da luta contra a pobreza um mote central das ações governamentais. 

Procuramos primeiramente identificar na história do pensamento social e econômico os processos 

de significação, tanto num âmbito mais geral quanto mais particularmente brasileiro, que estão na 

base de constituição do atual discurso contra a pobreza. Em seguida analisamos como esse 

discurso adquiriu um papel central na política brasileira em consonância com um movimento 

mundial de combate à pobreza a partir das propostas do Banco Mundial (BIRD), do Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e do Fundo Monetário Internacional (FMI). 

Em uma segunda parte de nossa pesquisa (ainda em desenvolvimento), analisamos um efeito local 

dessa tendência mundial, isto é, como nas falas da presidente brasileira sobre a pobreza erige uma 

memória de virtude que a partir dos efeitos de sentidos produzidos desloca avaliações técnicas 

para o âmbito dos princípios morais. Inicialmente percebemos ocorrências nas falas presidências 

de um discurso preocupado com esses princípios da sociedade sem deles falar diretamente. Nossa 

intenção é descrever como a partir desse funcionamento discursivo a fala presidencial se 

caracteriza no ano de 2011 como um discurso virtuoso, isto é, um discurso político que se legitima 

na esfera dos valores. Nosso trabalho se inscreve na linha teórico-metodológica dos estudos 

discursivos, amparando-se principalmente em autores como Pêcheux, Courtine, Orlandi, 

Piovezani, Paveau e outros. Nossa pesquisa é financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo – FAPESP, processo nº 2012/16355-0. 
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REPRESENTAÇÕES DA CENSURA EM NAVALHA NA CARNE DE PLÍNIO 

MARCOS: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DAS RELAÇÕES ENTRE TEATRO, 

REPRESSÃO E MÍDIA NO BRASIL 

 

Denise Aparecida de Paulo Ribeiro LEPPOS (UFSCar) 

de_depaula21@hotmail.com 

 

 

O presente trabalho propõe-se a analisar discursivamente as razões pelas quais a peça Navalha na 

carne do dramaturgo Plínio Marcos foi censurada durante a ditadura militar brasileira. Escrita em 

1967, a obra coloca em cena três personagens excluídas que vivem em um jogo de dominação 

que (re)produz a miséria moral das injustiças sociais que sofrem, são elas: Neusa Sueli (a 

prostitua), uma mulher sofrida que vende seu corpo para sobreviver e sustentar seu companheiro; 

Vado (o cafetão), sujeito egocêntrico, malandro e símbolo da virilidade e Veludo (o 

homossexual), um pederasta que adorava provocar brigas e perturbar a relação conflituosa entre 

Neusa e Vado. Inserida no contexto ditatorial, Navalha na carne era vista como uma afronta ao 

governo vigente, pois se utilizava de uma linguagem marcadamente coloquial e as vezes obscena 

para retratar o mundo marginalizado na qual suas personagens estão inseridas, motivo pelo qual 

foi proibida. Com a censura de sua peça, Plínio Marcos recorre a outro tipo de instrumento para 

que ela pudesse ser publicada. É interessante observar que há a transposição de um gênero peça, 

para outro; fotonovela. Em suma, o intuito desta proposição é, com base na Análise do Discurso, 

empreender uma abordagem das correspondências entre a constituição, a formulação e a 

circulação do discurso (Orlandi, 2012), a partir da qual consideraremos particularmente, as 

possíveis relações entre teatro, censura e mídia neste contexto autoritário, analisando as 

justificativas dadas pelas agências repressoras da inteligência militar e sua repercussão na 

imprensa brasileira da época, produzida por críticos e jornalistas. Desta maneira, observaremos 

as possíveis aproximações entre a AD e os estudos da mídia, visto que “a articulação entre os 

estudos da mídia e os de análise do discurso enriquece dois campos que são absolutamente 

complementares, pois ambos têm como objeto as produções sociais de sentidos” (GREGOLIN, 

2007, p. 16). 
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A RETÓRICA REACIONÁRIA PRESENTE NOS DISCURSOS MIDIÁTICOS SOBRE 

A EQUIPARAÇÃO TRABALHISTA AOS DOMÉSTICOS 

 

Diane Heire Silva PALUDETTO (UFSCar) 

diane.hsp@hotmail.com 

 

 

A presente reflexão sobre a ciência do Direito, especialmente do Direito do Trabalho Doméstico 

é desenvolvida na seara da Análise do Discurso (AD), considerando-se a desigualdade sofrida 

entre os trabalhadores domésticos e os trabalhadores de qualquer outra categoria profissional no 

tocante à concessão de direitos trabalhistas. O objetivo é investigar, a partir da análise do discurso 

midiático sobre o trabalho doméstico no Brasil, se há presença de discursos reacionários, 

conforme concebidos por Marc Angenot (2008), ressalvadas as diferenças entre a posição desse 

estudioso e a Análise do Discurso francesa. Assim, para dar conta dos efeitos de sentido advindos 

das posições discursivas dos enunciadores das notícias midiáticas, além da abordagem 

fundamentada pela AD, os estudos de Angenot acerca da retórica como ciência histórica e social 

são de significativa importância, a fim de se identificar a atuação dos discursos nos consensos e 

nos conflitos sociais. Angenot concebe, na esteira de Hirschman (1991), os traços do que 

denominam retórica reacionária, cujos elementos argumentativos se baseiam nos efeitos de 

inocuidade, perigo e perversidade. Ao trazer a discussão ao contexto do discurso midiático sobre 

as condições trabalhistas dos domésticos, depara-se com os seguintes questionamentos: 1) As 

mudanças legislativas mudam efetivamente a natureza das coisas ou são inócuas? 2) As mudanças 

legislativas colocam em perigo alguns benefícios adquiridos? 3) A medida destinada ao progresso 

da sociedade ou à eliminação de um dado mal traz um resultado contrário ao esperado? Além dos 

efeitos de inocuidade, perigo e perversidade, Angenot acrescenta um quarto elemento para dar 

conta das estratégias mais recorrentes de toda argumentação antiprogressista e reacionária, 

intitulado declinação fatal. Esse argumento mostra ao sujeito, quando fala de determinada posição 

discursiva, que ele não domina todo o encadeamento das consequências prováveis das medidas 

“progressistas” que enaltece. É o caso de se pensar, por exemplo, se o sujeito do discurso 

favorável à equiparação trabalhista plena aos domésticos tem ciência das consequências que a 

medida acarretaria e se a sociedade quer, de fato, tais consequências. A fim de se descrever a 

materialidade dos enunciados midiáticos e sua inserção em discursos reacionários, o corpus de 

análise será composto por notícias veiculadas nos últimos 80 anos em veículos midiáticos de forte 

expressão como formadores de opinião brasileira. 

 

Palavras-chave: Trabalho doméstico; Retórica; Análise do discurso. 

 

  



 

 
São Carlos/SP – Brasil, setembro de 2015 

269 

DE UM CORPO HETEROTÓPICO: SOBRE UM OLHAR QUE FISCALIZA A 

PROSTITUTA 

 

Elizete DE SOUZA BERNARDES (UFSCar/FAPESP) 

elizete_sb@hotmail.com 

 

 

Don’t save us. Save our windows!. Em abril de 2015, as prostitutas de Amsterdam (Holanda) 

foram às ruas a fim de protestar contra o fechamento das vitrines da chamada Red Light District. 

Este enunciado não reivindicava uma política abolicionista sobre os seus corpos, porém, 

reclamava-se a permanência da exposição de seus corpos através das janelas. Espaços que se 

encadeiam, porém, também se contradizem; espaços entre o público e o privado, o sagrado e o 

profano; espaços de desvio (FOUCAULT, 1994). Heterotopias que nos convidam a analisar o 

espaço e o corpo. Dessa maneira, inserida nos quadros da análise do discurso de orientação 

francesa (AD), a comunicação segue no sentido de refletir como se dá a criação de discursos sobre 

os espaços destinados às prostitutas, no Brasil, durante o início do século XX. Os questionamentos 

que se põem são: como as prostitutas foram objetivadas a partir dessas zonas de meretrício? Como 

o saber jurídico discursiviza o corpo da prostituta a partir desse espaço? Para tanto, as 

materialidades discursivas a serem consideradas serão a legislação penal do período a respeito 

destas “práticas divisoras” (FOUCAULT, 2005) que objetivam as prostitutas. Com efeito, 

tomamos como pressuposto o exercício do poder através da ciência jurídica como “criador” de 

sujeitos. Há, ao que parece, uma reciprocidade entre a produção desses espaços e a produção das 

subjetividades das prostitutas. O poder jurídico, universalizante, disciplina as normas do corpo, 

individualizando-o. O olhar panóptico e clínico que se lança a esses corpos, discursiviza-os. Dessa 

maneira, o objetivo da escrita é refletir como o saber jurídico diz sobre a sexualidade a partir dos 

dois vetores: o espaço e os corpos das prostitutas. A sexualidade, como uma das áreas onde o 

discurso se exerce de forma mais incisiva (FOUCAULT, 1981), no início do século XX, põe em 

circulação discursos (médicos, morais, por exemplo) que se engendram na construção do saber 

jurídico a respeito da temática. O aporte teórico será embasado no conceito de heterotopias, 

proposto por Michel Foucault (1994). Esses espaços e o olhar que se lança a esses corpos estão 

implicados em condições históricas que possibilitam a emergência de certos enunciados 

legislativos. Pretendemos, assim, refletir as práticas discursivas e não discursivas a respeito de 

como se nomeiam as prostitutas e os locais destinados a elas, construindo-se mutuamente. 
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PRESENÇA AFRICANA NO BRASIL: EFEITOS DE SENTIDOS NOS DIZERES 

SOBRE O CORPO, A MÚSICA E A VOZ NA CAPOEIRA 

 

Georges Sosthene KOMAN (UFSCar) 

georges_hi5@yahoo.fr 

 

 

O “corpo” africano presente no cotidiano do Brasil se depreende em diversas esferas sociais e 

culturais vigentes neste país. Das atividades agrícolas, notadamente o cultivo do café e do cacau, 

até a música, a culinária e a língua, a presença africana parece ter solidamente construído os 

valores e patrimônios brasileiros desde os tempos remotos. Contudo, não sempre essa participação 

ativa dos “negros africanos” foi enxergada e apresentada como um dos fatores determinantes na 

constituição cultural brasileira. A este respeito, grande número de discursos circula na sociedade 

contemporânea, dizeres estes que estabelecem um diáologo com a história e que se interligam. 

Este trabalho, que constitui uma parte integrante da nossa dissertação de mestrado, objetiva 

analisar certos discursos acerca da temática “presença africana na construção da capoeira 

brasileira”. Ou seja, nosso objeto consiste nos falares veiculados nos sites de órgãos oficiais do 

governo brasileiro tais como o Ministério da Cultura (Minc), o Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (IPHAN) e outros portais eletrônicos da União, que enfatizam as raízes 

africanas da cultura brasileira, focalizando particularmente os enunciados que tratam dos usos do 

corpo, da música e da voz no desempenho da capoeira praticada no Brasil. Tendo em vista que os 

dizeres podem ser considerados como efeitos de sentido que circulam entre sujeitos inseridos na 

História, logo, o discurso desloca a língua enquanto sistema homogêneo e transparente, 

descobrindo nela suas rupturas, suas falhas e seu caráter ideológico. Neste sentido, interessa-nos 

descrever e interpretar a maneira como tais falares se configuram na sociedade contemporânea 

brasileira, levando em conta suas materialidades linguísticas e históricas. Quais já-ditos estes 

discursos retomam, em que cadeias parafrásticas se inserem e quais efeitos de sentidos produzem? 

Enfim, qual a relação que esses dizeres estabelecem entre si? Para cumprirmos tal intento, nos 

apoiaremos nos trabalhos de Michel Pêcheux e seu grupo, segundo a perspectiva da Análise do 

Discurso de linha francesa.  
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ENTRE INSULTOS E FALSAS HARMONIAS: A CONSTRUÇÃO DOS EFEITOS DE 

AGRESSIVIDADE NO DISCURSO POLÍTICO ELEITORAL NA CAMPANHA DE 

2014 

 

Geovana CHIARI (UFSCar) 

geovanachiari@hotmail.com 

 

 

Durante o período pré-eleitoral das eleições presidenciais no pleito de 2014, as notícias e os 

comentários acerca das campanhas políticas dos candidatos à presidência foram de que nelas se 

adotaram discursos agressivos, seja nos debates, nas redes sociais, nas campanhas televisivas, ou 

mesmo nos sites oficiais. Isso se deu tanto no primeiro turno quanto no segundo, entretanto, em 

um quadro de disputa mais acirrada pela sucessão presidencial, o período referente ao segundo 

turno, entre a presidente Dilma Rousseff (PT) e o ex-senador Aécio Neves (PSDB), foi marcado 

pelo confronto também dito ainda mais agressivo e acalorado. Tendo em vista que, de forma 

genérica, atribuiu-se a um e outro candidato a liderança de uma campanha marcada pela 

agressividade, elegemos como objetivo deste trabalho a análise do discurso dito agressivo, 

buscando compreender sua formulação e materialização no discurso político, a qual pode se dar 

pelos recursos da ironia, da seleção temática, do dizer derrisório, do escracho, da gestualidade, do 

tom de fala, dentre outros. O que seria o discurso agressivo, ácido, desrespeitoso? Como ele se 

materializa no discurso político? Orientados por essas perguntas de pesquisa e pelo arcabouço 

teórico da Análise do discurso de linha francesa, propomos a análise de fragmentos dos debates 

políticos televisivos, imagens e vídeos que circularam nas redes sociais (Facebook, Youtube), bem 

como nos sites oficiais de campanha, no período pré-eleitoral, tendo o objetivo de compreender 

como se produz e circula o que, no Brasil, se denomina agressivo no discurso político na 

atualidade. Os resultados preliminares, referentes ao momento inicial da elaboração de nossa 

pesquisa de mestrado, mostram que há gradações dos efeitos de agressividade, dada as 

particularidades dos suportes tecnológicos. Tais meios de circulação obedecem a certos rituais e 

apresentam características que possibilitam a emergência de determinados enunciados e não 

outros em seu lugar, produzindo efeitos de agressividade de modos distintos.  

 

Palavras-chave: Agressividade; Discurso político; Campanha eleitoral. 

  



 

 
São Carlos/SP – Brasil, setembro de 2015 

272 

GERAÇÃO SELFIE, MÍDIA E LIBERDADE DE EXPRESSÃO: UMA ANÁLISE 

DISCURSIVO-SEMIOLÓGICA 

 

Hulda Gomides OLIVEIRA (UFSCar/ Capes) 

prof.hulda@hotmail.com 

 

 

Esta pesquisa tem como objeto de análise a constituição do discurso de liberdade de expressão e 

sua [re]configuração em sociedades democráticas pós o advento de mídias virtuais, a partir do 

referencial teórico da Análise de Discurso de linha francesa (Pêcheux, Foucault e Courtine). 

Diante dessa proposta, toma-se como recorte mais específico uma análise das condições de 

produção do discurso de liberdade de expressão, antes e depois da configuração de espaços 

virtuais de dizibilidades/visibilidades. Para isso, propõe-se um levantamento do uso do sintagma 

“liberdade de expressão” desde a sua institucionalização via a declaração de direitos 

constitucionais em sociedades democráticas (como França, Estados Unidos, Brasil), em 

“comparação” com condições de produção anteriores a tal instituição, com o objetivo de perceber 

como esses sentidos se davam antes mesmo da nomenclatura legal, bem como considerando 

movimentos atuais de significação deste discurso em sociedades que contam com a ampliação de 

mídias virtuais (isto é, reconfiguração de espaços de dizer). Neste trabalho consideramos, então, 

trechos de alguns documentos das declarações constitucionais, além de imagens/dizeres 

divulgados na rede contemporaneamente, buscando analisar a formação de posições-sujeito e 

discursos transversos e constituintes do discurso de liberdade de expressão, colocando em debate, 

inclusive, qual a concepção de linguagem construída em tais materialidades discursivas. A 

reflexão caminhou no sentido de apontar a hipótese de que estaríamos construindo, 

discursivamente (a partir de processos históricos e semiológicos / simbólicos), uma “geração 

selfie”, que produz a ampla “difusão” de discursos de liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, 

a alta “proliferação” de discursos de intolerância. 
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MEMÓRIAS DA RESISTÊNCIA: DIZER A DITADURA HOJE 

 

Israel de SÁ (UFSCar / FAPESP) 
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Neste trabalho, que propomos para apresentação no CIAD, retomamos nosso trabalho de tese, 

defendido no início de 2015, e buscamos investigar a produção de memórias (discursivas) da 

ditadura militar brasileira. Nossa pesquisa visa, mais especificamente, um olhar sobre a memória 

(ou memórias) da resistência à ditadura, em contraposição àquela memória, centrada no 

esquecimento, produzida pelo próprio regime militar, inscrita no processo de transição para a 

democracia e reiterada frequentemente, sobretudo, pela grande mídia, mas também por 

instituições como a escola. Dessa forma, ancorados nos pressupostos teóricos da Análise do 

discurso francesa, a partir das discussões propostas por Michel Pêcheux e Jean-Jacques Courtine, 

e em constante diálogo com os trabalhos de Michel Foucault e de historiadores como Pierre Nora 

e Paul Ricɶur, analisamos três tipos de materiais que emergem ou retornam no Brasil entre o final 

do século XX e início do XXI, quais sejam: i) jornais e revistas produzidos durante a ditadura e 

que são hoje reeditados em coletâneas e edições fac-símiles; b) especiais de jornais e revistas, 

filmes e documentários; c) comentários veiculados por jornais e revistas em torno de fatos daquele 

período ou de acontecimentos que remetem a ele, como a criação da Comissão Nacional da 

Verdade. Em nossas análises, portanto, notamos que há um movimento nos regimes de 

discursividade que possibilitam e fortalecem um ‘dizer a ditadura’. Contudo, esse ‘dizer a 

ditadura’ que se produz é marcado por aspectos de descontinuidade – uma vez que a memória que 

emerge, além de ser da resistência ao regime, não é apenas marginal, como antes – e também de 

continuidade – na medida em que ‘restos’ daquele período ainda fazem sombra no presente, 

possibilitando, inclusive, que atualmente, em manifestações organizadas por grupos da direita, 

seja reivindicada uma intervenção militar. 
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ARQUEOLOGIA DA IMAGEM NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO 

BRASIL: RESULTADOS E REFLEXÕES DE PESQUISAS 

 

Jocenilson RIBEIRO (UFSCAR/FAPESP) 
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O objetivo desta comunicação é apresentar os resultados seguidos de uma reflexão em torna de 

minha pesquisa de doutoramente desenvolvida entre 2011 e 2015. O objetivo daquele trabalho foi 

investigar as condições de emergência e o aumento progressivo do emprego da imageria de 

natureza didática em livros de língua portuguesa no Brasil entre as décadas de 1960 e 2010. 

Procurei desenvolver um estudo dos pressupostos teóricos que têm orientado o 

ensino/aprendizado de leitura e a interpretação de textos, de modo geral, e da imageria, de modo 

particular, considerando o panorama histórico de institucionalização dos estudos linguísticos no 

Brasil – estabelecida nas políticas educacionais iniciadas ainda no Governo Militar. A questão 

norteadora me leva a entender: que mudanças ocorreram na produção dos textos didáticos após 

a década de 1960, particularmente em relação à exploração do uso da imagem, e que fatores 

nortearam essas mudanças no ensino de língua portuguesa? Pautei-me teoricamente na Análise 

de Discurso, em especial nos desdobramentos teóricos empreendidos por linguistas do discurso, 

ao valerem-se da abordagem arqueogenealógica de Michel Foucault e do terreno da pedagogia da 

imagem, que tem se voltado para o estudo das apropriações das visualidades no ensino. Além 

disso, filiamo-nos a uma concepção de história desenvolvida por Christian Puech no que se refere 

aos conceitos de história das ideias e das representações dos saberes linguísticos no campo das 

Ciências da Linguagem. Nosso arquivo foi então constituído de documentos político-pedagógicos 

(antologia, livros, manuais, documento oficial), cujo recorte foi definido em um corpus 

representado por uma antologia e doze livros didáticos. Como resultados desta pesquisa, 

constatamos três ordens de determinações discursivas que possibilitaram a progressiva 

emergência da imageria no ensino de língua portuguesa: i) histórico-política ao observamos que 

o projeto educacional do regime militar influenciou diretamente na entrada das linguagens visuais 

no ensino; ii) teórico-científica de várias ordens que apresenta ampliação do conceito de língua e 

de linguagem e, ao mesmo tempo, contradições do ponto de vista conceitual num mesmo livro 

(língua = instrumento de comunicação = constituição história dos sentidos); iii) técnico-cultural 

que coloca em cena a importância do uso e da leitura de diversas linguagens no ambiente escolar 

(particularmente, a imageria em Livro Didático), possibilitando uma maior presença de imagens 

fixas nos últimos dez anos. 
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O CORPO E A VOZ DO SEXO FRÁGIL NA POLÍTICA CONTEMPORÂNEA: UMA 

ANÁLISE DISCURSIVA DA CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DAS MULHERES EM 

CAMPANHA ELEITORAL 

 

Joseane Silva BITTENCOURT (UFSCar) 

ane.bittencourt@hotmail.com 

 

 

Esse trabalho pretende analisar a constituição da imagem pública das mulheres políticas que 

foram protagonistas das eleições presidenciais latinoamericanas a partir dos anos 2000. 

Fundamentados na Análise de Discurso oriunda de Michel Pêcheux, associada às contribuições 

derivadas do pensamento de Michel Foucault, buscaremos identificar como a constituição 

histórica dos discursos mobiliza a formulação e a circulação dos enunciados sobre as mulheres 

políticas e como a conjunção dessas duas instâncias produzem efeitos de sentido sobre suas 

imagens públicas. Para tanto, procuraremos fazer um cotejamento entre as campanhas das 

candidatas brasileiras Dilma Rousseff, Marina Silva e Luciana Genro, e entre as latino-americanas 

Michele Bachelet, do Chile, Cristina Kirchner, da Argentina e Laura Chinchilla, da Costa Rica e, 

por último, uma comparação com a campanha da candidata francesa Ségolène Royal, que 

disputou as eleições presidenciais em 2007 contra Nicolas Sarkozy, a fim de investigar as 

regularidades e diferenças existentes entre os discursos e os lugares que essas mulheres políticas 

procuram ocupar para construir sua imagem de credibilidade de suas candidaturas e, por 

consequência, de seus (possíveis) governos. Dessa forma, nosso propósito consiste em responder 

a essas questões: que discursos são acionados pelas mulheres políticas na campanha eleitoral para 

produzir efeitos de credibilidade e legitimidade em suas candidaturas para que elas possam ocupar 

o lugar da liderança? De que maneira se dá a apresentação do gênero na campanha eleitoral a 

partir do que se diz sobre a mulher política, seja por elas mesmas ou por seus partidários ou 

adversários? Como o gênero é construído ante as fronteiras e intersecções entre as vidas pública 

e privada das mulheres políticas em campanha eleitoral? Como se dão os usos, propriedades e 

efeitos da língua, do rosto, do corpo e da voz das mulheres em seus programas eleitorais da 

televisão? Para alcançar o objetivo proposto e elucidar tais questionamentos, agregaremos ao 

referencial teórico da Análise do Discurso contribuições das áreas da comunicação, da 

antropologia cultural e dos estudos prosódicos. 
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SUJEITO POLÍTICO MULHER: NOTAS SOBRE A CONSTRUÇÃO DA MULHER 

CANDIDATA NO ÚLTIMO DEBATE PRESIDENCIAL ELEITORAL DE 2010 
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O campo político é historicamente marcado pela dominação masculina, o que é corroborado pela 

noção social, dual e separatista entre homem e mulher  a qual preconiza o espaço privado delegado 

à mulher, e o espaço público, delegado unicamente ao homem, ou seja, “A ordem social funciona 

como uma imensa máquina simbólica tendendo a ratificar a dominação masculina sobre a qual é 

fundada: é a divisão sexual do trabalho (...) é a estrutura do espaço, com oposição entre o lugar 

da assembleia ou do mercado reservado aos homens, e a casa reservada a mulher 

(...)”(BOURDIEU,1998).Ocupando, então, esse  ambiente historicamente masculino, a mulher 

política transita entre dois lugares, o feminino e o masculino, marcados de diferentes maneiras 

em sua imagem e em seu dizer os quais constroem o sujeito político eleitoral mulher. A partir 

desse ponto de vista, a mulher política brasileira tende a “encarnar” a neutralização do feminino, 

aproximando-se do lugar do masculino, atenuando as marcas de feminilidade, para assim 

“assegurar a compatibilidade da imagem entre o feminino e o político, há muito tempo construída 

como antônima e contraditória” (Coulomb-Gully 2012). Dessa maneira, a fim de analisarmos a 

construção do sujeito político mulher em campanha eleitoral presidencial brasileira, centramo-

nos, para este presente trabalho, na análise da construção da imagem da então candidata Dilma 

Rousseff, no último debate do segundo turno das eleições presidências de 2010 no Brasil. O 

gênero debate eleitoral presidencial reafirma o entrelaçamento de verbo e imagem, configurando-

se como uma arena para o embate discursivo eleitoral, já que cada candidato/candidata deve fazer 

a propaganda de si e sua imagem deve ser coerente com sua proposição política. Apoiar-nos-emos 

nas teorias da Análise do Discurso de linha francesa, mobilizando estudos de Michel Pêcheux, 

Michel Foucault, Jean-Jacques Courtine, relacionados com o discurso político e, também, 

trabalhos de outros âmbitos como de Marlène Coulomb-Gully que se concentram na relação entre 

mídia, política e gênero.  
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DISCURSO, CORPO E REPRESENTATIVIDADE: NOVAS MODALIDADES DE 

REPRESENTAÇÃO POLÍTICA NA AMÉRICA LATINA. 

 

Maísa RAMOS PEREIRA (UFSCar) 
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Na presente pesquisa, destacamos, primeiramente, um fenômeno político recente relativo à 

emergência de governantes que rompem com um certo padrão de corpo político “masculino, 

branco, heterossexual” (COULOMB, 2011), com uma tendência à eleição de presidentes que de 

alguma forma se assemelham ao povo que representam. A emergência de gestores representativos 

de segmentos sociais que nunca se viram representados por um(a) presidente da república 

permite-nos observar o quão excludente é o regime “democrático”: passaram-se séculos até que 

pudessem chegar à presidência representantes com características do povo, este que supostamente 

poderia exercer sua soberania sob a democracia. Os sujeitos políticos contemporâneos não 

somente se assemelham, mas são oriundos das próprias camadas populares que dizem representar. 

Com base nas teorias da Análise de Discurso derivadas dos trabalhos de Michel Pêcheux, na 

Antropologia Cultural e nas Ciências Políticas, discutimos o trabalho dispensado a construir 

determinadas imagens para os sujeitos políticos de nossa época. A construção de identidade para 

um governante não se dá de forma aleatória, mas depende da observância da própria sociedade 

objeto de interesse daqueles que gerenciam os Estados. O conhecimento sobre o outro se mostra 

fundamental para a construção de uma imagem de si. Segundo Courtine “Quanto ao poder 

político, esteve frequentemente atento ao desenvolvimento e às formas tomadas pela sociedade 

civil, dedicando-se e sonhando domesticá-las” (COURTINE, 1995, p.229).  Considerando que 

vivemos o chamado “paradigma da expressão”, entendemos que a noção de “civilidade” do 

homem moderno esteja estreitamente vinculada ao domínio de si, ao controle das paixões, 

relacionados à arte de governar. Muitos trabalhos (COURTINE, 1995; COULOMB, 2011; 

ROSANVALLON, 1998) dedicaram-se a descrever/interpretar esse sonho de domesticação 

política na Europa, portanto buscamos compreender como se dá esse processo em nossa realidade 

latino-americana, mais especificamente no Brasil e na Bolívia.  
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ENTRE PESOS E MEDIDAS: OS DISCURSOS SOBRE A SILHUETA FEMININA NOS 

SÉCULOS XX E XXI 
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O presente resumo apresenta a pesquisa de doutorado desenvolvida junto ao Programa de Pós-

graduação em Linguística da UFSCar, na linha de pesquisa Linguagem e Discurso. O estudo tem 

por objetivo analisar como os discursos sobre a silhueta feminina, ou seja, o corpo e seu peso, são 

produzidos e legitimados por dispositivos de poder e saber que promovem 

objetivação/subjetivação sobre esse corpo, no período compreendido entre o século XX e este 

início de século XXI. O referencial teórico que sustenta a pesquisa é a Análise do Discurso, 

sobretudo os estudos e contribuições de Michel Foucault e Jean-Jacques Courtine à teoria. O 

corpus se constitui de um arquivo formado por enunciados linguísticos, imagéticos e multimodais, 

observados em diferentes áreas do saber, como a Medicina, a Moda, o Direito, a Publicidade, 

além de outros. A partir da Semiologia Histórica, conforme proposta por Courtine, podemos 

analisar os diversos objetos contemporâneos envolvidos na produção de uma memória discursiva, 

bem como de objetivação/subjetivação do corpo e seu peso, como as propagandas midiáticas, as 

tabelas de grau de obesidade, os manuais de perda de peso, os catálogos de moda, entre outros. A 

partir das noções foucaultianas de “dispositivo” e “bipoder”, pensamos nas práticas discursivas e 

não-discursivas que envolvem a determinação de pesos e medidas ditos e vistos como ideais para 

a silhueta feminina, como uma tentativa de disciplinarização dos corpos, constituindo padrões e 

categorias que pretendem objetivar e, consequentemente, subjetivá-los. Semiologia, dispositivo e 

biopoder possuem um conceito articulador: o discurso. Este perpassa todas as práticas, das mais 

variadas áreas, vai costurando-as e constituindo, ao longo de um período, uma imensa rede que 

permite a emergência de dizeres, sustenta alguns e tenta apagar outros. Nesse jogo de ditos e não-

ditos, de práticas que permanecem e outras que se esquecem, de continuidades e 

descontinuidades, o discurso vai alinhavando a linguagem, a sociedade e a história. Portanto, 

nossa pesquisa acredita que há uma ordem de se olhar para o corpo, seu peso e suas medidas, 

inscrita na ordem do discurso. Nesse sentido, buscamos o ponto, a acontecimentalização que 

possibilita as mutações do olhar e permite que a maneira de se nomear o corpo, em relação ao seu 

peso, seja diferente em cada época, ou seja, um efeito discursivo sócio historicamente produzido. 
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OS DEBATES ELEITORAIS NO DISCURSO POLÍTICO DA AMÉRICA LATINA: UM 

ESTUDO SOBRE AS IDENTIDADES E DIFERENÇAS DE ESTRATÉGIAS 

DISCURSIVAS NAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DO BRASIL E DA COLÔMBIA 

 

Mónica GUERRERO GARAY (UFSCar) 

moniggaray2009@hotmail.com  

 

 

Considerando a fundamental importância da linguagem na política e compartilhando da crença 

de que a Análise do Discurso consiste em um campo de saber particularmente produtivo para a 

descrição e a interpretação dos efeitos de sentido dos usos da língua em determinadas condições 

históricas, entre as quais o contexto político eleitoral e as distintas ideologias que ele compreende, 

esta pesquisa pretende analisar as estratégias discursivas dos candidatos presidenciais brasileiros 

(Dilma Rousseff e José Serra) e colombianos (Antanas Mockus Sivickas e Juan Manuel Santos), 

nas eleições do ano de 2010. O objetivo é verificar quais foram as principais estratégias 

discursivas utilizadas nos debates televisivos entre os dois candidatos de cada país que chegaram 

ao segundo turno nas campanhas eleitorais à presidência de suas respectivas Repúblicas, no pleito 

de 2010, com vistas a identificar semelhanças e diferenças entre eles, quando consideradas suas 

filiações ideológicas, que, por sua vez, encontram-se materializadas em seus discursos.  É nesse 

sentido que a análise das estratégias discursivas entre as eleições do Brasil e da Colômbia no 

pleito de 2010, visada nesta pesquisa, compreende a relação entre língua e ideologia, sendo “o 

discurso a materialidade específica da ideologia e a língua a materialidade específica do discurso” 

(ORLANDI, 2012). As análises serão iniciadas com o estudo das condições de produção dos 

discursos de cada um dos candidatos, para que se possa depreender as ideologias que se 

materializam nas formações discursivas ali em jogo e os recursos linguísticos, enunciativos e 

textuais que eles empregam para formular o que é dito nos debates transmitidos pela televisão. 

Em suma, a proposta consiste em buscar compreender os discursos políticos eleitorais desses 

candidatos, identificando e comparando suas particularidades e afinidades discursivas e 

consequentemente em mais bem interpretar a maior ou menor “espetacularização” do âmbito 

político nesses países da América Latina. 
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A VOZ QUE CANTA NA VOZ QUE FALA: POÉTICA E POLÍTICA NA TRAJETÓRIA 

DE GILBERTO GIL  
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Nosso trabalho analisa a cartografia de um sujeito do discurso, Gilberto Gil. Desde sua inscrição 

num acontecimento discursivo, o tropicalismo, no final dos anos 1960, até o inicio de sua gestão 

como Ministro da Cultura do Governo Lula entre os anos 2003 e 2008. Interessa-nos perceber o 

trânsito entre dois lugares enunciativos – ocupados pelo compositor popular e pelo Ministro. 

Nesse trajeto, buscamos refletir sobre o funcionamento do arquivo de brasilidade, a partir das 

relações entre arte e política desde o contexto de implantação da ditadura militar até a chegada ao 

poder do ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva. Nosso referencial teórico é a Análise do 

Discurso de vertente Francesa que fornece os principais conceitos utilizados na análise tais como 

enunciado, formação discursiva, arquivo, interdiscurso e intradiscurso. São instrumentos que 

permitem perceber as relações de saber-poder envolvidas na atividade da canção popular e como 

elas contribuem para a produção de subjetividades na sociedade brasileira. Nosso corpus de 

análise são as canções e pronunciamentos do Ministro, pensados como manifestações sincréticas, 

verbais e não verbais. Propomos, ainda, uma aproximação com a obra de pesquisadores que 

trabalham, numa abordagem histórica, a canção brasileira, tais como Luis Tatit e José Miguel 

Wisnik. A partir do entendimento do fenômeno da canção popular como uma “rede de recados” 

buscamos pensar, de um ponto de vista discursivo , a relação entre a voz que fala e a voz que 

canta , procurando problematizar o caminho do artista em direção ao Ministério como processo 

inverso. A voz que canta conduz a voz que fala na política, fornecendo, inclusive, um lastro 

tropicalista-antropofágico ao Governo Lula, sobretudo no que se refere à busca de um novo lugar 

institucional do Brasil na sociedade globalizada. A trajetória de Gilberto Gil exemplifica, assim, 

a forma como a canção popular se tornou um das mais potentes produções discursivas no interior 

do arquivo da brasilidade. 
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AS VOZES DO SUCESSO: UMA ANÁLISE DE DISCURSOS SOBRE OS VÍCIOS E AS 

VIRTUDES DA VOZ NA MÍDIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 
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Este estudo visa a analisar discursos sobre o que se poderia chamar de as vozes do sucesso 

produzidos e/ ou veiculados pela mídia brasileira contemporânea. Mais precisamente, nossa 

pesquisa pretende descrever e interpretar 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 [1975]) 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, propomos uma investigação do que se diz e como se fala sobre a voz 

no discurso do sucesso na atual sociedade brasileira e as possíveis diferenças no tratamento 

dispensado à voz daqueles que figuram no mundo midiático. 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, contaremos com um corpus constituído por textos das revistas 

RollingStones, Carta Capital e Veja e dos jornais Folha de São Paulo, Brasil de Fato e O Estado de 

São Paulo, publicados entre janeiro de 2010 e dezembro de 2013. A partir desse material, serão 

feitos recortes no intuito de selecionar seus textos nos quais a voz de personalidades midiáticas é 

tratada, para que, assim, possamos empregar o aparato da Análise do Discurso. Portanto, os 

procedimentos metodológicos com os quais contamos para o desenvolvimento desta investigação 

têm como base a pesquisa qualitativa, na realização da qual buscaremos identificar as 

regularidades e as irregularidades linguístico-enunciativas/discursivas dos enunciados no interior 

de orientações ideológicas diferentes concernentes aos discursos acerca da voz de sujeitos de 

sucesso.  

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Discursos sobre a voz; Sujeitos de Sucesso. 
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ENTRE A NECESSIDADE DO CONTROLE E A OPACIDADE DA CENSURA: 

QUESTÕES DE INTERDIÇÃO E MEMÓRIA NO EMBATE POLÍTICO-PARTIDÁRIO 

BRASILEIRO  

 

Wilson Ricardo Barbosa dos SANTOS (UFSCar/Capes) 

wilson-ricardo@uol.com.br 

 

 

Tem sido corriqueira a emergência de propostas de controle da mídia, sendo que essas circulam 

sob diversas modalidades enunciativas. Na Argentina, por exemplo, muitas foram as medidas 

tomadas pela presidenta Cristina Kirchner em tal sentido; no Uruguai, também, houve políticas 

para desfazer monopólios de mídia no país. No Brasil, estas dispersões enunciativas aparecem a 

partir de dizeres primeiros como controle social da mídia, regulação da mídia, democratização 

da mídia, regulação econômica da mídia, dentre outros. Essas questões são colocadas em pauta 

massivamente pelo discurso político e midiático, um importante lugar para que se reflita sobre a 

nossa sociedade, precisamente porque é neste âmbito que tais devires são discutidos e 

polemizados. Neste sentido, a emergência desses dizeres aponta para espessas polêmicas entre 

políticos e jornalistas – e mesmo contradições – que são bases primordiais para nossa reflexão: 

estaríamos diante, assim, de uma proposta de controle ou uma tentativa de censura, dados os 

embates entre os partidos e a mídia? Filiando-nos à Análise de Discurso de linha francesa, 

sobretudo ao refletir sobre a contribuição foucaultiana à disciplina em sua recepção brasileira, 

não cabe a nós tal julgamento: somos motivados, antes de tudo, pela descrição das condições de 

emergência de tais dizeres em nossa sociedade. O seu valor de verdade, assim, importa-nos na 

medida em que é ditado, comentado e estabilizado no corpus por nós congregado em torno da 

noção de arquivo (FOUCAULT, [1969] 2008), seja por jornalistas, políticos ou mesmo pela 

Folha de São Paulo enquanto instituição midiática já bem assentada no mercado brasileiro. A 

noção de arquivo, assim, ao pautar tal visada, mostra-nos aspectos de uma “lei do que pode ser 

dito, o sistema que rege o aparecimento dos enunciados como acontecimentos singulares” (idem, 

p. 147). Neste sentido, a possibilidade do retorno dos sentidos sobre censura, opacamente 

associados à ditadura militar de antanho, é um dado importante. Assim, tomamos como objeto de 

pesquisa a circulação realizada a respeito do tema pela Folha de São Paulo de janeiro de 2010 a 

janeiro de 2015 em sua versão digital (www.folha.com.br/fsp), centrando-nos, sobretudo, nos dois 

últimos embates eleitorais presidenciais. Ao analisar este acontecimento de curta duração, o 

objetivo central deste trabalho é verificar como a questão tem sido tratada no embate político-

partidário nos últimos cinco anos, tendo como objetivos específicos i) descrever retomadas de 

domínios de memória sobre a ditadura militar brasileira e ii) analisar os deslizamentos (de sentido) 

que estes enunciados realizam neste intervalo. 

 

Palavras-chave: Mídia, Censura, Discurso político. 
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GRUPO 34: LAS – LABORATÓRIO ARQUIVOS DO SUJEITO (UFF) 

 

Juciele DIAS (UFF/LAS – CAPES/PNPD) 

jucieledias@gmail.com 

 

Luiza CASTELLO BRANCO (UFF/LAS – CAPES/PNPD) 

luizakcb@gmail.com 

 

 

O Laboratório Arquivos do Sujeito (LAS), vinculado ao Departamento de Ciências da Linguagem da 

UFF, sob coordenação colegiada das pesquisadoras Bethania Mariani, Silmara Dela Silva e Vanise 

Medeiros, tem como proposta depreender, discutir e analisar a subjetividade em suas mais diversas 

materialidades textuais, orais, visuais e digitais. Para tanto, visa a construção de um arquivo sobre o 

sujeito na contemporaneidade que possa servir de base de estudos e pesquisa tanto para os 

pesquisadores do próprio Laboratório, como para demais interessados em partilhar discussões nessa 

temática. Voltando-se à questão do sujeito na perspectiva teórico-metodológica da Análise de 

Discurso de linha francesa, em interface com outros campos do saber, como a Psicanálise Lacaniana, 

o LAS abriga grupos de pesquisa, como o Grupo de Teoria do Discurso (GTDis/CNPq) e o Grupo 

Discursividade, Língua e Sociedade (CNPq), dos quais fazem parte suas pesquisadoras, bem como 

colaboradores pós-doutorandos, doutorandos, mestrandos e graduandos em iniciação científica. Dos 

trabalhos desenvolvidos no LAS, resultam a organização de livros, a publicação de artigos em 

coletâneas e periódicos na área do discurso, bem como a orientação de diversas monografias de 

conclusão de curso de graduação e especialização, dissertações e teses ao longo dos últimos cinco 

anos. Cabe salientar que no segundo semestre de 2013, uma equipe do Laboratório Arquivos do 

Sujeito (LAS) – composta por pós-doutorandos, doutorandos, mestrandos, graduandos em iniciação 

científica, estagiários e voluntários – passou a desenvolver as atividades do projeto “Divulgação 

científica em Análise de Discurso: investigação e inovação com base em novas tecnologias”, sob a 

coordenação das três professoras pesquisadoras do LAS, com o objetivo principal de investir ainda 

mais na divulgação e na formação de pesquisadores em Análise de Discurso. Estamos produzindo 

vídeos curtos, com 5 minutos de duração em média, em que pesquisadores relevantes da área 

apresentam conceitos e/ou pequenos trechos de pesquisa desenvolvida. Esses vídeos vão constituir o 

que, no momento, chamamos de Enciclopédia Audiovisual de Conceitos de Análise de Discurso, que 

serão postados no canal UFFtube, o qual já inclui diversos vídeos do LAS. Esse projeto, a ser 

finalizado em setembro de 2015, além de propiciar de modo inovador a divulgação da Análise de 

Discurso, busca promover estudo e pesquisa por parte dos alunos envolvidos, uma vez que os 

conceitos que são gravados são objeto de estudo em reuniões do Laboratório. Além desse projeto, há 

o projeto O Brasileiro Hoje: Língua, Cultura e Novas Relações Sociais financiado pela CAPES 

para pós-doutorado (CAPES/PNPD), nas áreas de Análise do Discurso e História das Ideias 

Linguísticas, iniciado em 2011 com término previsto para novembro de 2016, que dá visibilidade à 

questão de como o sujeito brasileiro jovem contemporâneo é inserido/se insere nas novas relações 

sociais. 

 

Palavras-chave: Análise de Discurso; LAS; Pesquisa/Projeto. 

 

Integrantes: Ariana Rosa, Erica Lima, Sabrina Sant’anna Rizental e Ulisses Gomes. 
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ANÁLISE DO DISCURSO POLÍTICO NOS PRONUNCIAMENTOS 

TELEVISIONADOS DOS PRESIDENCIÁVEIS 2014 

 

Ariana ROSA (UFF) 

ariana-rosa@ig.com.br 

 

 

A política, de algum modo, “refere-se ao exercício de alguma forma de poder e, naturalmente, às 

múltiplas consequências desse exercício”. (RIBEIRO, 2007). E, dada a relevância dessa prática 

para a sociedade em que vivemos e sua discursivização em diferentes níveis, esta pesquisa propõe 

como objeto de estudo o discurso político e seus efeitos de sentido. O corpus a ser analisado se 

compõe dos textos orais produzidos em entrevistas, debates e propagandas políticas dos principais 

presidenciáveis do ano de 2014 (Dilma, Aécio e Marina), transmitidas pelo principal meio de 

comunicação utilizado pelos brasileiros, a televisão. Observando-se de que modo, a partir da 

materialidade linguística utilizada para a produção dos enunciados, os sentidos sobre “política”, 

“sociedade”, “cidadania”, entre outros, são construídos nesses discursos. Serão observadas ainda 

as filiações ideológicas a outros sentidos pré-construídos, que colocam o eleitor como alguém que 

facilmente se pode manipular. Além disso, de que forma a população, eleitores em geral, grande 

parte com pouco esclarecimento sobre o funcionamento da política no Brasil, é construída como 

interlocutora nesses debates: que imagem se constrói do outro “eleitor” quando se pronunciam 

determinadas propostas? O objetivo geral da pesquisa é analisar de forma crítica e relevante as 

formas de dominação presentes no discurso político brasileiro, através do corpus proposto, 

visando mostrar de forma clara e objetiva como se estabelece a relação de poder entre os sujeitos 

deste processo. Os objetivos específicos são: analisar os diversos discursos produzidos nos 

pronunciamentos orais dos presidenciáveis do ano de 2014; refletir sobre os efeitos de sentido 

construídos entre os interlocutores; descrever o funcionamento dos mecanismos e recursos 

linguísticos que possibilitam aos discursos políticos uma construção persuasiva e dominadora; 

analisar como são construídos os sujeitos através destes discursos. A relevância desta pesquisa se 

dá pela reflexão acerca das questões políticas e sociais e sobre o sujeito que está inserido nesta 

sociedade pós-moderna, sendo submetido a uma “falsa democracia”, onde é dominado de forma 

inconsciente através dos discursos e ideologias dos que se julgam superiores. A intenção é trazer 

esclarecimento à população sobre o poder de dominação através da linguagem que os políticos 

brasileiros possuem. Mostrando que nós, cidadãos, devemos ser ativos politicamente, 

participando da vida política, assim não seremos mais dominados inconscientemente por esses 

discursos, exercendo, de fato, a democracia. Desta forma, será possível, de algum modo, 

contribuir para o desenvolvimento e libertação do país. 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Discurso político; Relações de poder. 
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NOTÍCIAS DO PROJETO 'O BRASILEIRO HOJE: LÍNGUA, CULTURA E NOVAS 

RELAÇÕES SOCIAIS'  

 

Luiza K. CASTELLO BRANCO (UFF – CAPES/PNPD) 

luizakcb@gmail.com 

 

 

Dentre os projetos desenvolvidos pelo Laboratório Arquivos do Sujeito (LAS) localizado no 

Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense (UFF) (Niterói – RJ), sob a coordenação 

da Profª Drª Bethania Mariani, integrado pelas Profª Drª Vanise Medeiros e Profª Drª Silmara 

Dela Silva, damos notícias aqui do projeto O Brasileiro Hoje: Língua, Cultura e Novas 

Relações Sociais, coordenado por Bethania Mariani, financiado pela CAPES para pós-doutorado 

(CAPES/PNPD), nas áreas de Análise do Discurso e História das Ideias Linguísticas, iniciado em 

2011 com término previsto para novembro de 2016. O projeto de pesquisa em tela dá visibilidade 

à questão de como o sujeito brasileiro jovem contemporâneo é inserido ou se insere nas novas 

relações sociais. Nesse início de século, esse sujeito parece não se subordinar mais à Lei simbólica 

como antes, mas se vê subordinado a novas relações de forças que se constituem em nossa 

sociedade (por exemplo, as de mercado, as da ciência, etc.). Nesse sentido, investigamos como 

esse sujeito se representa e se posiciona frente às práticas sociais existentes e como se subordina 

ou resiste às políticas públicas que visam incluí-lo de alguma maneira. Não desconsiderando que, 

na nossa sociedade, esse sujeito cada vez mais se organiza em rede (LEGENDRE, 2001). Estas 

questões, conforme definido no projeto de pesquisa, têm sido desenvolvidas em relação a dois 

campos de atuação: 1) a Análise do Discurso e a Psicanálise, e 2) a História das Ideias 

Linguísticas.  No primeiro campo, desenvolve-se um mapeamento de como os jovens brasileiros 

se representam e são representados em situações de confronto com a lei simbólica, em situações 

de perigo, e de impunidade. O estudo teórico-metodológico é realizado a partir de jornais e 

revistas online e offline e de sites de compartilhamento na rede eletrônica, como o Youtube. No 

segundo campo, procede-se a um mapeamento do modo como as políticas linguísticas para a 

promoção e difusão da Língua Portuguesa interferem na (re)definição de diretrizes e metas para 

o ensino, bem como nas propostas pedagógicas para o ensino-aprendizagem da Língua 

Portuguesa nas escolas. São discutidas as tensões e contradições em relação às políticas 

linguísticas institucionalizadas, considerando o imaginário de língua nacional nos manuais de 

ensino de língua, a partir da tensão entre uma memória de colonização (Mariani, 2004) e a 

atualidade. No projeto integraram-se as professoras doutoras Ana Paula El-Jaick da UFJF, 

Fernanda Lunkes do IF-PR campus Londrina que constituíram seus objetos de estudo na relação 

com o primeiro campo do projeto; e as professoras doutoras Carla Barbosa Moreira do CEFET-

MG, Juciele Dias da UFF/PNPD, Luiza Castello Branco da UFF/PNPD, cada uma inscrevendo 

seus objetos de estudo no segundo campo do projeto. 

 

Palavras-chave: língua/sujeito; memória/atualidade; Análise de Discurso/História das Ideias 

Linguísticas. 
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OS “SUJEITOS DO CAMPO” NOS DOCUMENTOS DO INSTITUTO FEDERAL DO 

PARÁ: UMA ANÁLISE DISCURSIVA 

 

Erica LIMA (UFF) 

erica_lima@idd.uff.br 

 

 

O presente trabalho tem como aporte teórico a Análise de Discurso de fundação francesa e como 

objeto de pesquisa o discurso sobre “os sujeitos do campo” – os quais, segundo Caldart (2002), 

vivem e trabalham no campo, como: pequenos agricultores, quilombolas, povos indígenas, 

pescadores, camponeses, assentados, reassentados, ribeirinhos, povos da floresta, caipiras, 

lavradores, roceiros, sem-terra, agregados, caboclos, meeiros, boias-frias, entre outros. Esses 

sujeitos possuem uma identidade cultural própria, que têm raízes na sua maneira de viver e 

trabalhar, enfim, uma “[...] cultura que se produz através de relações sociais mediadas pelo 

trabalho na terra” (FERNANDES; CERIOLI; CALDART, 1998). A pesquisa objetiva analisar os 

efeitos de sentidos que se constituem para os "sujeitos do campo" nos documentos do Instituto 

Federal do Pará (IFPA), a fim de refletir acerca do modo como esses efeitos de sentido ressoam, 

ou não, nos discursos dos “agricultores”, em seus dizeres sobre si mesmos. Caracteriza-se como 

uma análise de recortes discursivos de documentos institucionais e instrumentos pedagógicos do 

Campus Rural de Marabá do IFPA, o qual está localizado a 25 km da sede do município de 

Marabá, na PA–150 sentido Eldorado dos Carajás, em uma área de 354 ha e que foi 

estrategicamente definido para ter uma forte integração com um projeto de assentamento (PA 26 

de Março); além de fortalecer a permanência dos educandos no contexto social, econômico, 

cultural e ambiental do qual fazem parte. Esse campus é fruto da mobilização e organização da 

luta camponesa por reforma agrária e pela constituição de condições favoráveis ao 

desenvolvimento e sustentabilidade da produção familiar no sul e sudeste paraense. Serão 

analisadas nesta pesquisa as expressões linguísticas que designam os “sujeitos do campo”, bem 

como os aspectos que envolvem os processos de identificação (ou não) em relação aos dizeres 

sobre esses sujeitos e aos seus dizeres sobre si. 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; sujeitos; discurso sobre; designações. 
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PROJETOS DO LAS: CONSTITUIÇÃO, FORMULAÇÃO E CIRCULAÇÃO NO 

ESPAÇO DIGITAL 

 

Juciele PEREIRA DIAS (UFF/LAS/CAPES-PNPD) 

jucieledias@hotmail.com 

 

 

Nossa pesquisa de pós-doutorado faz parte do projeto O brasileiro hoje: língua, cultura e novas 

relações sociais, supervisionado por Bethania Mariani, no Laboratório Arquivos do Sujeito. De 

um modo geral, a questão norteadora do projeto (renovado em 2014 pela CAPES-PNPD) busca 

responder a pergunta: na sociedade que cada vez mais se organiza em rede (LEGENDRE, 2001) 

como os brasileiros jovens representam sua posição social tendo em vista o cotidiano 

sociocultural? Esta questão, conforme definido no projeto de pesquisa, tem sido desenvolvida em 

relação a dois campos de atuação: 1) em Análise do Discurso e a Psicanálise, e 2) na relação com 

a História das Ideias Linguísticas. Nos últimos anos, estamos trabalhando sobre a questão do 

sujeito contemporâneo e da língua(gem) no espaço digital. No ano de 2014, tivemos o projeto "O 

sujeito na contemporaneidade: língua, dança e tecnologias de linguagem", contemplado com uma 

bolsa IC, pelo programa "Apoio a Pós-Doutorandos da UFF, Pos-Doc-UFF" da chamada de 

Programas Institucionais do PDI 2014. Recentemente, o projeto foi renovado e estamos dando 

continuidade a orientação do trabalho de iniciação científica sobre a questão da reticência em 

comentários do Youtube, cujos resultados contribuem com nossa questão geral de pesquisa. Além 

disso, a construção de um arquivo digital do projeto PNPD traz um trabalho inovador no campo 

da Análise de Discurso, pois tem como desafio compreender o funcionamento do discurso digital 

na contemporaneidade. Esse trabalho se constitui tanto no âmbito da leitura de sua circulação na 

internet, quanto no da prática de sua produção, pelo uso de tecnologias digitais. A compreensão 

do processo de produção de sentidos do discurso audiovisual está também vinculada a outro 

projeto do LAS, que visa a construção de vídeos sobre conceitos teóricos da Análise de Discurso 

para divulgação científica no canal Ufftube, da UFF (projeto com recursos obtidos pelo edital 

Humanidades da FAPERJ) e sob a coordenação geral de Bethania Mariani. 

 

Palavras-chave: Discurso; Tecnologia; Projetos. 
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REFUGIADOS - UM OLHAR ALÉM DOS ESTEREÓTIPOS: AS PERSPECTIVAS DE 

INTERAÇÃO NA LINGUAGEM DO CONTROVERSO NOVO MUNDO 

 

Sabrina SANT’ANNA RIZENTAL (LAS/UFF/CAPES) 

sabrinasr@id.uff.br  

 

 

Esta pesquisa visa a uma reflexão sobre os aspectos discursivos atuantes na interação dos 

refugiados e solicitantes de refúgio com a comunidade local, particularmente no âmbito da cidade 

do Rio de Janeiro. Pretendemos dar especial ênfase na forma como esse imigrante se vê nas 

distintas falas e propor um estudo dos possíveis impactos causados por essas vozes em seu 

processo de reintegração à nova sociedade, levando-se em consideração as diferenças sócio-

históricas, culturais e outros aspectos relevantes que contribuam para a constituição desse novo 

sujeito no atual cenário. 

 

Palavras-chave: Refúgio; Interação; Reintegração. 
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(...) REMEDIADO ESTÁ.  IMPLICAÇÕES DO PROCESSO DE SIGNIFICAÇÃO DE 

GREVE NA RELAÇÃO ENTRE O PODER LEGISLATIVO E O PODER JUDICIÁRIO 

A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

Ulisses GOMES (UFF-UERJ) 

ulisses.silva.gomes@gmail.com 

 

 

Tendo como tema a contribuição dos estudos do discurso ao contexto discursivo jurídico 

identificamos, por meio da Análise do Discurso - tal como apresentada por Pêcheux (2010[1969]) 

e desenvolvida no Brasil principalmente por Orlandi (1987) -, como se dá a construção do 

imaginário do Poder Judiciário brasileiro e a inscrição das relações de poder a partir da análise 

de textos jurídicos. Partindo da teoria de Pêcheux et al (2010[1982], p. 255), consideramos que 

foram as nossas “hipóteses político-históricas” que levaram à escolha do corpus. Julgamos ser 

possível analisar, a partir de uma leitura sintomática dos textos jurídicos (decisões judiciais em 

mandados de injunção sobre o direito de greve do servidor público), o processo de construção do 

imaginário do Poder Judiciário brasileiro e de seu posicionamento político a partir da 

Constituição de 1988. A ”Constituição Cidadã” estabelece os caminhos a serem seguidos pelos 

cidadãos e pelo Judiciário para a construção de um Estado democrático e social. A partir de dois 

movimentos - indicação do mandado de injunção como meio de reivindicação de direitos não 

regulamentados, e ressignificação da greve como direito de greve - a Constituição inscreve o 

modo de proceder da sociedade civil e do Estado em um jogo (contraditório) em que a liberdade 

(democrática) oculta a constrição. A previsão do mandado de injunção como “remédio” a ser 

utilizado na “falta” de norma regulamentadora do (agora) direito de greve; o movimento de 

transformação da greve em direito de greve e sua incorporação pela legislação, ressignificando-

o, ou seja, a ressignificação de um instrumento de luta do trabalhador como direito concedido 

pelo Estado; tudo isso tem consequências que justificam a análise. Buscamos, assim, na 

materialidade discursiva, elementos que indiquem a relação de poderes no discurso jurídico e as 

marcas de uma relação mais ou menos harmônica entre os poderes inscrita nas discussões sobre 

o direito de greve dos servidores públicos. Além disso, buscamos as marcas do imaginário de 

servidor público, de Poder Judiciário, de Poder Legislativo e de greve, além das antecipações 

que são feitas sobre as imagens que o Judiciário tem dos servidores públicos e da greve. 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Direito Constitucional de Greve; Categorização. 
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GRUPO 35: GRUPO DE ESTUDOS DOS DISCURSOS, DAS IDENTIDADES E 

SUBJETIVIDADES PARAENSE: ESPAÇOS QUE SE DEFINEM  PARA O OUTRO E 

PARA SI (UFPA) 

 

Marcos André Dantas da CUNHA (UFPA) 

marcosadcunha@gmail.com 

 

 

O Grupo de Estudos dos Discursos, das Identidades e das Subjetividades Paraense (GEDISPA/UFPA/ 

Campus de Castanhal) busca estudar o modo que se produz as identidades, bem como a maneira como 

se constitui a subjetividade do sujeito, focalizando-se a análise dos saberes circunscritos à ordem das 

relações de poder (FOUCAULT, 2007 /2008) e pertencimento  entre nação e região.(BAUMAN,  

2005) O interesse e os projetos desenvolvidos pelo GEDISPA  definem-se ao campo também dos 

estudos regionais, buscando-se compreender aquilo que se faz discurso  acerca da cultura (CERTEAU, 

19995/2008), ou ainda dos saberes que se definem  por certas peculiaridades. Saberes que se instituem 

por dispositivos de poder produzindo identidades e subjetividades (CORACINI, 2009). Por uma 

relação que parece estar de modo mais determinada definida pelos dispositivos sócio-históricos 

definindo-se uma identidade que se faz certo espaço de exercício do poder sobre um outro que por isto 

se define e se diz no discurso; ou ainda por uma relação de maior resistência de um ego que se encontra 

e se desencontra na relação com o outro lhe constituindo e lhe intriga. Por este movimento mais social 

se fazem as identidade regionais e por outro mais voltado por um si que sempre se realça nos espaços 

dos saberes, ainda se produzem os sujeitos.   Nos sentidos daquilo que é dito, que é enunciado as 

identidades se constroem. As identidades sociais, religiosas, nacionais ou mesmo de uma determinada 

naturalidade, lugar de pertencimento (CASTELLS, 2006) são construções de sentido que se realizam 

por entre as perspectivas do discurso. Pelo dizer as identidades são produzidas. A identidade está nas 

diferenças com quem se compartilha proximidades e distanciamentos. O ser brasileiro é resultante de 

uma série de dizeres pelos quais também outros dizeres são produzidos. Também por meio das 

possíveis identidades com as quais se identificam os brasileiros irão surgir as diferenças. Estas 

demarcadas, de modo mais ou menos realçadas, no território continental brasileiro Então, podem ser 

estudadas e analisadas considerando-se as regiões brasileiras política e historicamente constituídas. 

Desse modo o grupo ocupa-se em analisar as produções discursivas, materializadas no verbal e não 

verbal, ocupadas em fomentar s as relações de poder entre as regiões, assim delimitando certas 

identidades de centro e periferia. Também, focaliza as subjetividades atravessando os sujeitos, a partir 

das práticas culturais do estado do Pará, em suas distintas mesorregiões.  

 

Palavras-chave: Discurso; Identidade; Subjetividade. 
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(RE) PRODUÇÕES E DISPERSÕES DAS IDENTIDADES: O JOGO DOS SABERES 

NO DISCURSO DA ILHA DAS ONÇAS 

 

Karine Ramos da ROCHA (UFPA) 

linyramos@hotmail.com 

 

Marcos André Dantas da CUNHA (UFPA) 

marcosadcunha@gmail.com 

 

 

Nos propomos a estudar neste trabalho a (Re)produção da identidade paraense no discurso dos 

moradores da Ilha das Onças, localizada no município de Barcarena no estado do Pará. No 

entanto, esta localidade rural, ás margens da Baia de Guajará, fica delimitada bem próxima ao 

centro econômico e cultural de Belém do Pará. Uma comunidade que se constitui também na 

relação entre a travessia da Baía de Guajará. A rotina e as práticas de saberes dos sujeitos da Ilha 

das Onças se produz na cotidianeidade da relação com a metrópole. Utilizaremos para esta 

investigação pressupostos teórico-metodológicos do campo da Análise do Discurso de orientação 

Francesa, numa perspectiva Foucaultiana, como também estudos da mesma vertente nos trabalhos 

de Gregolin (2007), Cunha (2011). Também numa perspectiva próxima a adotada por Foucault 

nos embasemos em estudiosos dos estudos culturais, destacando-se Castells (1999) e Hall (2006). 

Partimos dos enunciados recortados das entrevistas feitas com moradores da Ilha das Onças. 

Trabalhamos com as noções de acontecimento discursivo, enunciado, função enunciativa, sujeito 

e identidade Cultural. Isto com a pretensão de verificar o processo de construção de sentidos 

produzidos pelos enunciados dos sujeitos moradores da Ilha das Onças. Também verificamos a 

forma que este sujeito se enuncia na contemporaneidade diante de seus discursos. No primeiro 

momento investigamos as formações discursivas materializadas na Ilha das Onças, verificando a 

resistência nesses discursos relativa a uma exterioridade. Daí, discutimos os conceitos de história 

e memória. Estes nos acionam uma identidade da Ilha permeada por aspectos caracterizados como 

nativo, colonizado, interiorano e rural. Ao dialogarmos com estes aspectos antes citados, levamos 

em consideração os conceitos de exclusão, de subjetividade do sujeito na pós-modernidade. 

Também analisamos a partir dos enunciados dos sujeitos moradores da Ilhas das Onças, as noções 

delimitadoras de Margens e Centros, num processo pelo qual se constituíram as resistências na 

ilha. 

 

Palavras-chave: Discurso; Ilha das Onças; Identidade Cultural. 
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DO DISCURSO SOBRE AO DISCURSO DA: CULTURA, IDENTIDADES REGIONAL, 

NACIONAL, CONTINENTAL E GLOBAL 

 

     Marcos André Dantas da CUNHA (UFPA) 

                          marcosadcunha@gmail.com 

 

 

Como pensarmos a cultura numa sociedade marcada por uma perspectiva produtivista, em que as 

ações de saberes sociais se fazem roteirizadas por uma redução do sujeito aos seus desejos de 

consumo. Por essa orientação nos diz Certeau (2006) que os sujeitos nos fazeres do mundo, 

representam, simbolizam, interpretam esse mundo. Para além do homem no espaço em sua 

naturalidade, teríamos o sujeito linguagem, distanciando-se e ressignificando esse estar no 

mundo. Podemos considerar, então, o fato de que pelas produções de saberes o sujeito se relaciona 

verticalmente em dominações. Por estar e intervir no mundo se constituem as práticas culturais. 

Buscaremos a cultura como lugar-espaço de práticas de saberes, que se hierarquizam e por onde 

se constroem certas produções identitárias sobre o estado do Pará. Para além ou dialogando com 

o discurso acerca da cultura produzida pela mídia, nosso interesse neste projeto é delimitarmos as 

próprias produções culturais realizadas e identificadas como sendo paraense. Teremos como foco 

de análise neste projeto, as produções culturais que são identificadas como paraense, realizadas 

tanto por meio do signo linguístico quanto de uma iconicidade expressa por meio do corpo, isto 

se refere às expressões musicais, religiosas e folclóricas, todas abordadas como índices de saberes 

culturais, por onde se realizariam e atravessariam enunciados identificados como paraenses. O 

enunciado em seu sentido emerge da relação com outros com os quais se configura linguística ou 

mesmo iconicamente, ou ainda construído nos implícitos, não materializados em signos, 

produzindo-se acontecimentos (CUNHA, 2011). Então, se para cada articulação de um conjunto 

de signos se tem uma enunciação única, reconhece-se a enunciação como sendo marcada pela 

irrepetibilidade e singularidade (FOUCAULT, 2008). Entendermos as produções culturais como 

formas de materializações culturais que se realizam numa diversidade sígnica, do linguístico ao 

corpóreo. Considerando-se na efetividade das manifestações culturais, os demais aspectos para 

além do verbal que produzem sentidos, se deve adotar-se como referencial metodológico de 

análise a semiologia discursiva proposta por Courtine (2009), apontando para o conceito de 

interdiscurso. Conforme determinadas estratégias tanto os conceitos, os objetos, as enunciações, 

os temas irão ora se repetindo ora se contrapondo, constituindo relações entre uma diversidade de 

formações discursivas (FOUCAULT, 2008). O movimento colonizatório produtor de uma cultura 

eurocêntrica parece se reproduzir historicamente numa espacialidade interna do território 

brasileiro (AGUIRRE ROJAS, 2008).  Por esse movimento se efetiva/denuncia-se relações de 

poder entre saberes historicamente constituídos. 

 

Palavras-chave: Discurso; Cultura; Regional. 
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ANÁLISE COMPARATIVA DOS TEMAS DAS LETRAS DA MPP (MÚSICA 

POPULAR PARAENSE) E DO BREGA. 

 

Odejane FARIAS MENDES (UFPA) 

odejanemendes@yahoo.com.br  

 

Marcos André DANTAS DA CUNHA (UFPA) 

madc@ufpa.br 

 

 

A região Norte é muito conhecida por ser um lugar onde se localiza a floresta amazônica, que por 

si, já traz uma grande diversidade no que diz respeito à fauna e flora. Por ser uma grande região, 

considerada a maior do Brasil. Há uma diversidade de saberes culturais, de certo modo 

identificando peculiaridades referente a cada Estado da nação brasileira. Pelas relações 

identitárias entre estado e nação, verificam-se a produção de identidade e a reinvindicação de um 

pertencimento (HALL). O modo de produção da identidade considerando as relações de poder 

verificadas entre as regiões, as delimitações de uma territorialidade se faz interesse de muitos 

pesquisadores. O Pará se situa na região amazônica e também tem uma grande relevância na 

economia da região. Muito conhecido pela sua diversidade cultural, tem um destaque na culinária 

na musicalidade e nas danças. O trabalho faz uma análise comparativa dos temas que estão 

presentes nas letras da MPP (música popular paraense) e do brega. Isto com o objetivo de 

identificar os possíveis sujeitos e suas respectivas identidades. Estas que se constituem ou fazem 

parte da cultura paraense a partir dos discursos que se constroem nessas letras. O objetivo da 

pesquisa é investigar as identidades paraenses que são construídas a partir das composições da 

MPP e do brega. Estes gêneros musicais são identificados como peculiares ao estado do Pará, 

principalmente o primeiro gênero, por trazer em seu próprio nome a identificação com o Estado. 

Mas quais seriam as proximidades e distanciamentos verificados entre efeitos de sentido 

produzidos por estas duas produções? A análise será feita a partir da teoria e metodologia da 

análise do discurso de orientação francesa, mais detidamente numa perspectiva foucaultiana 

(FOUCAULT, 1999, 2008). O estudioso trabalha os principais conceitos que serão necessários 

para realizar a pesquisa. Os conceitos vistos a partir da análise do discurso que possibilitará 

analisar a problemática em realce são de: sujeito, identidade, enunciado, enunciação, memória e 

formação discursiva. Todos de fundamental importância para a descrição/interpretação do 

discurso.  

 

Palavras-chave: Discurso; Identidade; Música. 
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GRAFITES DE BELÉM: ETNIAS EM MOVIMENTO DE RESISTÊNCIAS 
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  marcosadcunha@gmail.com 

 

 

O enunciado é caracterizado, em Foucault (2008), por uma materialidade, não se esgotando ao 

nível verbal, mas realizando-se de modo icônico. Vemos que tal formulação dá margem aos 

estudos acerca das práticas de subjetivações na pós-modernidade. Estas se estabelecem por meio 

de uma fragmentação/multiplicidade daquilo que é enunciado de modo recorrente e/ou disperso 

nos espaços sociais. Assim, focamos nosso estudo discursivo nos grafites de Belém do Pará. Dessa 

materialidade, podem emergir sentidos numa certa diversidade de identidades com a cidade. Os 

grafites de Belém do Pará, impressos nos muros da grande metrópole, empregam sentidos e 

significações para a própria cidade. Desse modo, observamos três etnias materializadas nas 

produções grafiteiras.  Estas, aparecem de maneira simultânea tanto apontando para uma origem 

europeia, quanto para as etnias negra e indígena. Por este movimento se verificariam um 

tensionamento étnico, materializado na forma de linguagem do grafite. As relações implicativas 

e de poder entre o branco europeu, o negro africano e o indígena nativo, materializadas nos 

grafites se realçam tanto por fazer refletir as relações de subjugação, quanto de resistência ao 

papel marginal de certo modo impetrado ao negro e ao indígena diante do colonizador europeu. 

As etnias africana e indígena se mostram dentro do caráter desta produção, caracterizando assim 

uma certa resistência ao processo de colonização. Este é acionado como uma memória nas 

sequencias discursivas adotadas na nossa análise. Isto provocaria uma memória da formação 

étnica e mesmo discursiva do estado do Pará. 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. Buscamos ainda acionar as noções de lugar/espaço 

(CERTEAU, 2008). Estas categorias acabam por repercutir na produção dos sentidos daquilo que 

se ecoa nas relações de poder, historicamente produzidas e então, delimitadas à questão étnico-

racial que constitui as grandes cidades, no caso uma cidade do Norte do Brasil, Belém do Pará. 
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GRUPO 36: LEEDIM – LABORATÓRIO DE ESTUDOS EPISTEMOLÓGICOS E DE 

DISCURSIVIDADES MULTIMODAIS (UFSCar) 

 

Roberto Leiser BARONAS (UFSCar/CNPq) 

leedimufscar@gmail.com 

 

 

O Laboratório de Estudos Epistemológicos e de Discursividades Multimodais – LEEDIM – 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; além disso, 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. Elege-se 

como corpus de análise textos multimodais: fotografias derrisórias, fotomontagens, charges 

impressas, charges eletrônicas, caricaturas políticas, textos sobre o anedotário político brasileiro, blogs 

de comentários políticos veiculados por jornais, sites, facebook e revistas brasileiras de grande 

circulação nacional durante os primeiros e segundos turnos das campanhas presidenciais brasileiras 

de 1998, 2002, 2006, 2010 e 2014. A Análise do Discurso de orientação francesa em diálogo com os 

estudos da Nova História são as perspectivas teórico-metodológicas que sustentam os programas de 

pesquisa do LEEDIM. A criação do Laboratório justifica-se entre outras razões diante da necessidade 

premente de se constituir redes de pesquisa envolvendo diversas universidades brasileiras como forma 

de solidificar a pesquisa no campo das Ciências da Linguagem e, sobretudo, nos domínios da 

epistemologia da Análise do Discurso e das discursividades multimodais nessas instituições. O 

LEEDIM congrega pesquisadores 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. 

Os temas abordados são desenvolvidos e constituintes do arcabouço teórico construído pelo LEEDIM 

e o conjunto da exposição permitirá uma compreensão maior do alcance da reflexão do grupo 

favorecendo o entendimento dos processos utilizados na construção da teoria da Análise do Discurso. 

 

Palavras-chave: LEEDIM; Deslocamentos Epistemológicos; Campanhas Políticas. 
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THESAURUS FEMININO/FEMINISTA EM CAMPANHA ELEITORAL 

MATO-GROSSENSE 

 

Andréia MELO – UFMT 

andreia.melo7@hotmail.com 

 

 

O presente artigo tem como objetivo explicitar o modo como o sujeito mulher na/para política, 

por meio de sobreasseveração, circularam no suporte midiático, internet, no ano de 2014, na 

campanha ao governo do Estado de Mato Grosso, que teve como candidata a Srª Janete Riva,  e 

como se filia numa (s) memória (s) Outra (s)- interdiscurso- no interior dos enunciados aforizante. 

Para tal tomamos com pressupostos teóricos a Análise do Discurso teórico pragmático 

interpretativo, Maingueneau (1989, 2008, 2014). Apoiamo-nos nas noções de aforização e 

hiperenunciador, levando em consideração os provérbios e às doxas populares que giram em 

torno  destes sujeitos constituídos de direitos inscrevendo-as em práticas políticas que 

movimentam à interpretação produzindo efeito de sentido de pertencimento por meios dos  

thesaurus que são reconhecidos pelos alocutários. A enunciação estabelece nela mesma e no 

exterior dela, na circulação  do discurso midiático, uma tensão entre os discursos feminino vs 

feminismo. Desta forma consideramos tal como Maingueneau (2008) que o míduim não é neutro 

e determina, em grande parte, a forma e o conteúdo daquilo que se diz (e do que não se diz) a 

respeito do assunto e de que "o mídium não é simplesmente ‘meio’ de transmissão do discurso", 

na medida em que ele "imprime um certo aspecto a seus conteúdos e comanda os usos que dele 

podemos fazer. O mídium não é um simples "meio", um instrumento para transportar uma 

mensagem estável: uma mudança importante do mídium modifica o conjunto de um gênero de 

discurso" (MAINGUENEAU, 2008). Nesse processo observa-se que os discursos interpelam 

sujeitos e que coloca em jogo a noção de gênero que está enraizada ainda em um sistema 

epistemológico/ontológico em que o discurso binário que opõe masculino X feminino, homem X 

mulher, e que trata da identidade como representação tornando-se problemáticas. E por meio de 

uma crítica genealógica [...] investiga as apostas políticas, designando como origem e causa 

categorias de identidade que, na verdade, são efeitos de instituições, práticas e discursos cujos 

pontos de origem são múltiplos e difusos. A tarefa dessa investigação é centrar-se – e descentrar-

se – nessas instituições definidoras: o falocentrismo e a heterossexualidade compulsória. 

(BUTLER, 2013)  

 

Palavras-chave: Política; mulher; aforização.   
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A DIVERSIDADE DE DISCURSOS SOBRE O AUTISMO E SEU EFEITO DE 

ACONTECIMENTO DISCURSIVO 

 

Cynara TELLES (UFSCar) 
cynaramatelles@gmail.com 

 

 
Pretendemos neste trabalho abordar o autismo na perspectiva teórico-clínica, como também na 

discursiva, propondo pensar os desdobramentos desde a construção de uma categoria de doença 

empreendida pela psiquiatria infantil na década de 1940. Foi nessa época em que a doença mental 

infantil e outros trabalhos voltados para a infância surgiram, marcando todo o campo posterior 

deste universo teórico. Enfocaremos o momento dessa denominação nosográfica retomando o 

caminho que a ciência seguiu até os dias de hoje, num movimento de olhar anterior e outro 

posterior à definição do autismo. Daremos ainda, prioridade ao percurso seguido pelas 

construções teóricas e os efeitos delas nos saberes médico, psicanalítico, pedagógico, e do leigo, 

de acordo com dispositivos legais e especialmente seus efeitos sobre sujeitos que vivenciam esta 

condição. Tais sujeitos podem ser os próprios “autistas”, pessoas que com eles convivem como 

pais, irmãos, professores, profissionais. Este caminho visa confirmar o autismo como um 

acontecimento discursivo, conforme proposto por Foucault. Nossa intenção também será retomar 

o lugar que o louco ocupou na história, visando questões históricas, sociais e políticas que 

configuraram os cenários e os lugares ocupados pelos anormais, até chegarmos ao autismo. 

 

Palavras-chave: Autismo; Psicanálise; Acontecimento discursivo.  
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UM OLHAR DISCURSIVO SOBRE O POLÍTICO: O ACONTECIMENTO MENSALÃO 

 

Gleice Antonia Moraes de ALCÂNTARA (UFSCar/CAPES)        

gmoraesalcantara@gmail.com 

       

                       
Neste colóquio propomos refletir por meio da Análise do Discurso de linha francesa, como se dá o 

funcionamento discursivo do discurso político por meio de “pequenas frases” sobre o acontecimento discursivo 

“mensalão”. Tomamos como hipótese primeira que tal evento ecoa e produz uma história do atual quadro 

político do país, através da produção, circulação e a transformação de pequenas frases que na contemporaneidade 

se proliferam nos mais diversos suportes midiáticos. Para o desenvolvimento das breves reflexões que serão aqui 

empreendidas, e como fio condutor teórico-metodológico entendemos que as reflexões de Maingueneau 

(MAINGUENEAU 2007, 2008, 2010, 2014) e Krieg-Planque (KRIEG-PLANQUE 2010, 2011) sobre as 

enunciações por pequenas frases se constituem em importante ferramenta conceitual para pensar como a mídia 

eleva em um nível incalculável o destacamento e a circulação de pequenos enunciados, produzindo uma espécie 

de organização do espaço público, quando no processo de recorte do verbal e do imagético, oferecendo uma 

espécie de percurso deôntico de interpretação de certos acontecimentos. Evidenciaremos ainda, que a noção de 

enunciação aforizante varia em função do quadro em que se apresenta daí a metodologia de enquadramento 

interpretativo, inscrita no programa de pesquisa de Maingueneau se constituir em ferramenta pertinente para 

análises de dados midiáticos também em geografia brasileira.  

 

Palavras-chaves: Discurso político; Enunciação aforizante; Pequenas frases em política.  
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“DIREITA COXINHA” E “ESQUERDA CAVIAR”: FÓRMULAS E SIMULACROS NO 

DISCURSO POLÍTICO 

 

Helio de OLIVEIRA (UNICAMP) 

hélio.sjbv@gmail.com  

 

 

As fórmulas incomodam: sua circulação pelo espaço social é permeada de polêmicas (de 

intensidade variável), e o fato de funcionarem como referente social faz com que estejam no 

centro das atenções. Em um território marcado por constantes disputas, como é o caso do campo 

político, fórmulas se impõem como pretensa formulação de verdade, na tentativa de produzir o 

(impossível) consenso. A partir dessa problemática, o presente trabalho analisa as ocorrências de 

duas formulações que circularam bastante durante o período eleitoral, em 2014, e ainda se mantêm 

nas discussões acerca do atual cenário político brasileiro, “direita coxinha” e “esquerda caviar”. 

O corpus é constituído por textos de diversos gêneros, oriundos do campo jornalístico, tanto em 

suportes impressos quanto em suas versões digitais, que de alguma forma retomaram, 

legitimaram, reformularam ou recusaram as fórmulas em análise.  O embasamento teórico vem 

da Análise do Discurso, especialmente da noção de fórmula proposta por Krieg-Planque (2003, 

2010, 2011). Tendo em vista o funcionamento específico da polêmica, isto é, os mecanismos 

discursivos envolvidos no processo de produção de sentidos em torno da predicação dos 

posicionamentos políticos convencionalmente chamados de “direita” e “esquerda”, busca-se 

apoio adicional no conceito de interincompreensão constitutiva concebido por Maingueneau 

(2008, 2014). Essa aproximação da fórmula com os trabalhos de Maingueneau permitiu observar 

em minúcias um dos efeitos da polêmica – a produção de simulacros a partir das restrições 

semânticas de ambos os discursos, a direita conservadora e a esquerda liberal, em termos 

aprioristicamente genéricos. Os simulacros podem ser descritos como uma espécie de imagem 

distorcida por meio da qual um posicionamento característico de um dado discurso interpreta seu 

antagonista. O discurso que se encontra em posição de confronto, por sua vez, não se reconhece 

nesse simulacro. É nessa dimensão polêmica que as fórmulas aparecem como ponto de 

convergência e de controvérsia entre os discursos, ao mesmo tempo em que se tornam, segundo 

Krieg-Planque, um lugar privilegiado para compreender a forma como os diversos atores sociais 

organizam, por meio dos discursos, as relações de poder e de opinião.  
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O DISCURSO DE RESISTÊNCIA EM MEIO AO FESTIVAL FOLCLÓRICO 

DE PARINTINS 

 

Jorcemara Matos CARDOSO (UFSCar) 
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No Brasil, desde a explosão da Semana de Arte Moderna em 1922, vem se desenhando uma busca 

por descobrir quais são os pontos característicos que fazem o sujeito ser brasileiro, se sentir 

pertencente a uma brasilidade. É lógico que no decorrer da história, com seus pontos descontínuos 

(FOUCAULT, 1995), emergem discursos que fazem com que essa identificação se aflore de 

diversas formas. Uma delas seria a intensa massificação midiática das manifestações da cultura 

popular, esta que tem cada vez mais sido vista como emblema de brasilidade, como formas de 

identificação de um povo, partindo do regional para uma identidade nacional (CRUZ, 2005).  No 

Amazonas existe uma festa de grande magnitude, onde dois bois – Garantido e Caprichoso – 

compõem o famoso Festival Folclórico de Parintins. Em 2013, os dois bumbás comemoraram, 

cada um, 100 anos de história, o que fez circular inúmeras questões sobre a memória e a identidade 

não só dos bois, mas, também, da comunidade. Diante disso, fizemo-nos o seguinte 

questionamento: será que a identidade e memória trabalhada na festa são pautadas numa relação 

direta com a comunidade ou são fabricadas, moldadas para o espetáculo? Caso sejam moldadas, 

em que medida pode-se ter um discurso de resistência em meio à espetacularização do festival 

folclórico de Parintins? De antemão, o que podemos dizer é que sujeito, identidade e memória 

estão numa relação de poder, saberes e força sendo (re/in)significados no espaço do FFP. Sobre 

os discursos que emergem em meio à festa e que a constitui aos moldes dessas relações, os 

trabalhos de Michel Foucault, Michel Pêcheux e Courtine alicerçam nossa base teórica e nos 

ajudam a refletir. Trazemos Pêcheux e Courtine para pensar as condições de produção, sujeito, 

memória e resistência numa relação de força, olhando para como isso se instaura na língua e 

Foucault, através do processo arqueológico, onde vê um método da descrição dos arquivos e 

entende o discurso como uma prática que obedece a certas regras de existência; olhamos, também, 

para como esses autores fizeram acerca dos processos que constituem o sujeito em sujeito.  

 

Palavras-chave: Festival Folclórico de Parintins; Identidade; Resistência. 
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FRASES SEM TEXTO E POLÊMICAS EM REDES SOCIAIS 
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Este trabalho parte de um conjunto de dados já coletados em outras três pesquisas para investigar 

como discursos polêmicos produzidos através de pequenas frases trazem efeitos específicos no 

Facebook. As pesquisas coletaram usos de “bandido bom é bandido morto”, “Marco Feliciano 

não me representa” e diversas frases proferidas nas ruas e compartilhadas em postagens do 

Facebook nas manifestações de junho de 2013 no Brasil. Cada uma das frases tem modos de 

circulação bem diferenciados, o que possibilita fazer uma triangulação dos dados nesta 

investigação. O trabalho procura discutir por que em uma rede social as polêmicas não apenas 

persistem, mas muitas vezes são exacerbadas. Parte-se do conceito de aforização, o qual confere 

um estatuto pragmático específico a um enunciado desprovido de contexto. A aforização seria 

uma “frase sem texto”, que não é precedida ou seguida de outros textos de modo a construir uma 

totalidade própria de um gênero discursivo. Assim, procura-se interpretar os dados da pesquisa 

como aforizações que acompanham polêmicas e estão presentes na interface do Facebook. Há 

conclusões que dizem respeito ao que é próprio no funcionamento dos enunciados em cada uma 

das três pesquisas que são tomadas aqui como base. Porém, este trabalho destaca o caráter da 

polêmica e o papel da interface para o engajamento dos sujeitos. Deste modo, conclui-se que há 

um enquadre interpretativo de natureza testemunhal (alguns simulando um enquadre histórico), 

mas sempre intensificado pela forma como o suporte possibilita veicular o discurso que se 

defende. Há um suporte virtual que é transferido para o suporte de cada indivíduo em praticamente 

todas as ações, ou seja, há ações na interface como “comentar”, “curtir”, “postar” ou 

“compartilhar, que são todas, na verdade, compartilhamentos. Apesar de o Facebook possibilitar 

editar e acrescentar links aos registros na interface – o que supostamente enriqueceria os debates 

com argumentações mais ricas – o que se observa é uma extensão da polêmica e isso se deve à 

cenografia em que os discursos são desenvolvidos, na qual há mais um modo de interação que se 

volta para o próprio indivíduo do que propriamente situações de interlocução. 
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POLÍTICA, HUMOR E HETEROGENEIDADE NA WEB 
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Nosso trabalho se propõe a investigar, por meio da Análise do Discurso de linha francesa, como 

se dá o funcionamento discursivo do discurso político derrisório no site YouTube. O corpus 

mobilizado são videomontagens em que os alvos derrisórios são Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma 

Rousseff enquanto candidatos às eleições presidenciais de 2006 e 2010, respectivamente. Mais 

especificamente, buscamos compreender como os atores políticos Lula e Dilma são tornados em 

derrisão pelo site do YouTube durante as eleições 2006 e 2010. Para o desenvolvimento da 

pesquisa, entendemos que a noção de heterogeneidade enunciativa de Jacqueline Authier-Revuz 

(1990, 1998, 2004), gestada no programa de pesquisa da Análise de Discurso de matriz francesa, 

se constituiu numa importante ferramenta conceitual para tomarmos como ponto de partida com 

o objetivo de refletir sobre a relação do discurso com os seus Outros constitutivos. Acreditamos 

que a noção de heterogeneidade constitutiva mostrada e marcada formulada por Authier-Revuz 

embora bastante pertinente para dar conta de corpora políticos marcadamente sérios, que circulam 

em suportes textuais tradicionais: livros, jornais e revistas impressas, por exemplo, necessita de 

uma reconfiguração no tocante ao tratamento de corpora políticos marcadamente derrisórios, 

sobretudo os que circulam em suportes não tradicionais, tais como o YouTube, em que os 

enunciadores postam seus próprios textos. Cremos que quando se trata de um Outro satírico, 

zombeteiro, que é trazido para o fio do discurso do eu, esse discurso satírico se apresentou sempre 

dissimulado nos traços do interdiscurso. Desse modo, defendemos que para se pensar a derrisão 

do político em suportes como o YouTube a noção de heterogeneidade deve ser expandida e 

pensada enquanto heterogeneidade dissimulada (BARONAS, 2005). Desse modo, analisamos 

nosso objeto no “entremisturar” descrição e interpretação, isto é, realizamos todo um trabalho de 

descrição minuciosa da materialidade linguística, imagética e sonora dos textos selecionados e, 

no mesmo processo, evidenciamos como essas materialidades trabalham interpretativamente os 

acontecimentos políticos dados a circular pelo YouTube (Processo Fapesp no. 2011/09851-7). 
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OS MOVIMENTOS DE SAUSSURE NA LINGUÍSTICA BRASILEIRA 

 

Marco Antonio Almeida RUIZ (UFSCar/FAPESP) 

marcoalmeidaruiz@gmail.com 

 

 

A década de 1940 é marcada por um expressivo interesse pela história da língua portuguesa, o 

que proporcionou um momento de irrupção da linguística brasileira. Embora já houvesse antes 

desse período de estudos inúmeras pesquisas que buscavam compreender e investigar a linguagem 

no Brasil, especialmente, a partir dos mirantes gramatical, histórico-dialetológico e da crítica 

textual, é com a publicação de Princípios de Linguística Geral, em 1941, de Joaquim Mattoso 

Câmara Jr., que uma mudança de paradigma se viu na história da linguística brasileira. Essa obra 

representaria, a rigor, a transição entre uma linguística tradicional e a moderna (estrutural). Ao 

longo desses últimos anos, tais estudos no Brasil cresceram expressivamente; podemos dizer que 

saíram do completo anonimato com os trabalhos pioneiros de Mattoso Câmara, chegando em 

2015 como uma das ciências brasileiras mais fecundas, haja vista o grande número de 

apresentações e publicações de trabalhos relevantes em eventos e revistas da área, tanto no Brasil 

quanto no exterior. A linguística brasileira, entretanto, ainda conta com poucas pesquisas, 

sobretudo no âmbito dos estudos discursivos, que procuram explicitar a sua história. Desta forma, 

nesta dissertação de mestrado, objetivamos investigar a recepção do acontecimento Curso de 

Linguística Geral (CLG) em três manuais de linguística brasileiros: Princípios de Linguística 

Geral, de Mattoso Câmara Jr.; Fundamentos da Linguística Contemporânea, de Edward Lopes 

e; por fim, Para Compreender Saussure, de Castelar de Carvalho, considerando como objeto de 

reflexão os conceitos de língua e fala. Para tanto, ancoramos nosso trabalho nos pressupostos 

teórico-metodológicos da Análise de Discurso de orientação francesa. Mobilizamos, mais 

especificamente, as contribuições de Jacques Guilhaumou (2009) no tocante aos conceitos de 

acontecimento discursivo e de narrativa do acontecimento. Frequentamos um corpus constituído 

por manuais de linguística publicados no Brasil a partir dos anos quarenta do século XX que 

buscam explicar e/ou didatizar o CLG. Buscamos investigar o papel que tais manuais assumem 

a partir da interpretação da leitura do Curso de Saussure, com vistas a contribuir, dessa maneira, 

para uma elucidação discursiva dos percursos históricos pelos quais passou(a) a linguística 

praticada no Brasil, assim como analisar os diferentes efeitos de sentidos criados a partir das 

diferentes narrativas produzidas. (Apoio: Processo FAPESP  no. 2014/22526-7). 
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Nesta proposta de comunicação, pretende-se fazer um exercício de leitura tomando como corpora 

matérias jornalísticas online, veiculadas no município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 

com o intuito de problematizar as discursivizações produzidas sobre a situação dos povos 

indígenas desse estado, particularmente dos Kaiowa e Guarani. Como base de sustentação teórica, 

empregamos noções advindas das atuais “tendências francesas de análise do discurso”, como os 

enunciados destacados, proposições formuladas em reflexões de Dominique Maingueneau. Nas 

mídias, os enunciados destacados surgem, via de regra, como “pequenas frases”, isto é, 

enunciados curtos e propensos a retomadas. Nesse caso, Maingueneau explica que não é possível 

determinar se essas “pequenas frases” são assim porque “os locutores de origem as quiseram [...] 

destacáveis, destinadas a retomada pelas mídias, ou se são os jornalistas que as dizem dessa forma 

para legitimar seu dizer” (MAINGUENEAU, 2006, p. 80). Ou seja: os profissionais das mídias 

as fabricariam, em função dos reempregos que delas seriam feitos, tendo em vista o jogo de 

antecipações das modalidades de recepção. Assim, a forma como os enunciados são destacados 

contribui para a captação/“manipulação” dos leitores e acaba por tornar-se um fértil campo de 

investigação para os estudos do discurso na atualidade. Cabe mencionar que os enunciados 

destacados estão sujeitos a um regime de enunciação denominado “enunciação aforizante”. Entre 

uma “aforização” e um texto, as diferenças não são apenas de tamanho, de forma, de 

sistematicidade linguística, mas sim de ordem enunciativa. As aforizações, em geral, não estão 

isentas de deformações e deslizamentos de sentido e as análises realizadas permitem perceber que 

as enunciações constituem-se, apenas, uma pequena parte produzida no universo discursivo dos 

conflitos acerca do território Guarani e Kaiowá. Todavia, os efeito de sentido produzidos pelo 

funcionamento e pelas estratégias enunciativas, a partir da circulação dos enunciados destacados, 

muitas vezes, levam a crer no acontecido, fazem ler o texto como expressão da verdade do 

acontecimento, e não como uma construção de sentido particular. 
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Joaquim Mattoso Câmara Jr. apesar de ter desempenhado um importantíssimo papel na 

institucionalização da linguística no Brasil, sendo considerado por muitos estudiosos o iniciador 

da linguística de língua portuguesa, ainda é muito pouco estudado. Esse fato constitui-se numa 

problemática bastante relevante para a história e/ou historiografia linguística desenvolvida na 

geografia brasileira; desse modo, neste trabalho de iniciação científica que integra as discussões 

realizadas no Instituto Mattoso Câmara de Estudos Interdisciplinares de Linguagem – IMC, na 

linha de pesquisa: “Arquivos de Mattoso Câmara”, objetivamos analisar que imagem autoral de 

Mattoso Câmara é construída tanto nos manuais de linguística brasileiros desde o final dos anos 

sessenta do século passado até os dias atuais quanto em textos publicados em diversos periódicos 

brasileiros por ocasião da celebração acerca dos cem anos de seu nascimento. Tudo isso com base 

na Análise de Discurso de orientação francesa, mais especificamente em Dominique 

Maingueneau (2006 e 2010) a partir da categoria de ethos e das três dimensões discursivas da 

autoria: a pessoa, o escritor e o inscritor. A pessoa refere-se ao indivíduo dotado de estado social, 

de uma vida privada. O escritor é uma espécie de ator que traça um caminho e desempenha uma 

papel na instituição literária e, por fim,  o inscritor que “subsume ao mesmo tempo as formas de 

subjetividade enunciativa da cena de fala implicada pelo texto” (2006, p.136). 

Metodologicamente, ao descrevermos e interpretarmos nosso material de análise, objetivamos 

investigar que facetas da imagem do autor foram construídas nos manuais e periódicos, quais 

editoras publicaram os manuais e se, em alguma medida, interferiram na sua imagem autoral. 

Além disso, buscaremos compreender o papel da cenografia na construção desses manuais e, 

dentre outros passos, descrever/interpretar qual o papel desempenhado pelo ethos editorial – se o 

manual faz parte de uma coleção ou não, por exemplo – para a construção da imagem autoral de 

Mattoso Câmara nos manuais de linguística brasileiros. Portanto, esperamos que o nosso trabalho, 

por um lado, possa contribuir para uma compreensão mais refinada do papel precursor de Mattoso 

Câmara na institucionalização da linguística no Brasil e, por outro, ajude na elucidação da história 

da linguística no Brasil, ainda tão carente de pesquisas nesse campo. 
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Este trabalho visa uma aproximação teórica da noção de enquadre (frame) à Análise do Discurso 

de orientação francesa, levando em conta os trabalhos de Dominique Maingueneau sobre a noção 

de aforização (Maingueneau, 2010; 2014). O conceito de frame foi estabelecido por Gregory 

Bateson (1987[1954]) na psicologia e Bateson vincula-o tanto à consciência, quando é possível 

representá-lo no vocabulário, como à inconsciência do sujeito, quando não houver uma referência 

verbal explícita. Tannen (1979; 1993) afirma que a noção de enquadramento (framing) foi 

utilizada por Frake na antropologia, por Gumperz e Hymes na linguística antropológica, por 

Goffman na sociologia, por Minsky na inteligência artificial, por Fillmore e Chafe na linguística 

semântica e por Rumelhart na psicologia cognitiva. Maingueneau (2014 [2012]) utiliza esse 

conceito, em sua obra “Frases Sem Texto”, ao aproximar a noção de enquadre às aforizações. As 

aforizações, essencialmente, dizem respeito à frases que se destacam dos textos a que pertencem 

e passam a circular em outros contextos. Segundo Maingueneau (2014), a interpretação dessas 

frases acarreta a mobilização de enquadramentos apoiados em índices de diversas ordens, tais 

como o gênero e o tipo do discurso, a identidade do aforizador, o suporte da frase aforizada. 

Porém, do nosso ponto de vista, os tipos de enquadramentos (informacional, testemunhal, acional, 

histórico, sapiencial e outros) não deveriam ser considerados como categorias pré-definidas, 

conforme propõe o autor. Mais exatamente, se for possível fazer uma classificação dos enquadres 

mobilizados nas aforizações, parece-nos que essa categorização deveria emergir dos dados, ou 

seja, o analista seria incapaz de predeterminá-la antes de observar o fenômeno. Isso porque os 

enquadramentos não são palpáveis como alguns pesquisadores pretendem defini-los assim. Na 

verdade, eles escapam pelas mãos, como a água corrente. O enquadre também ocorre na 

pressuposição, como o próprio Maingueneau aborda. Para nós, o analista do discurso deve ir a 

fundo para evidenciar as marcas explícitas e implícitas, porém estar também atento às marcas 

efêmeras – aquelas que evaporam e não deixam rastros. 
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Todo ato de tomar a palavra implica a constituição de uma imagem de si, seja ela proposital ou 

não. Tal intento, por meio do discurso, integra o conceito de ethos. Noção que tem despertado 

grande interesse nas disciplinas que estudam a retórica e o discurso, o ethos, por muitos anos, foi 

rotulado como pertencente a um corpus retórico. Essa crescente atenção, para Dominique 

Maingueneau, surge da mudança de interesse que tem havido no domínio das mídias audiovisuais, 

em que houve um deslocamento das doutrinas e aparelhos ligados às mídias para a apresentação 

de si. Para além e aquém dos novos recursos tecnológicos terem interferido nas práticas de 

produção e interpretação dos discursos políticos, entendemos que a apresentação de si do orador 

é um fator decisivo na configuração atual do discurso político. Assim, acrescendo ao interesse 

pela apresentação de si o discurso político, temos um novo olhar no tratamento desse discurso, 

uma vez que se debruçar apenas sobre produções verbais não dá mais conta de uma análise do 

ethos que brota desses discursos. Uma análise que leve em conta o não-verbal e, portanto, a 

corporalidade de um fiador advinda de imagens é o que parece se ajustar às mudanças que vêm 

ocorrendo nas mídias visuais e, consequentemente, no modo de estudar o discurso político. 

Decorre do que precede que o ethos semiotizado é construído a partir do corpo significante do 

candidato, seja ele visto em fotos, vídeos na internet ou televisão. Evidentemente o mídium, 

manifestação material  do enunciado, em que circula tal corpo tem suas características próprias, 

uma vez que o suporte não é apenas um meio pelo qual o discurso é emitido, mas também 

influenciador e modificador deste. Tendo em vista tal arcabouço teórico, propomo-nos a 

investigar a constituição do ethos no discurso da candidata a presidente do Brasil no segundo 

turno das eleições de 2014 –Dilma Rousseff – por meio de seu perfil oficial na rede social 

Facebook, tendo como objetivo específico verificar a relação entre ethos dito, mostrado e 

semiotizado que fazem emergir, por fim, um ethos discursivo. Para isso, mobilizaremos os 

pressupostos teórico-metodológicos da Análise do discurso de orientação francesa, ancorados, 

principalmente, em Dominique Maingueneau. 
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O interesse de estudar os periódicos oitocentistas vem exatamente por vislumbrarmos seu valor 

documental revelador dos processos sociais, dos conflitos, das paixões e dos interesses que os 

revestem de uma função icônica. O texto não existe fora de sua produção ou de sua recepção, e o 

sentido só pode ser construído na interação, uma vez que não está no texto em si, mas depende de 

vários fatores de diversas ordens: linguísticos (a intertextualidade, a interdiscursividade, formação 

discursiva presentes nos textos, etc), cognitivos, sócio-históricos, culturais. Ancorando-nos em 

estudos da Análise do Discurso sobre os mecanismos destacados para uma análise do texto verbo-

visual, esse trabalho terá como objetivo uma investigação e operacionalização dos conceitos da 

AD, por meio da análise de algumas litografias que pautaram os discursos dos periódicos 

presentes na Revista Illustrada, publicada por Ângelo Agostini. Alicerçada nos trabalhos teórico-

metodológicos de Dominique Maingueneau, o presente trabalho tem por objetivo lançar um olhar 

discursivo sobre a linguagem jornalística oitocentista no Brasil, mais precisamente entre a 

transição do período político monárquico para o republicano. Para dar conta de tal empresa, 

mobilizaremos, mais especificamente, os conceitos formulados por Dominique Maingueneau, em 

vários escritos, acerca de aforização, cena de enunciação e destacabilidade. Para compor o arquivo 

de pesquisa de nosso corpus de análise, selecionamos a coleção da Revista Illustrada (Rio de 

Janeiro, ano de 1885 até 1893), publicada por Ângelo Agostini, com o propósito de investigar e 

compreender, por um lado, o papel da imprensa periódica oitocentista nos processos de produção, 

circulação e divulgação de textos inteiros, fragmentados e adaptados ao longo das edições da 

Revista Illustrada, e, por outro, de verificar como essa mecânica de 

produção/circulação/divulgação interferiu nos gestos de leitura dos acontecimentos histórico-

políticos da sociedade brasileira do final do século XIX. É importante esclarecer que, nesta 

comunicação, analisaremos apenas parte desse corpus. Nossa pesquisa poderá trazer 

esclarecimentos a respeito da “enunciação aforizante”, visto que o nosso corpus, diferentemente 

do frequentado pelo teórico francês, é de natureza histórica. (Apoio: Processo FAPESP no. 

2013/27157-7) 

 

Palavras-chave: Enunciação aforizante; Destacabilidade, Litografias. 
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COMUNICAÇÃO POLÍTICA, FRASES SEM TEXTO E DISCURSO: QUESTÕES 

TEÓRICO-ANALÍTICAS 

 

Roberto Leiser BARONAS (UFSCar/UFMT/CNPq) 

baronas@uol.com.br 

 

 

Neste projeto de pesquisa, com base na proposta de uma análise discursiva da comunicação, 

concebida por Alice Krieg-Planque (2006; 2009 e 2011) e na teoria das frases sem texto, 

perscrutada por Dominique Maingueneau (2010; 2011; 2012 e 2014), buscamos compreender o 

funcionamento discursivo da comunicação política brasileira. Para tanto, frequentamos um 

arquivo constituído por um conjunto de matérias; posts; iconotextos e jingles de campanha, que 

dizem as eleições presidenciais brasileiras, no período de abril a outubro de 2014 e que foram 

dados a circular nos jornais Folha de S. Paulo e Valor Econômico; na Revista CartaCapital; nos 

sites e nos facebooks e referem-se aos três principais candidatos a presidente do Brasil: Dilma 

Rousseff; Aécio Neves e Marina Silva. Num primeiro momento, procurando compreender a 

comunicação política de um ponto de vista discursivo, mobilizamos bases linguísticas e 

discursivas, por intermédio das quais são postas à luz a capacidade dos enunciados de serem 

destacados e entrarem em circulação nas diferentes plataformas midiáticas eleitas para a análise. 

Num segundo momento, após elencarmos as pequenas frases com maior circulação nos textos e 

plataformas eleitas, perseguindo seus diferentes percursos de retomada ou transformação, 

discorremos sobre as características linguístico-discursivas que favoreceram a retomada, a 

transformação e a circulação dessas pequenas frases destacadas em diferentes ambientes. Em 

conclusão, por um lado, refletimos acerca da tensão ideológica, que se estabelece entre os textos 

outros que circulam no interdiscurso e as pequenas frases que foram postas a circular nos diversos 

ambientes midiáticos selecionados, e, por outro, refletimos sobre os quadros de restrição e de 

fonte sócio-históricos que exercem sobre os enunciados de curta extensão selecionados uma 

pressão forte e, por último, discutimos os diferentes acontecimentos discursivos que foram 

engendrados pelas retomadas, transformação e circulação dessas pequenas frases durante as 

eleições presidenciais brasileiras. 

 

Palavras-chave: Comunicação política; Aforização; Discurso. 
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A PIADA RELIGIOSA E A VERDADE 

 

Sarah Menoya FERRAZ (PPGL - UFSCar) 

sarahmenoya@hotmail.com 

 

 

Meu trabalho como pesquisadora do LEEDIM – Laboratório de Estudos Epistemológicos e de 

Discursividades Multimodais – propõe refletir sobre a ilusão das verdades nos discursos 

produzidos por determinadas piadas religiosas, considerando que as identidades de cada grupo 

representado nestes enunciados são mobilizadas sob forma de estereótipos e estes se confrontam 

com a ilusão de verdade dos ideais da formação discursiva estereotipada. Dominique 

Maingueneau (2008), pesquisador inscrito nos pressupostos teóricos da Análise do Discurso 

francesa, nomeou de Discursos Constituintes a este tipo de discurso que não reconhece outros 

como sendo legítimos pois pretendem estar acima de qualquer discurso. Em nome da democracia 

ou da garantia de um estado laico, é indiscutível, e está fora das nossas forças querer evitar, a 

existência de uma infinidade de religiões. E o poder das palavras e das ações de cada instituição 

religiosa, pautadas no seu discurso pretencioso e parcial, provoca perigosos conflitos. Se apenas 

uma religião é detentora da verdade eterna e se o reino de Deus cabe somente a seus membros, 

então toda outra parte dos sujeitos existentes estão excluídos, ou incluídos no caminho da 

perdição. Parece estranha esta afirmação e um tanto injusta. Discursivamente, os enunciados 

verdadeiros são produtos da instituição que afirma ser verdadeiro o seu discurso a fim de o 

legitimar e os escolhidos por Deus são aqueles inscritos na mesma formação discursiva que se 

auto-elegeu. Devemos então culpar a cultura pela qual o sujeito está inserido? É possível 

harmonizar o que se apresenta conflituoso? Não havendo um credo único a todas as religiões e 

nos cabendo conviver com os diferentes credos, estaria a humanidade condenada, por isso, a viver 

em permanente guerra santa? Depois de reconhecido o caráter constituinte do discurso religioso, 

cabe então aos sujeitos submeterem-se a ele, reconhecendo que estão inscritos numa formação 

discursiva que obscurece a verdade do outro ao clarear a sua. Se a Bíblia é fundamento das 

convicções pelas quais minha formação discursiva se sustenta, é legítimo que o Alcorão signifique 

exatamente o mesmo para o muçulmano. A necessidade de verdade é questionável, não a verdade 

da fé, como “certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos” (Bíblia, Hebreus 

11:1), mas a necessidade pela verdade empírica que se opõe à fé, verdade limítrofe em relação às 

verdades-outras. O responsável pelos processos de criação intolerantes das piadas religiosas é a 

ilusão de racionalidade dos discursos religiosos. 

 

Palavras-chave: Piadas; Religião; Análise do Discurso. 
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PERCURSOS DE SENTIDO E PROTOCOLOS DE LEITURA EM DIZERES SOBRE  

“A FAXINA” OU A ATITUDE DE UMA PRESIDENTE  

 

Sidnay Fernandes dos SANTOS (UESB) 

sidnayfernandes@hotmail.com 

 

 

Nesta comunicação, apresentamos algumas possibilidades de articulação entre a História Cultural 

e a Análise do Discurso, tomando por base o acontecimento discursivo a atitude da presidente 

Dilma Rousseff diante de escândalos de corrupção  no governo brasileiro durante o ano de 2011.  

Para discutirmos pontos de interfaces entre essas duas áreas do saber, colocamos em pauta  

questões referentes à leitura com enfoque nos 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 

nos “protocolos” de leitura postulados por Roger Chartier, no interior da História Cultural. Nosso 

objetivo primeiro é interpretar como a mídia dá a ler os discursos e atitudes da presidente Dilma 

Rousseff  acerca dos eventos. O corpus, constituído de textos publicados nas revistas Veja e nos 

jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo e o acontecimento discursivo foram selecionados 

com a perspectiva de analisar os modos como os historiadores culturais dão a ler o passado / “dão 

a ver um Outro” (Pesavento, 2005),  na tentativa de analisar o funcionamento discursivo  das 

instituições midiáticas. Averiguamos que a orientação de leitura das três instituições selecionadas 

inscreve-se em percursos de sentidos comuns. A revista Veja e os jornais Folha de S. Paulo e O 

Estado de S. Paulo impõem, assim, uma leitura, cujas formulações de sentidos vão avançando ao 

longo dos acontecimentos históricos e discursivos, desde a imagem de uma presidente dura, firme, 

“faxineira” até a imagem de um governo  petista pouco operante, mal assessorado e corrupto. 

Interdiscursivamente, busca-se descaracterizar o governo Lula, e os sentidos produzidos não 

demonstram comunhão, política e ideológica, com a linha do governo petista. A análise que 

empreendemos nesta pesquisa permite-nos afirmar que a aproximação de conceitos da Análise do 

Discurso e da História Cultural é bastante produtiva para o estudo de materialidades discursivas. 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; História cultural; Dilma Rousseff.  
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PERCURSO DISCURSIVO SOBRE O “VOLTA, LULA!”: AS FÓRMULAS NO 

ESPAÇO POLÍTICO MIDIÁTICO BRASILEIRO 

 

Tamires BONANI (UFSCar/FAPESP) 

tamy_bonani@hotmail.com 

 

 

A emergência da fórmula “Volta, Lula!” se deu de maneira institucional em 28 de abril de 2014 

por meio do pronunciamento do líder do Partido da República (PR-MG) na Câmara dos 

Deputados, Bernardo Santana de Vasconcellos (MG). Nesse dia, o deputado do PR anunciou o 

apoio de 20 dos 32 deputados de sua sigla à substituição de Dilma por Lula na corrida presidencial. 

Numa rápida procura no site de buscas Google é possível constar que o enunciado “Volta, Lula! 

ocorre mais de 100 mil vezes. Essa pequena frase, desde a sua irrupção, passou a estar presente 

nos mais variados tipos de texto e na “boca” dos mais diferentes enunciadores, que se inscrevem 

em distintos posicionamentos discursivos. Uma vista d’olhos na literatura pertinente sobre as 

pequenas frases na política nos mostra que essa temática embora bastante relevante tanto para os 

estudos da ciência política e da comunicação quanto para as ciências da linguagem ainda foi pouco 

tratada, sobretudo no espaço acadêmico brasileiro. Com base na categoria de percurso, 

procuramos verificar como a pequena frase “Volta, Lula!” pode engendrar determinadas rotas 

interpretativas para os leitores. Mais especificamente, nesta pesquisa, com base nos trabalhos de 

Krieg-Planque (2003, 2008, 2010 e 2012) acerca das fórmulas discursivas e de Maingueneau 

(2007, 2010a; 2010b, 2011 e 2012), sobre a teoria das “frases sem texto”, buscamos compreender 

as propriedades linguísticodiscursivas do enunciado de pequena extensão “Volta, Lula!”, bem 

como de algumas de suas variantes icônicas como “Volta, Lula e traga de volta os R$ 10,6 bilhões 

que você emprestou para o Eike Batista!”. Ademais, buscamos descrever, por um lado, os cotextos 

e os contextos pelos quais esse enunciado e algumas de suas variantes icônicas circulam no espaço 

midiático digital brasileiro, mais detalhadamente nos jornais Folha de S. Paulo e Estado de S. 

Paulo – Estadão, e em alguns sites especializados em política - entre os meses de abril a agosto 

de 2014 –, no período (pré)eleitoral - e, por outro, as razões conjunturais (políticas, sociais, 

históricas) que possibilitaram a emergência de tal enunciado. (Apoio: Processo FAPESP no. 

2014/23826-4) 

 

Palavras-chave: Percurso discursivo; Mídia; Política. 
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GRUPO 37: GED – GRUPO DE ESTUDOS DISCURSIVOS (UNESP) 

 

Luciane de PAULA (UNESP/Assis e PPGLLP UNESP/Araraquara) 

lucianedepaula1@gmail.com 

 

 

O GED - Grupo de Estudos Discursivos é um grupo de pesquisa formado em 2008, cadastrado no 

CNPq e certificado pela Unesp, campus de Assis, em 2010. Composto por 12 pesquisadores, 15 alunos 

de graduação e 11 de pós-graduação (sendo 8 de mestrado e 3 de doutorado) de diversas instituições 

nacionais e internacionais (dentre elas, 17 instituições universitárias parceiras), o GED desenvolve 

pesquisas que resultam em publicações individuais e conjuntas, tanto ao que se refere à iniciação 

científica, ao mestrado, ao doutorado e ao pós-doutoramento, quanto às pesquisas dos docentes. No 

momento, os componentes do grupo articulam-se de forma sistemática em torno da Análise Dialógica 

do Discurso, da Semiótica da Cultura (Lotman), da Semiologia barthesiana e da Análise do Discurso 

foucaultiana. O que congrega a maior parte das pesquisas é o interesse pela reflexão bakhtiniana. 

Nesse contexto, insere-se o projeto atual, que busca evidenciar as questões de significação típicas da 

arquitetônica composicional de enunciados estéticos constituídos por materialidades 

verbivocovisuais. Os objetivos do Grupo se referem à reflexão acerca do método teórico-analítico, 

especificamente voltada (a reflexão) aos estudos bakhtinianos; ao desenvolvimento de pesquisas, do 

ponto de vista tanto da teoria quanto da análise, centradas nas noções de enunciado, sujeito, gênero, 

ideologia, entoação, voz, diálogo, ética e estética, ato, respondibilidade, carnavalização, autoria, estilo, 

esferas de atividades e arquitetônica; e, por fim, à contribuição com a área ao se voltar a questões 

teóricas direcionadas a análises de enunciados verbo-voco-visuais. Esta apresentação reúne alguns dos 

integrantes do grupo (dentre eles, a coordenadora e alguns alunos tanto de pós-graduação quanto de 

graduação), com suas pesquisas em andamento. Os trabalhos a serem apresentados neste encontro, de 

certa forma, representam a confluência das pesquisas desenvolvidas pelo Grupo, pois, calcados em 

discursos de materialidades verbivocovisuias, eles se voltam à análise de suas composições temática, 

formal e estilística, ao enfatizar a arquitetônica dos enunciados estudados. Com isso, o Grupo coloca 

em pauta a possibilidade de análise de enunciados verbais (romanescos – Anna Karenina, de Tolstói; 

Dom Casmurro, de Machado de Assis; Diário do hospício e Cemitério dos vivos, de Lima Barreto), 

como preconizados por Bakhtin; e de discursos de materialidades verbivocovisuais, não pensados por 

ele (filmes – Os Miseráveis, Ana Karenina e La majorité oprimée; seriados – Sherlock; sites – GED; 

história em quadrinhos – Dom Casmurro; e canção). Com isso, reflete-se acerca da produtividade da 

filosofia bakhtiniana. 

 

Palavras-chave: Análise Dialógica do Discurso; Círculo de Bakhtin; Filosofia da Linguagem. 

 

Integrantes: Alexis Henrique Albuquerque Matarazzo, Bárbara Melissa Santana, Jessica de 

Castro Gonçalves, José Radamés Benevides de Melo, Marcela Barchi Paglione, Nicole Mioni 

Serni e Tatiele Novais Silva. 
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SUJEITO E LINGUAGEM: INTERAÇÕES VIRTUAIS NO SÉCULO XXI 

 

Alexis Henrique Albuquerque MATARAZZO (UNESP FCL Assis) 

alexis_matarazzo@hotmail.com 

 

 

As relações humanas neste século percorrem as vias digitais e a rede, por sua vez, constitui os 

sujeitos de maneira dinâmica, provisória e heterogênea. O projeto intitulado Interações Humanas 

na era tecnológica: a construção do conhecimento em rede, parte integrante da pesquisa de Paula 

(2014), intitulada Análise Dialógica de Discursos verbo-voco-visuais, propõe-se a pensar como 

ocorrem as relações entre os sujeitos nos meios digitais e como eles se constituem na rede, na 

contemporaneidade, momento histórico-social em que a necessidade da informação trafegar em 

alta velocidade impera com cada vez mais veemência. Para verificar como essas relações 

acontecem no universo digital e, mais especificamente, no meio acadêmico digital, a pesquisa 

proposta toma como objeto de estudo as mensagens do site do GED - Grupo de Estudos 

Discursivos, especificamente trocadas em 2014, na ocasião da organização do III Simpósio 

Internacional de Estudos Discursivos (SIED), a fim de analisar como a comunicação acadêmica 

ocorre de forma digital, tendo como interesse não apenas a participação num evento, mas também 

o convívio entre pesquisadores e seus estudos, integrantes de grupos de pesquisa distintos ou não. 

O projeto se subdivide em duas partes: a) técnico-tecnológica e b) teórico-analítica. As reflexões 

teórico-analíticas se compõem com o corpus resultante das atividades técnico-tecnológicas 

desenvolvidas em 2014, em especial, a partir da elaboração do site GED e, em particular, a 

organização da plataforma online do III SIED. A perspectiva teórica que fundamenta as reflexões 

de pesquisa é a do Círculo de Bakhtin e as noções norteadoras do estudo são interação e sujeito. 

A Informática e seus desdobramentos têm invadido os contextos sociais nos mais diversos, o que 

ocasiona alterações relevantes nos sujeitos e em suas relações espaço-temporais, o que acaba por 

compor um novo perfil de vida em sociedade. A perspectiva deste projeto se volta para essas 

transformações tecnológicas e como elas colaboram para a constituição do sujeito 

contemporâneo, de modo a entender como ele se comporta pela rede, especificamente em um site 

voltado para estudiosos da área da linguagem, visto que, segundo Bakhtin, é na e pela língua que 

os sujeitos constroem a confrontação das refrações sociais. A partir do estudo proposto, pretende-

se, além de contribuir com a inovação tecnológica, contribuir com os estudos dialógicos do 

discurso, ao atrelar conceitos da informática aos novos enunciados e sujeitos virtuais.  

 

Palavras-chave: Sujeito; Interação; Círculo de Bakhtin. 
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UMA ANÁLISE BAKHTINANA DA CENSURA AO CORPO FEMININO EM LA 

MAJORITÉ OPPRIMÉE 

 

Bárbara Melissa SANTANA (UNESP PPGLLP Araraquara) 

dnbarbara@hotmail.com 

 

 

A presente comunicação tem como proposta explorar a censura ao corpo feminino no curta 

metragem La majorité opprimée, dirigido por Eleonore Pourriat. A perspectiva do estudo 

proposto se fundamenta em Bakhtin e o Círculo, em especial ao que se refere às concepções de 

gênero discursivo, signo ideológico, sujeito, ato e dialogia. A mencionada obra fílmica apresenta, 

como mecanismo de crítica ao patriarcado, a inversão entre os papéis de gênero masculino e 

feminino em que homens são censurados pela sociedade por suas vestimentas e comportamentos, 

quadro às avessas que retrata a crítica à censura do corpo feminino. Para abordar essa crítica e 

sua estruturação, esta comunicação elenca uma das cenas finais do curta-metragem em que, após 

ter sido vítima de estupro, o homem é culpado por sua esposa pelo ocorrido, cena que faz alusão 

à opressão e culpa atribuída à mulher em caso de violência sexual, muitas vezes, voltada à sua 

vestimenta.  Há, como objetivo da proposta, a análise desse discurso e o diálogo do mesmo com 

os parâmetros patriarcais por ele empreendidos na atualidade, como forma de análise do cenário 

social contemporâneo e os problemas de gênero feminino e masculino. A proposta se justifica 

pelo aprofundamento no debate de questões atuais como a opressão do sistema patriarcal e por 

intrincar-se no estudo dos gêneros discursivos e do sujeito. A pesquisa proposta apresenta caráter 

interpretativo e é composta por etapas de descrição e análise que partem de um enunciado fílmico 

em particular. A hipótese inicial do projeto se calca no estudo de inversão das relações de gênero 

(feminino e masculino) na obra como forma de crítica ao patriarcado, realizada por meio da troca 

dos papéis de poder entre os sujeitos em diversas situações. Além disso, os aspectos denunciados 

no filme revelam a irreverência ácida que choca e chama a atenção para uma realidade 

“naturalizada”, pois toca em questões culturais historicamente estabelecidas. Tendo como ponto 

de partida a cena selecionada, essa problemática é um dos pontos a serem abordados pela 

perspectiva dos estudos discursivos e de gêneros feminino e masculino nesta comunicação. 

 

Palavras-chave: Círculo de Bakhtin; Ideologia; Gêneros (feminino/ masculino). 
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DOM CASMURRO EM DIFERENTES MATERIALIDADES: UMA ANÁLISE VERBO-

VOCO-VISUAL DO ROMANCE, DA HQ E DA MINISSÉRIE 

 

Jessica de Castro GONÇALVES (UNESP PPGLLP Araraquara) 

jesqueline@ig.com.br 

 

 

A recriação de romances da literatura canônica em enunciados verbo-voco-visuais (filmes, 

quadrinhos, minisséries) é uma produção presente no mercado editorial. Muitas vezes, essa outra 

obra, que, na verdade, configura-se como um outro enunciado, uma vez que constituído por outras 

materialidades, com forma e estilo específicos, é tomada de maneira polêmica devido à retomada 

temática que possui. Críticas quanto à qualidade dessas produções surgem dos diversos tipos de 

leitores, as quais se fundamentam, muitas vezes, no “grau de fidelidade” que a recriação possui 

ou não com o enredo inicial, gerando opiniões em conflito. Este trabalho discute a relação entre 

os enunciados verbo-voco-visuais criados a partir de romances canônicos, considerando-os em 

sua relativa in-dependência. Objetiva-se refletir sobre a constituição interativa desse tipo de 

construção, para pensar a peculiaridade arquitetônica dos gêneros, considerados a partir da 

expressão de suas materialidades. Como corpus delimitado, propõe-se um enunciado verbal, outro 

verbo-visual e um terceiro verbo-voco-visual, sendo, especificamente: o romance Dom casmurro, 

de Machado de Assis; a História em Quadrinhos (HQ) Dom Casmurro, de Felipe Greco e Mário 

Cau; e a minissérie global televisiva Capitu, do diretor Luiz Fernando Carvalho. Almejamos 

discutir como um enredo, semelhante nas três produções, sofre ressignificação e se torna outro, 

autônomo, devido a formas e estilos diferentes, sem deixar de estabelecer diálogo com o texto 

fonte e outros enunciados. Este estudo se fundamenta nas discussões desenvolvidos pelo Círculo 

de Bakhtin acerca de gênero, enunciado, sujeito e diálogo. Compreende-se as reflexões 

bakhtinianas como teoria analítica dialógica do discurso, conforme asseverado por Brait (2000) e 

se calca no método dialético-dialógico (Paula et al, 2011). Como mencionado, os enunciados 

verbo-voco-visuais, corpus desta pesquisa, mantêm relações dialógicas com o romance, ao 

mesmo tempo em que se constituem como enunciados autônomos, de outros gêneros 

(respectivamente, HQ e minissérie). Se um enredo, como o do romance Dom Casmurro, é 

reproduzido a partir de outro estilo em outra forma composicional, materializado de outra 

maneira, estamos diante de outro gênero e, por consequência, de outro enunciado. Compreender 

como o verbal, o visual e o vocal, tidos como materialidades distintas que, juntas, num dado 

enunciado, configuram-no arquitetonicamente e o compõem, retratam estilo e forma tanto do 

gênero do qual partem como dos autores-criadores, ao configurar o enredo de uma maneira 

específica, com dado acabamento e dada assinatura é essencial para pensar a produção e a 

existência dos gêneros, bem como para contribuir para os estudos dialógicos contemporâneos 

voltados ao verbo-voco-visual.  

 

Palavras-chave: Gênero; Verbo-voco-visual; Diálogo. 
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VOZES EM CONSTRUÇÃO: DIALOGISMO, BIVOCALIDADE POLÊMICA E 

AUTORIA NO DIÁLOGO ENTRE DIÁRIO DO HOSPÍCIO E O CEMITÉRIO DOS 

VIVOS, DE LIMA BARRETO 

 

José Radamés Benevides de MELO (UNESP-Araraquara/IF Baiano) 

radamesbenevides@hotmail.com 

 

 

Diário do hospício e O cemitério dos vivos são textos escritos por Lima Barreto durante sua 

segunda internação no Hospício Nacional de Alienados, no Rio de Janeiro, entre 25 de dezembro 

de 1919 e 2 de fevereiro de 1920. O primeiro é tido como anotações para a elaboração do segundo, 

um romance inacabado, cujo processo de produção foi interrompido pela morte do autor, em 

primeiro de novembro de 1922. Do encontro desses enunciados com o pensamento teórico do 

Círculo de Bakhtin, surge o objetivo geral desta pesquisa: analisar a constituição de vozes sociais 

sobre a loucura e a psiquiatria – por meio das relações dialógicas, da bivocalidade polêmica e do 

autor-criador – no diálogo entre Diário do hospício e O cemitério dos vivos, de Lima Barreto. Os 

objetivos específicos são: 1) analisar a constituição de voz social e autor-criador enquanto 

categorias dialógicas nas interações intracategoriais e intercategoriais (com outras noções, 

categorias e conceitos do pensamento teórico do Círculo de Bakhtin); 2) identificar as vozes 

sociais com as quais dialoga Lima Barreto no processo de constituição dos enunciados que 

integram o corpus desta pesquisa e descrever como se estabelece o diálogo entre esses enunciados 

limabarretianos; 3) examinar a bivocalidade polêmica no diálogo entre Diário do hospício e O 

cemitério dos vivos, no que diz respeito: i) à polêmica aberta estabelecida entre esses enunciados 

e os discursos da ciência psiquiátrica de sua época; e ii) à polêmica velada entre a fala 

limabarretiana e outras falas literárias do início do século XX, por meio de seus enunciados; 4) 

perscrutar, ao compreendermos o autor-criador como uma posição verbo-axiológica 

marcadamente heteroglóssica e de natureza refratada e refratante, os movimentos desses diálogos 

no processo de constituição autoral e das diversas vozes sociais sobre a loucura e a psiquiatria, no 

diálogo dos enunciados objetos deste estudo. Esta pesquisa está fundamentada nos pressupostos 

teórico-metodológicos propostos e desenvolvidos pelo Círculo de Bakhtin, Medviédev e 

Volochínov e nos desdobramentos teórico-metodológicos que a eles se coadunam a partir das 

pesquisas empreendidas por diversos estudiosos.  
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Esta comunicação integra a pesquisa intitulada Análise Dialógica de Discursos verbo-voco-

visuais, em andamento.  A proposta é refletir sobre a pertinência dos estudos dialógicos como 

aporte teórico-analítico de enunciados materializados de maneira verbo-voco-visuais, seja num 

gênero específico (em diálogo com outros), seja de maneira intergenérica. O objetivo é discutir a 

pertinência teórico-metodológica da abordagem bakhtiniana para análise de discursos estéticos 

constituídos por semioses sincréticas, verbais ou não-verbais. Metodologicamente, este trabalho 

pretende examinar, a partir das concepções de voz e entoação, a organização dos elementos 

verbais, vocais e visuais do gênero canção (vista, inclusive, a partir de sua performance), tomado 

por sua materialidade estética. Pretende-se, ao tratar da arquitetônica do gênero canção, voltar-se 

à sua produção, circulação e recepção no âmbito da esfera cultural – o que prevê uma discussão 

acerca das noções de arte e produção massiva. Parte-se do pressuposto de que a canção se 

caracteriza como gênero secundário que aparenta ser cotidiano, dada a sua forma composicional 

e circulação social. A hipótese é a de que os estudos da linguagem desenvolvidos pelo Círculo 

possuem um método (o dialético-dialógico) pertinente para a realização de análises de enunciados 

verbo-voco-visuais, cada vez mais presentes na contemporaneidade, nas mais diferentes esferas. 

Analisa-se, aqui, como exemplar ilustrativo, o videoclipe de animação da canção “Segredos”, de 

Frejat. A justificativa da pesquisa se pauta na contribuição para os estudos da área, uma vez que 

se volta à compreensão de como termos advindos de outros campos (tais como voz e entonação, 

entre outros – no caso, típicos do universo musical) são tomados pelos componentes do Círculo 

como metáforas para o estudo da linguagem de maneira ampla e, ao mesmo tempo, também abrem 

possibilidades de análises de enunciados musicais e visuais, ainda que o Círculo não tenha se 

voltado especificamente a tais materialidades discursivas. Acredita-se que os resultados podem 

contribuir para uma abordagem contemporânea dos estudos bakhtinianos, para os estudos da 

canção e da linguagem.  

 

Palavras-chave: Círculo de Bakhtin; Verbivocovisualidade; Estudos da Linguagem. 

  



 

 
São Carlos/SP – Brasil, setembro de 2015 

319 

RELAÇÕES MIDIÁTICAS NA ERA DA CONVERGÊNCIA: A INTERAÇÃO ENTRE 

SERIADO TELEVISIVO E OS FÃS 

 

Marcela Barchi PAGLIONE (UNESP PPGLLP Araraquara) 

marcelapaglione@gmail.com 

 

 

No grande tempo da contemporaneidade, gêneros de discursos verbo-voco-visuais ganham voz 

em meio aos estudos bakhtinianos da linguagem, pois tem-se como objeto as novas formas 

discursivas de reflexão e refração da realidade sócio histórica. O presente trabalho se propõe a 

analisar conteúdos e relações midiáticas presentes na constituição do seriado televisivo Sherlock 

(2010), que reconstrói o detetive romanesco de Conan Doyle no gênero seriado, adaptando-o para 

o século XXI de maneira que a contemporaneidade se faz presente em seu discurso tanto no que 

diz respeito ao conteúdo, quanto à construção composicional, seja do sujeito seja do enunciado. 

Com base nos estudos do Círculo de Bakhtin, um dos principais conceitos mobilizados no trabalho 

é o de gênero discursivo. Segundo Medvíedev, “(...) cada gênero possui seus próprios meios de 

visão e de compreensão da realidade, que são acessíveis somente a ele (...) Cada um dos gêneros 

efetivamente estáveis é um complexo sistema de meios e métodos de domínio consciente e de 

acabamento da realidade” (2012, p. 198). Ao mesmo tempo em que a construção do gênero é feita 

a partir da especificidade da esfera midiática, veiculada televisivamente, o seriado (re)significa e 

refrata a sociedade à maneira do século XXI. Nesse processo, a mídia ganha força em sua trama 

discursiva. Sua presença marcante junto à sociedade é visível no seriado na relação entre Sherlock 

e seus outros, principalmente Watson e Moriarty, via smartphone, notebook, bem como a 

influência da mídia jornalística na construção do sujeito, como um outro que socialmente 

completa o eu e possibilita uma trajetória de ascendência e decadência social. Há um processo de 

relação intersubjetiva propiciado pela era contemporânea, considerada por Lévy (1999) como era 

da convergência, marcada pela convergência de mídias, pois ela propicia a hipersociabilidade 

entre os sujeitos “consumidores de mídias”, aqui os fãs do seriado, em diversas plataformas. 

Busca-se, assim, compreender as mídias em sua dimensão dialógica, e analisar quais os 

mecanismos que possibilitariam uma análise bakhtiniana do gênero seriado e a interação entre os 

fãs propiciada por essa esfera de atividade, na busca por pistas nos episódios, discussões em 

fóruns, blogs, além da importância dos enunciados responsivos para a produção do seriado, 

constituído transmidiaticamente. 
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O presente trabalho faz parte de uma pesquisa de doutorado, desenvolvida sob a perspectiva 

teórica dos estudos do Círculo Bakhtin, Medvedev, Volchinov para a análise do filme musical 

Les Misérables (2012), de Tom Hooper. O filme musical é aqui reconhecido como enunciado a 

ser estudado como gênero discursivo, tendo a canção, outro gênero discursivo, em seu interior. A 

canção define o gênero, pois, sem ela, o filme musical inexiste. A partir dos estudos bakhtinianos, 

esta pesquisa tem como objetivo geral refletir, por meio de uma análise dialógica específica (de 

Les Misérables), acerca da constituição da arquitetônica do filme musical como gênero 

discursivo, constituído de maneira intergenérica; enquanto os objetivos específicos são: analisar 

como o filme musical em questão dialoga com o romance de Victor Hugo (na tradução de 

Frederico Ozanam Pessoa de Barros, da editora Cosac Naify); estabelecer relações com a versão 

feita para o teatro (espetáculo da Broadway ainda em cartaz), uma vez que a peça musical foi a 

inspiração para a construção do filme; e ainda compreender, por meio da análise dialógica 

discursiva, de que maneira os diversos gêneros se constituem no corpus escolhido. O conceito de 

gênero, conforme discutido por Bakhtin, não segue a ideia de que existem características 

(pré)existentes nas quais um determinado enunciado deve se encaixar para então ser “enquadrado 

como determinado gênero”. Para o Círculo, os gêneros não são apenas um conjunto de fatores em 

comum, como se os requisitos para a existência de cada gênero surgissem antes do próprio, mas 

sim um olhar contemplativo de um sujeito que (re)cria e responde ao dialogar com uma realidade 

e, a partir deste ato, um dado gênero se (re)formará, numa determinada esfera de atividades. Não 

apenas o filme musical, mas diversos outros gêneros (contemporâneos ou não) podem ser 

pensados em suas singularidades e relações dialógicas, sempre levando em consideração que a 

pesquisa não esgota a espiral de ligações dialógicas de cada enunciado, mas a faz crescer e ganhar 

novas (re)forma-ações únicas, ao mesmo tempo estáveis e instáveis. 
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Esta proposta de comunicação tem como objetivo estudar a questão dos valores ideológicos e 

como eles influenciam na construção estética e no estilo constituintes dos enunciados que se 

manifestam por meio de diferentes gêneros discursivos. Para tanto, pretende-se analisar o discurso 

romanesco Anna Kariênina (2009), de Liev Tolstói e o discurso da obra fílmica Anna Karenina 

(2012), de Wright. O estudo das obras está fundamentado na análise dialógica do discurso e tem 

por base os conceitos de diálogo, enunciado, sujeito, cronotopo, signo ideológico e gênero, 

conforme as concepções de linguagem do Círculo Bakhtin, Volochinov e Medvíedev. As 

temáticas do adultério e das relações familiares são consideradas ponto de partida para 

compreender a constituição de Anna Kariênina, pelo fato de serem centrais nas obras e 

influenciarem a composição dos sujeitos e sua representação no discurso romanesco e fílmico. A 

construção arquitetônica de cada obra pode ser vista como indicadora de elementos individuais e 

sociais, de autores-criadores, tempos e espaços específicos. O estudo das temáticas e como elas 

estão representadas nas obras analisadas colabora para se compreender a composição da 

personagem feminina Anna Kariênina e os discursos ideológicos que estão envoltos a suas ações 

e como elas são vistas pelo grupo social ao qual a personagem está inserida nas obras. A 

concepção de signo ideológico é essencial para entender os sentidos produzidos na e pela 

linguagem, uma vez que os valores são intrínsecos aos discursos. Por meio do signo ideológico é 

possível visualizar valores humanos relativos às temáticas do adultério e das relações familiares, 

temáticas do âmbito social. O estudo das diferentes formas de representação das temáticas, 

realizado a partir de semioses distintas (obras romanesca e fílmica), justifica-se por possibilitar 

maior compreensão acerca da forma específica de realização de atos discursivos estilísticos de 

cada enunciado e de suas relações, como também a construção dos sujeitos e seus valores 

ideológicos no discurso. 
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O Grupo de Pesquisa DISCENS – DISCURSO E ENSINO vem realizando pesquisas sobre temas 

ligados ao ensino, com suporte teórico e metodológico em teorias de análise do discurso, sejam as de 

linha francesa, sejam as do Círculo de Bakhtin. Participam do grupo os orientandos do coordenador – 

base permanente – alunos da graduação, professores da rede pública de ensino. O objetivo do grupo é 

a procura de um olhar crítico sobre os discursos relativos à educação, materializados em enunciados 

ora já disponíveis em arquivo, ora conseguidos em entrevistas e questionários. Funcionando 

regularmente há oito anos, o Discens propicia aos participantes o debate de leituras de textos relevantes 

em análise do discurso, o exercício de análise de discursos de variada origem, a produção de artigos, 

dissertações e teses acadêmicas (pesquisa). Tal contribuição para a formação acadêmica (ensino) tem-

se expandido para práticas de ensino mais fundamentadas em estudos da linguagem e tem em vista 

um projeto amplo de análise crítica do processo de formação realizado pelos estágios de Letras 

(extensão), lançando ao licenciando em Língua Portuguesa o debate sobre as práticas de ensino-

aprendizagem delegadas aos professores de Português e as determinações discursivas que configuram 

esse ensino. Para este Colóquio apresentamos algumas produções convergentes para os consensos 

quanto ao ensino de Português (SOUZA), à atuação do tutor de professores em práticas de sala de aula 

(SANTOS), e produções que exploram o movimento de discursos de resistências em manifestações 

de rua (LOPES), em blog de uma adolescente comentando sobre sua escola (SANTOS), em uma 

(im)possibilidade de autonomia do corpo frente ao consumo globalizado (LUTERMAN). Tais 

produções tornam evidenciada, no nosso meio universitário, a força de qualificação acadêmica dos 

grupos de estudo; a percepção mais acurada do humano na linguagem, quando a visada discursiva 

contribui para o estudo das  estratégias e das táticas, em cuidadosa análise das distintas posições 

enunciativas e ideológicas, na compreensão e incompreensão entre os sujeitos. 
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Este estudo entrelaça, no modo narrativo, o histórico da disciplina Língua Portuguesa com o 

percurso do narrador, como professor dessa disciplina, ancorando seu fazer e pensar em alguns 

mestres. Contar o percurso, tanto o da disciplina, quanto o do professor, acompanhado de 

reflexões sobre o fazer profissional, tem por objetivo registrar um tempo histórico e suas ofertas 

e escolhas e, com isso, sugerir aos profissionais da área um posicionamento crítico e produtivo 

no seu trabalho. A metodologia da exposição é um estudo histórico da disciplina (SOARES, 2002; 

RAZZINI, 2001), uma narração da experiência de professor de Língua Portuguesa e a 

apresentação das ideias básicas sobre a linguagem (BAKHTIN, 1992; GERALDI, 1984; 

BRITTO, 1997) que fundamentam o saber sobre o ensino de Língua Portuguesa. A discussão 

teórica apresentada por esses autores aponta nova direção no modo de ver a disciplina: em quase 

um século de existência, a disciplina Língua Portuguesa foi objeto de diferentes olhares, 

predominando o olhar do ensino da língua padrão; mais recentemente, esse olhar volta-se para o 

predomínio de práticas de leitura e de escrita, porém, essa virada conceitual do trabalho do 

professor ainda não é um fazer generalizado. O percurso pessoal aponta para as determinações 

sócio-históricas, tanto de orientação oficial, efetivada em parâmetros e diretrizes renovadoras a 

partir das décadas de 1970/80, quanto, com força efetiva maior, das pressões exercidas pelos 

modos de avaliar o ingresso nas universidades (vestibulares e ENEM).  Grande constrição 

também é exercida pelo modo de cada escola, ora particular, ora pública, conduzir a gestão: 

material didático, número de alunos por sala, carga horária pessoal, programas e projetos coletivos 

ou individuais. Como resultado, essas perquirições mostram que as práticas de leitura e de escrita 

é que constituem o saber necessário para as atividades diárias do cidadão e propõem que o 

professor desta disciplina faça um novo histórico pessoal (e coletivo) de práticas de ensino que se 

constituam a partir de projetos de leitura e de escrita, predominantemente. 
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Esta pesquisa tem como foco a tutoria de área, uma metodologia de formação oferecida ao 

professor com o intuito de melhorar sua prática em sala de aula através de reflexão no exercício 

da função. O objetivo deste estudo é investigar as práticas discursivas propostas em duas 

publicações disponibilizadas pela Fundação Itaú Social para a Secretaria de Educação de Goiás, 

denominadas Tutoria pedagógica e Tutoria de área, bem como analisar práticas dessa 

metodologia de gestão educacional que estão ocorrendo nas escolas estaduais. A tutoria é 

realizada no cotidiano da escola por um profissional mais experiente que reconhece, valoriza e 

parte dos conhecimentos do tutorado para desencadear o processo de ensino-aprendizagem, 

buscando agregar novos conhecimentos, de caráter prático e modelar. Assim, o tutor tem a função 

de estabelecer parceria com o professor, no sentido de ajudá-lo a se autoconhecer e a diagnosticar 

suas dificuldades para depois propor algum tipo de formação. Deste modo, ele (o tutor) figura 

como um mentor que leva o professor a cuidar de si para cuidar do outro (aluno). Aspectos que, 

a nosso ver, podem ser análogos a procedimentos relativos ao cuidado de si (FOUCAULT, 2010). 

Nesse sentido, este trabalho busca apresentar algumas reflexões acerca do ensino de formação 

continuada no Brasil, para, em seguida, discorrer a respeito dos princípios da Tutoria de área e 

do papel do tutor na constituição do sujeito professor e na condução de uma formação mais 

eficiente. Para tal, são considerados os conceitos de tutoria, tutor (FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 

2014; GATTI, 2008; VIEIRA, 2011), bem como a análise sobre a constituição do sujeito com o 

cuidado de si (FOUCAULT, 2010). Pode-se constatar que a formação continuada in loco, por 

meio desses princípios, possibilita a inserção do professor como sujeito ativo no processo de 

capacitação. Tal inserção é orientada pelo tutor por meio de tecnologias do cuidado de si, em vista 

ao cuidar do outro, situação na qual o professor reflete sobre a própria prática de modo a promover 

mudanças que alcancem a aprendizagem do aluno.  
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Em julho de 2012, Isadora Faber, estudante catarinense, criou uma fanpage na rede social 

Facebook para denunciar tudo que considerava insatisfatório em sua escola e, em pouco tempo, 

suas análises alcançaram grande repercussão. Assim, eis que surge a questão que pretendemos 

discutir neste trabalho, pois buscamos refletir sobre a relação entre poder e resistência observada 

a partir de um recorte de postagens da fanpage “Diário de Classe – A verdade”. Para tal, tomamos 

como objeto de análise duas postagens de diferentes datas. Refletimos acerca da relação fluida 

entre poder e resistência e, além disso, apresentamos a noção de micropoderes. Para isso, 

procuramos traçar uma linha de estudo em que se entrecruzassem as noções de poder e resistência, 

a fim de constatar a fluida relação entre ambas noções, segundo a visão foucaultiana. Feito isso, 

defendemos a ideia de que Isadora Faber exerceu uma prática de resistência ao questionar e ir 

contra os responsáveis pela gestão da escola. Assim, a adolescente passou a representar um perigo 

para uma sociedade que espera que da escola emerjam corpos politicamente dóceis e 

economicamente úteis, como constatado em Vigiar e Punir (FOUCAULT, 1977). Todavia, como 

afirmamos em nossa análise, há um imbricamento entre as noções de poder e resistência, pois é 

possível afirmar que a prática de resistência de Isadora pode ser compreendida também como um 

exercício de poder, considerando que não é possível delimitar onde começa um e onde termina o 

outro, pois um pressupõe a existência do outro. A fanpage criada por Isadora Faber representa, 

pois, a priori, uma prática de resistência, um ponto de resistência dentre outros passíveis de 

análise, em um gênero recente, a fanpage. Além disso, observamos também a positividade do 

poder, que permite a produção de saberes, tendo em vista que Isadora Faber conseguiu, numa 

ação de resistência, ter voz e visibilidade, a partir do lugar de estudante de uma escola pública, 

num ambiente em que a maioria está conduzida para a passividade. 
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Esta pesquisa promove uma investigação monumental do corpo para compreensão de seu 

funcionamento na contemporaneidade. O aparato teórico-metodológico é a Análise do Discurso 

de linha francesa. A proliferação de imagens irrompe uma modificação nos sistemas de produção, 

recepção e circulação das coisas, caracterizadas pela volatilidade, com envolvimento do corpo no 

processo interacional. Outra entidade icônica funciona discursivamente e também é anexada nas 

ciências humanas: o corpo, uma invenção epistemológica recente, um objeto de pesquisa 

extremamente novo como complexidade que envolve pluralidades linguísticas. Está 

paulatinamente tornando-se história monumental.  Não há performance do corpo sem associação 

com a história. O sujeito não é possibilitado à autonomia, pois as experimentações estão todas 

previstas. Daí um processo de subjetivação sempre atrelado às práticas discursivas já delineadas 

pela história, que não unifica o sujeito, mas apresenta uma rede de variáveis definidas pelas 

condições de produção dos discursos.  A ascese é um dos recursos de redenção subjetiva para 

cumprimento de coerções institucionais, como da moral cristã, da Igreja, do Estado. Trata-se de 

uma tecnologia de controle que domina, mas não destrói fisicamente: eis o biopoder, uma 

anátomo-política que rege os corpos pela docilidade e pela utilidade (FOUCAULT, 1997) na 

inserção social em um sistema capitalista de produção voltada para o constante consumo. O 

consumo de uma miríade de produtos que possa introduzir o corpo pelo olho ou, em menor escala, 

o próprio corpo, empiricamente, na intervenção de um enunciado, propõe um incessante desejo 

de ter, por instantes, sinestesias diferentes, que podem ser rapidamente substituídas, em ritmo 

acelerado, por outras mais atraentes. Como resultados, apontamos que o sujeito não mais adéqua 

o produto ao corpo, e sim encaixa o corpo ao produto, conforme preconiza Adorno 

(GHIRALDELLI JR., 2007). A apatia do sujeito é propiciada pela coisificação do sujeito, passivo 

para se integrar ao objeto de consumo globalizado, cada vez mais rápido e descartável 

(BAUMAN, 1999). Verificamos que, ainda assim, há um efeito de autonomia, pois o sujeito, pela 

intericonicidade (COURTINE, 2005), ao supor uma vivência real, experimenta um efeito de 

liberdade por meio das próprias sinestesias e imagens internas. 

 

Palavras-chave: Corpo; Sujeito; Intericonicidade. 
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A TÁTICA BLACK BLOC: PODER E RESISTÊNCIA NO ANONIMATO  

 

Marcos Alves LOPES (UFG) 

marcosalveslopes@gmail.com 

 

 

Este trabalho intenta analisar o fenômeno Black Bloc  sob uma perspectiva foucaultiana. Os 

participantes do Bloco usam roupas da cor preta e reúnem-se para a atuação em manifestações de 

rua. A iniciativa deste trabalho surgiu principalmente diante das grandes manifestações ocorridas 

em 2013, no Brasil, quando vários indivíduos vestidos de preto exerceram forte influência durante 

os protestos. Diante desse cenário, objetiva-se responder algumas perguntas ao longo desta 

reflexão: a) quais as relações entre os Black Blocs e os demais grupos que usam da violência em 

protestos de rua?; b) trata-se de um movimento social específico?; c) de que maneira é possível 

pensar o poder/resistência em atos públicos?; d) quais são os discursos que pretendem defender 

ou demonizar a prática Black Bloc?; e) de que maneira as posições-sujeito manifestam-se no 

bloco? Segundo o método arqueológico (FOUCAULT, 2009) não se parte de uma visão contínua 

ou sequencial dos fatos, mas se os compreende de uma maneira descontínua, de modo que a 

dispersão e a regularidade dos acontecimentos históricos possam se articular através de uma série 

de discursos e práticas sociais. Nessa direção, não há aqui a pretensão de datar a origem exata do 

acontecimento Black Bloc, mas relacioná-lo a outros acontecimentos, de forma a analisar as 

relações de poder, resistência e as posições-sujeito existentes nessa tática. As discussões em torno 

da sociedade de controle estão no centro, de modo que haja o anonimato como parte da função 

enunciativa do Bloco. Resultam deste trabalho alguns apontamentos: a) a tática Black Bloc, 

mesmo abdicando-se da hierarquia, continua a exercer poder/resistência internamente e 

externamente, seja entre os próprios sujeitos integrantes do bloco, seja em relação àqueles 

declaradamente inimigos; b) o Black Bloc, enquanto enunciado/acontecimento, ocorre diante da 

ascensão da sociedade de controle, resistindo à supremacia autoritária dos corpos únicos; c) a 

posição-sujeito Black Bloc é efêmera, de modo que a ocorrência de um determinado sujeito no 

bloco não o limite à posição social de militante; d) da retomada da técnica de camuflagem usada 

pelos exércitos, ao uso da cor preta (não branca), há marcas de resistência - tanto os enunciados 

que remetem ao branco como \"paz\", quanto aqueles que ligam os corpos à exposição/controle; 

e)entretanto, algo se destaca na prática do bloco: trata-se da tentativa de resistir aos controles dos 

corpos. Os participantes, então, se camuflam no anonimato como forma de não serem 

identificados, de modo que fujam de qualquer tentativa de interdição do Bloco.  

 

Palavras-chave: Corpo; Sujeito; Intericonicidade. 
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GRUPO 39: AD-GEPALLE (FFCLRP/USP) 

 

Carla Andrea Pereira de REZENDE (AD-GEPALLE/USP/RP) 

carlaadvrezende@hotmail.com 

 

Leny André PIMENTA (GEPALLE/USP/RP) 

leny@cocfranca.com.br 

 

Maria Ângela de Freitas CHIACHIRI (AD-GEPALLE/USP/RP) 

 susichiachiri@hotmail.com 

 

 

Os trabalhos do grupo AD-GEPALLE/USP/RP têm como foco a análise discursiva de recortes do 

grafismo de Rowam Newton, artista inglês inserido no contexto social/político da contemporaneidade. 

O corpus se constitui de imagens do feminino e do masculino representados por um grafismo sensual, 

veiculadas pela mídia digital, em um site do autor, acessível em http://rowannewton.co.uk/artworks/. 

O primeiro deles intitula-se AS RELAÇÕES DE SABER E PODER ANCORADAS PELO 

DISCURSO  HEGEMÔNICO  NO GRAFISMO SENSUAL, de autoria de Carla Andrea Pereira de 

Rezende, que se propõe a refletir sobre os processos éticos, estéticos e políticos que envolvem a prática 

cultural da “Arte de Grafitar”, tomada como discurso, sobre suas condições de produção, circulação e 

recepção. Um segundo texto, de autoria de Leny André Pimenta, apresenta o tema SENSUALIDADE 

NA ARTE URBANA DE ROWAN NEWTON: uma relação dialética subjetiva e singular; este 

pretende investigar como a realidade tangível na arte do grafismo do autor inglês, pode ser considerada 

como uma experiência de si. O efeito de sentido da obra parece revelar idiossincrasias do cotidiano 

pela forma questionadora e irreverente do autor, presente nos traços fortes e ao mesmo tempo sensuais 

das figuras retratadas, ao se apropriar da corporeidade, transmudando-a para um suporte artístico. O 

terceiro trabalho, cujo título insere-se como IDENTIDADE E ALTERIDADE REPRESENTADAS 

NO GRAFISMO SENSUAL DE ROWAN NEWTON, de autoria de Maria Ângela de Freitas 

Chiachiri, trata do movimento da identidade e da alteridade constituintes do sujeito discursivo 

reveladas/evocadas, por meio da linguagem visual, em telas de grafite de Rowan Newton, na 

contemporaneidade. As pesquisas fundamentaram-se nos postulados da Análise do Discurso de matriz 

francesa, principalmente nos foucaultianos e na psicanálise freud-lacaniana. Os resultados 

preliminares apontam para um sujeito clivado que, ao se relacionar significativamente no mundo, 

escapará dos modelos impostos por discursos hegemônicos produzidos por  formações discursivas 

que circulam na sociedade de massa.  

 

Palavras-chave: Grafismo Sensual; Discurso; Subjetividades. 
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AS RELAÇÕES DE SABER E PODER ANCORADAS PELO DISCURSO  

HEGEMÔNICO  NO GRAFISMO SENSUAL 

 

Carla Andrea Pereira de REZENDE (AD-GEPALLE/USP/RP) 

carlaadvrezende@hotmail.com 

 

 

O presente trabalho se propõe a refletir sobre os processos éticos, estéticos e políticos que 

envolvem a prática cultural da “Arte de Grafitar”, tomada como discurso, sobre suas condições 

de produção, circulação e recepção. Mais especificamente, objetiva-se analisar como se 

constituem as subjetividades reveladas por meio do grafismo sensual em lugares privados e 

públicos. Percebe-se, a princípio, que os sujeitos implicados nestes movimentos buscam retratar 

a especificidade da arte praticada por meio da qual, de forma velada, transbordam as relações de 

saber e de poder em que estão inscritos. Esses sujeitos buscam vozes audíveis e visíveis dentro e 

fora destes espaços de atuação na sociedade, promovendo a desestabilização de algumas relações 

constituidoras do discurso hegemônico e ao mesmo tempo indiciam novas formas de subjetivação 

e de relação social. Ancora-se nos estudos em Análise do Discurso de matriz francesa e nos 

conceitos foucaultianos para análise da relação entre saber/poder, discursos e sujeitos nessas 

formas de expressão, principalmente nos conceitos de subjetividade, alteridade, formação 

discursiva. O corpus se constitui de um recorte das imagens de grafismo sensual veiculadas pela 

mídia de massa e digital, observando-se os lugares privados e públicos, presentes : 

http://rowannewton.co.uk/artworks/ que exibe imagens de artistas do grafismo e faz circular a 

“Arte de Grafitar”. Com os resultados deste estudo, pretende-se compreender, com maior 

profundidade, as relações de saber e poder, regidas por discursos hegemônicos que procuram, por 

meio de outros discursos, excludentes, a constituição de uma sociedade respaldada por valores da 

identidade em detrimento da alteridade. Nesse sentido, pensa-se em um sujeito que, devido à sua 

alteridade, sempre escapará aos modelos, aos conceitos e às normas impostas e justificadas pela 

razão. 

  

Palavras-chave: Discurso; Relações de saber e poder; Subjetividades. 
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SENSUALIDADE NA ARTE URBANA DE ROWAN NEWTON: UMA RELAÇÃO 

DIALÉTICA SUBJETIVA E SINGULAR 

 

Leny André PIMENTA (GEPALLE/USP/RP) 

                                                                                                                    leny@cocfranca.com.br 

 

 

Este trabalho pretende investigar como a realidade tangível na arte do grafismo de Rowan 

Newton, autor de nacionalidade inglesa, pode ser considerada como uma experiência de si. O 

efeito de sentido da obra parece revelar idiossincrasias do cotidiano  pela forma questionadora e 

irreverente do autor, presente nos traços fortes e ao mesmo tempo sensuais das figuras retratadas, 

ao se apropriar da corporeidade, transmudando-a para um suporte artístico. A obra analisada de 

Rowan Newton, como um recorte do corpus, acessível em  http://rowannewton.co.uk/artworks/, 

se constrói a partir de um contexto social e ideológico que estabelece uma relação política com o 

espaço. Nesse sentido, reconhece-se o grafismo como uma forma de intervenção urbana, de 

expressão estética e subjetiva, aqui entendida como aquilo que diz respeito ao indivíduo, ao 

psiquismo ou a sua formação, ou seja, algo que é interno, numa relação dialética com a 

objetividade, que se refere ao que é externo. Entende-se, pelo viés psicanalítico, que a  

subjetividade se relaciona com o sujeito por meio de uma apreensão imaginária da sua divisão, 

de seu descentramento, por parte do social. Dessa forma, há indícios de uma dialética existente 

entre o artista e o espaço urbano inscritos a partir da representação corpórea/sensual que advém 

da irremediável divisão do sujeito em suas construções imaginárias que visam “resguardar” o 

sujeito de sua única condição possível: aquela de insatisfação. Busca-se, para esta investigação, 

o aporte teórico da Análise do Discurso de matriz francesa, nos estudos foucaultianos e na 

psicanálise freud-lacaniana. Espera-se observar que a arte de Rowan Newton se encontra 

permeada por sentidos que se diferenciam dos já conhecidos, denotando que se relacionam com 

o mundo significativamente, constituindo-se em sujeito possível no urbano por meio desses 

sentidos revisitados, sentidos construídos pela e nas suas histórias particulares.  

 

Palavras-chave: Sensualidade; Sentidos; Singularidade. 
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IDENTIDADE E ALTERIDADE REPRESENTADAS NO GRAFISMO SENSUAL DE 

ROWAN NEWTON 

 

Maria Ângela de Freitas CHIACHIRI (AD-GEPALLE/USP/RP) 

 susichiachiri@hotmail.com 

 

 

O trabalho que ora se apresenta trata do movimento da identidade e da alteridade constituintes do 

sujeito discursivo reveladas/evocadas, por meio da linguagem visual, o grafismo, em telas do 

artista inglês Rowan Newton, na contemporaneidade, veiculadas na mídia pelo site do autor, 

acessível em http://rowannewton.co.uk/. Estas obras, em cores, formas e texturas, revelam 

imagens do feminino e do masculino e inserem-se em um contexto de produção cujas formações 

discursivas circulantes evocam a complexidade e fragmentação do viver no mundo 

contemporâneo. Nesse contexto, busca-se suporte na Análise de discurso de linha francesa, cuja 

concepção de sujeito é de que ele é fruto de múltiplas identificações, tanto imaginárias como 

simbólicas, carrega traços do outro, que o constitui, formando uma rede complexa e híbrida do 

inconsciente e da subjetividade. Apoia-se na ideia de identidade como algo provisório e 

compartilhado, influenciado tanto por questões sociais como subjetivas de outros indivíduos, 

originando a possibilidade de deslocamentos e ressignificação identitária. Fundamentado em 

Foucault (1997), o trabalho apoia-se nas pesquisas de Coracini (2007) para buscar reconhecer no 

recorte da obra os movimentos de alteridade, enquanto reconhecimento do diferente, do outro, 

resultado da falta constitutiva do sujeito que, em vão, deseja preenchê-la, supri-la ao longo da 

vida. Para isso, utiliza-se de conceitos foucaultianos como o das  “técnicas de si”, que se resumem 

em práticas de escrita de si para si entre os gregos na antiguidade.  Levou-se em consideração a 

hipótese de que também o sujeito contemporâneo usaria  a  expressão artística como uma técnica 

de si, em que, por meio de jogos de verdade, viriam a narrar-se, decifrar-se, interpretar-se, revelar-

se, enfim.  A análise das telas do autor aponta para um sujeito dividido, multifacetado, constituído 

pelo outro, ou outros, inseridos todos num conjunto de relações de saber poder, o que provoca 

efeitos de sentidos múltiplos.   

 

Palavras-chave: Identidade; Alteridade; Técnicas de si.  
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GRUPO 40: POVOS DO PANTANAL: ASPECTOS LINGUÍSTICOS, DISCURSIVOS, 

FRONTEIRIÇOS, CULTURAIS E IDENTITÁRIOS (UFMS) 

 

Claudete Cameschi de SOUZA (UFMS/CPTL) 

claudetecameschi@gmail.com 

 

 

O grupo “Povos do Pantanal: aspectos linguísticos, discursivos, fronteiriços, culturais e identitários” - 

UFMS/CNPq tem como objetivo desenvolver estudos voltados aos povos indígenas, aos sujeitos 

fronteiriços e sujeitos considerados à margem da sociedade, os subalternos nos aspectos relativos às 

questões relacionadas à língua, cultura, território, (in)exclusão, educação e processos identitários. 

Mediante a pluralidade de aspectos de investigações e à diversidade dos povos e sujeitos que 

constituem os povos do pantanal e suas respectivas singularidades, o grupo propõe o desenvolvimento 

de pesquisas vinculadas as seguintes linhas de pesquisa: Discurso e subjetividade de professores 

indígenas; Discurso, subjetividade e ensino de línguas; Conhecimento tradicional, arte e língua 

materna; Formação de professores para contextos multilíngues; Arte e Cultura dos Povos Indígenas e 

Diversidade Cultural. Para alcançar tais objetivos partimos de questões básicas que norteiam todos os 

subprojetos vinculados a este projeto: Como esses sujeitos se veem? Como veem o outro (branco ou 

índio)? Onde estão? Como se relacionam com o meio ambiente? Quais são suas representações sobre 

território e educação escolar desenvolvida na comunidade onde vivem? Como entendem o registro e 

documentação de sua língua e cultura? Como concebem a fronteira cultural e linguística? As pesquisas 

que vem sendo desenvolvidas no grupo apresentam relevância para a sociedade hegemônica, para as 

sociedades indígenas, para os sujeitos fronteiriços e para os diferentes grupos de sujeitos subalternos 

que constituem diferentes corpus de oito subprojetos em desenvolvimento no interior deste grupo de 

pesquisa. O grupo conta com pesquisadores da área de Linguística, trabalhando com descrição de 

línguas; Sociolinguística, localizando as variações linguísticas no interior das línguas indígenas nas 

diferentes comunidades da mesma etnia; da Linguística Aplicada discutindo a formação de 

professores indígenas e professores fronteiriços e da Análise do Discurso, analisando os discursos dos 

sujeitos com suas representações e subjetividades, com ênfase nos processos identitários desses 

sujeitos. Quanto ao método e aos procedimentos metodológicos, são diversos, conforme a área e linha 

de pesquisa que se enquadre. Da mesma forma ocorre com  a opção teórica. Os resultados são parciais, 

pois o grupo é ainda recente, embora tenham herdado dois projetos de pesquisa já em 

desenvolvimento, com alunos de Iniciação Científica (concluídos e em andamento), Mestrado 

(concluídos e em andamento), e Doutorado (em andamento): “Kouhépuneti: língua e cultura Terena” 

e “Koenukunoe: língua e cultura” e, no interior deles, seis subprojetos.  

 

Palavras-chave: Povos indígenas; Línguas e Culturas; Discurso e Exclusão. 
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AS REPRESENTAÇÕES DE TERRA, TERRITÓRIO, EXCLUSÃO E PROCESSOS 

IDENTITÁRIOS NO DISCURSO KINIKINAU. 

 

Claudete Cameschi de SOUZA (UFMS/CPTL) 

claudetecameschi@gmail.com 

 

Celina Aparecida G. S. NASCIMENTO (UFMS/CPTL) 

celina_ufms@hotmail.com 

 

 

O presente artigo 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. Inserindo-se na linha 

de Analise de Discurso de linha francesa, do grupo citado, a pesquisa que originou este artigo teve 

como objetivo problematizar a constituição identitária do indígena Kinikinau a partir do discurso 

do "Ipuxowoku Hou Koinkunoe (Conselho do Povo Kinikinau): “Carta do Povo Kinikinau", 

elaborada e divulgada como documento final da I Assembleia Kinikinau, realizada no período de 

6 a 9 de novembro de 2014, na Aldeia Cabeceira, Terra Indígena Nioaque, município de Nioaque, 

em Mato Grosso do Sul. Esse documento representa o “grito de resistência” do povo Kinikinau 

em busca do “bem viver”, compreendido como reconhecimento étnico, linguístico e cultural em 

território próprio demarcado pelos órgãos governamentais responsáveis. Dada a limitação em 

número de páginas,  analisamos em três recortes como são construídas as representações sociais 

de terra, território e exclusão que constituem o discurso do documento indígena, e recorremos ao 

método arqueogenealógico de Foucault (1988) para refletir as relações de força e poder. O 

arcabouço teórico funda-se nos estudos da Analise do Discurso de linha francesa, nos estudos 

culturalistas, no processo de referenciação, a partir da materialidade linguística do documento. Os 

principais autores utilizados foram: Auther-Revuz (1998); Bauman (2005); Coracini (2007); 

Foucault (1988, 2008); Hall (2003) e Neves (2000). Enquanto resultado, o Kinikinau busca 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” com a 

resolução da situação conflituosa vivenciada até o momento atual. Como filhos da terra a ela têm 

direitos, herdeiros naturais de sua cultura. 

 

Palavras-chave: povos indígenas, discursos, resistência e poder. 
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EDUCAÇÃO, TERRITÓRIO E PROCESSOS IDENTITÁRIOS: O DISCURSO 

OFICIAL X O DISCURSO KINIKINAU. 

 

Daniele Lucena SANTOS (UFMS/CPTL) 

lucena.ufms@hotmail.com 

 

 

Ao lançar olhar sobre a dimensão de (in)exclusão em que os Kinikinau se encontram, já que 

convivem na Aldeia São João com os Kadiwéu em uma situação de “harmonia” conflituosa, e 

mediante as condições oriundas da luta pelo reconhecimento étnico e territorial, partimos da 

premissa de que o território tradicional para esse povo é concebido como o lugar primordial para 

a revitalização cultural e linguística. Diante desse cenário de luta, este trabalho parte da hipótese 

de que os Kinikinau se apoiam na escola, como um espaço educacional que ultrapassa os limites 

de transmissão de conhecimentos universais. Em outras palavras, para esse povo a escola trata-se 

de um território em que a “democracia” se estabelece oportunizando momentos de construção 

identitária em que a língua Kinikinau é ensinada, bem como valores e saberes tradicionais são 

transmitidos aos alunos. A partir de dados coletados em pesquisas anteriores, constatamos que se 

faz necessário aprofundarmos as discussões em torno dos discursos oficiais e dos próprios 

Kinikinau, no sentido de buscarmos, na opacidade da língua quais as representações de educação, 

território se presentificam nesses discursos, movendo a constituição de diferentes processos 

identitários desse povo a partir dos também diferentes lugares assumidos por eles na história e 

que constituem uma subjetividade do ser/sujeito. Baseando-se no documento oficial das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena (2012) e o discurso do povo Kinikinau, 

este trabalho objetiva problematizar o processo de constituição identitária do indígena; analisar 

como são construídas as representações de educação, escola e território que constituem o discurso 

do documento oficial sobre o indígena, a partir da perspectiva discursiva e do processo de 

referenciação linguística, com base na interpretação de regularidades enunciativas que nos 

possibilitem buscar, via materialidade linguística, as condições de produção, as formações 

discursivas, formações ideológicas e os interdiscursos que perpassam o discurso dos indígenas 

sobre a escola e território, visando a discussão sobre os efeitos de sentido gerados. Para tal 

lineamento utilizaremos como arcabouço teórico a Análise de Discurso de Linha Francesa, com 

base no método arqueogenealógico foucaultiano para a problematização dos processos de 

subjetivação dos sujeitos e dos meios pelos quais ele significa seu dizer. Como suporte teórico 

para a elucidação das condições de produção, formações discursivas, formações ideológicas, 

sujeito, interdiscurso, arquivo e memória fundamentamo-nos em Foucault (2012, 2008), Orlandi 

(2009), e, sobre as noções de identidade e cultura Hall (2013; 2005).   

 

Palavras-chave: Análise do discurso; Processos identitários; Kinikinau. 
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GRUPO 41: AUDiscurso – LABORATÓRIO DE ESTUDOS DO AUDIOVISUAL E DO 

DISCURSO (UNEB) 

 

Janaina DE JESUS SANTOS (UNEB) 

janainasan@gmail.com 

 

 

O Laboratório de Estudos do Audiovisual e do Discurso – AUDiscurso é um grupo de pesquisa 

vinculado à Universidade do Estado da Bahia – UNEB/ DCH VI, que desenvolve investigações em 

Análise do discurso com contribuições de Michel Foucault. A arquegenealogia foucaultiana possibilita 

discutir objetos verbais, visuais e audiovisuais na perspectiva discursiva, colocando em evidência sua 

constituição histórica em relações de saber e poder. Nessa perspectiva, o objetivo do grupo é nortear 

discussões para compreender o sujeito em práticas discursivas no âmbito dos saberes artísticos, 

midiáticos e político-institucionais, em corpora dos séculos XX e XXI que englobam essa pluralidade 

de materiais. Os trabalhos do AUDiscurso estão distribuídos em três linhas, sendo uma voltada para 

entender os sujeitos nos processos político-sociais como “homens infames”, que ganham visibilidade 

no embate com os poderes por meio da mídia; a segunda direcionada para analisar os sujeitos 

registrados nos cinemas brasileiro e anglófono, buscando compreender os objetos artísticos como 

produção histórica em que sujeitos se dão a ver; e, por fim, os sujeitos na rede de saberes e poderes 

político-intitucionais na educação. No campo dos estudos discursivos, é importante buscar 

compreender os sujeitos constituídos na relação entre verdade, poder e si mesmo e suas práticas no 

cinema, na mídia e nas instituições para entender a sociedade. Atualmente, percebem-se esforços 

teóricos e metodológicos para investigar discursivamente materiais visual e audiovisual, a partir da 

compreensão foucaultiana de enunciado. Nesse sentido, levantam-se questões como: quais são os 

deslocamentos teóricos e metodológicos necessários para investigar materiais visual e audiovisual? 

Como as discursividades são construídas nesses enunciados? Como as estratégias cinematográficas 

funcionam discursivamente? Como a relação entre verdade, poder e si mesmo atuam na produção de 

subjetividade contemporaneamente? Portanto, o AUDiscurso representa um espaço acadêmico 

destinado à investigação de questões discursivas, considerando seus aspectos históricos e culturais, a 

partir da qual a sociedade será refletida em suas relações de poderes e saberes. 

 

Palavras-chave: Poder; Sujeito; Verdade. 

 

Integrantes: Cremilton de Souza Santana, Diana de Oliveira Brito, Edilane de Jesus Gomes e 

Leanne de Jesus Pereira Castro.  
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Nesta pesquisa, buscou-se investigar o corpo disciplinado na visibilidade da obra cinematográfica 

Cisne Negro (Black Swan, Darren Aronofsky, 2010). A obra evidencia discursos ditos e 

mostrados, já que os filmes produzem e revelam discursos inseridos no processo histórico. 

Amparou-se na teoria basilar da Análise do Discurso de linha francesa e seus estudos no Brasil 

para referir aos conceitos adotados e no método arqueológico de Foucault para descrever e 

analisar as camadas mais profundas das práticas de poderes sobre o corpo e a vida dos sujeitos no 

filme supracitado. Recorreu-se as estratégias cinematográficas conforme explicadas por Aumont 

e Marie (2006), tendo como objetivo geral compreender como corpos e sujeitos são constituídos 

na visualidade fílmica Cisne Negro, objetivou-se identificar discursos do biopoder na superfície 

do dispositivo cinematográfico; demarcar os discursos que produzem planos e lugares para os 

sujeitos, através das estratégias panorâmica e close que guiam o olhar do telespectador. Nina 

estava inserida no mercado competitivo da dança, em que a concorrência começa desde a seleção 

para fazer parte de uma companhia de dança até ser escolhida para os melhores papeis nos palcos. 

As práticas do biopoder aparecem a partir das relações entre Nina e dois personagens: a mãe e o 

diretor da companhia, produzindo os sujeitos do cisne branco e do cisne negro. A mãe exercia 

uma disciplinarização do corpo da filha, cercando-a de cuidados para se vestir e de decoração 

infantil do dormitório com predominância da cor rosa, para camuflar a personalidade adulta da 

filha. Ela sentia necessidade de manter controle sobre a filha até nos aspectos mais privados como 

na sexualidade, na profissão e nas amizades. Observa-se que, mesmo Nina tendo 28 anos, ela não 

tinha as chaves do próprio quarto. Em contrapartida, o diretor da companhia Leroy exercia poder 

sobre o corpo e a vida de Nina disciplinando-a por meios de técnicas e movimentos minuciosos e 

expressões corporais para ser sedutora, representando o cisne negro - constituindo sujeitos 

heterogêneos mediante valores éticos e culturais contextualizados, que possibilitam a constituição 

dos sujeitos. Discursos estes que emergem para disciplinar Nina, representados tanto pela mãe de 

Nina, quanto pelo diretor artístico Leroy. Eles eram disciplinadores, metódicos e possuíam 

conjuntos de regras que instituía a maneira como Nina deveria se comportar e se apresentar para 

sociedade, seja como sujeito retraído, doce e meigo, representado pelo cisne branco; seja como 

um sujeito sedutor, representado pelo cisne negro. 
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DO DOCENTE FORMADOR 
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Filiando-nos aos pressupostos teórico-metodológicos da Análise do Discurso francesa e seus 

estudos no Brasil, objetivamos analisar os elementos discursivos presentes na formação do 

docente formador de professores em língua inglesa e confrontar com o dizer de sujeitos egressos. 

Foram analisados os discursos e os enunciados presentes no Projeto Politico Pedagógico (PPP) 

do curso de licenciatura de uma instituição de ensino superior pública do interior do Estado da 

Bahia, bem como a transcrição de três entrevistas com egressos que atuam na área. Partindo do 

pressuposto que o problema maior na educação não é tão somente pedagógico, mas também de 

natureza epistemológica, consideramos a construção do conhecimento como referência para a 

análise do PPP específico do curso de Letras com habilitação em língua inglesa e literaturas. 

Assim, o PPP é tomado como um instrumento que rege os discursos pedagógicos e seus 

funcionamentos dentro do curso e, assim, produz um saber sobre doutrinas e formas de controle 

do sujeito. Trata-se de uma “lógica de existência”, como é pensada por Foucault (2006, p. 62), de 

modo que existem normas e regras, os quais regem a sociedade e produz sujeitos. 

Consequentemente, a ordem do discurso diz quem pode falar, revela o status e a autoridade do 

sujeito. Os discursos pedagógicos no PPP estão conectados a outros, construindo uma rede, 

indicando um lugar para o sujeito. Portanto, participar da sua construção histórica implica aos 

sujeitos a imersão em práticas discursivas. Tratou-se de uma pesquisa qualitativa, em que os dados 

foram obtidos na identificação dos discursos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores para a Educação, no portal do Ministério da Educação, do PPP e de 

enunciados recortados das entrevistas. Destarte, esse estudo detectou pontos de distanciamento 

entre o PPP do curso e o professor, sua prática pedagógica e os referenciais teóricos considerados, 

que podem afetar consideravelmente a formação de professores do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio. Assim, é notável destacar que essa pesquisa tem sua relevância instalada na 

descrição discursiva do PPP de LI na instituição estudada, na compreensão da constituição do 

sujeito professor e da prática docente decorrente das exigências da nova sociedade do 

conhecimento e no próprio processo de formação docente no âmbito acadêmico. 

  
Palavras-chave: Discurso; Formação docente; Sujeito. 
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THE HOWLING REBORN: A METAMORFOSE DO CORPO E A CONSTITUIÇÃO DO 
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Este trabalho toma referenciais teóricos da Análise do discurso de origem francesa e do cinema 

para investigar os discursos presentes nas cenas do filme The Howling Reborn (Joe Nimziki, 2011, 

EUA). O objetivo é compreender na materialidade fílmica como o corpo passa pelo processo de 

transformação, identificar e descrever os planos, como as imagens exibem a mutação corpórea. 

Na cena escolhida, Katryn (Ivana Milevic), mãe de Will (Landon Liboiron), se encontra com seu 

ex-marido Jack (Frank Schorpion), vão para a casa dele, conversam e, ao irem para a cama, ela o 

amarra. Enquanto ele tira a roupa, ela fala sobre o passado. De repente, sua voz começa a mudar 

e ele se lembra dela há 18 anos. As imagens mostram a cena por meio da panorâmica de 180°, 

movimento da câmera sobre seu eixo, ela estava na frente da moça e gira para mostrar a parte de 

trás; e o close que é filmado do tórax para cima, mostrando o rosto da personagem para detalhar 

a sua transformação. A primeira parte da cena mostra um aspecto de ironia, pois a câmera 

movimenta de baixo para cima e mostra o sorriso sarcástico. Depois, exibe o processo de 

transformação, nota-se que a câmera detalha a alteração que acontece na vertebra da coluna. E, 

por fim, vemos o seu rosto já com os dentes grandes. Assim, analisamos nas estratégias 

cinematográficas e na materialidade verbal os discursos que emergiram no corpus, a fim de 

compreender como o corpo se constitui sujeito marcado no momento histórico de 2011. 

Concluímos que o corpo modificado revela sujeitos em constante mudança, nas relações de saber 

e poder de seu tempo. O corpo pode ser lido e relido em períodos distintos mostrando 

comportamentos e sensibilidades sociais. No filme analisado, o corpo se torna anormal, onde, 

simultaneamente, dois seres habitam-no, ora humano, ora lobisomem. Percebemos que o corpo 

passa por uma metamorfose saindo do seu estado normal, constituindo sujeito capaz de se 

desordenar na visibilidade, sendo que os enunciados horríficos mostram o corpo em mutação e 

entra no encadeamento de outros filmes do mesmo gênero de épocas diferentes. 

 

Palavras-chave: Cinema; Corpo; Sujeito.  
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Atualmente, tem-se discutido nas diversas esferas institucionais o Plano Nacional da Educação 

(PNE), com a finalidade de programar metas e ações nos municípios e estados, em consonância 

com as diretrizes do Ministério da Educação do Brasil (MEC). Na propaganda “PNE”, produzida 

em 2014 e veiculada na TV aberta e internet, a escola é mostrada não por uma sala de aula repleta 

de crianças, como de costume; mas pelas atividades do zelador, responsável por limpar a escola 

e cuidar do portão, conforme imagens mostradas. O homem aborda a necessidade de mudanças e 

da participação de todos na educação. Assim, esta investigação procurou discutir a construção do 

sujeito discursivo contemporâneo, a partir do zelador e do espaço escolar na propaganda oficial 

do PNE, de responsabilidade do MEC. Para tanto, fez-se necessário identificar os discursos em 

torno da instituição escola na ordem discursiva atual que circulam na propaganda audiovisual; e, 

depois, analisar como o zelador é construído na visibilidade e no som, para perceber como as 

práticas históricas o situam no espaço mostrado. O espaço escolar e seus sujeitos têm sido 

amplamente discutidos nos estudos sobre educação, com a finalidade de refletir sobre práticas 

que proporcionem melhorias nesse âmbito. Nessa mesma direção, é importante discutir como são 

produzidos e circulam sentidos sobre a educação na sociedade para compreender como os sujeitos 

se constituem na instituição. Considerou-se que o sujeito discursivo é chamado a se revelar por 

suas práticas cotidianas, definindo sua identidade no espaço que ocupa. A emergência do espaço 

e do sujeito na perspectiva do “homem infame” abriu nova visibilidade da identidade da escola 

por opor aos sentidos cristalizados caracterizados pela presença do professor ou diretor.  Porém, 

não modifica sua constituição enquanto instituição embasada na disciplina dos corpos e saberes. 

Focalizou-se as estratégias cinematográficas na captura das imagens da escola e do funcionário 

como figuras centrais que enunciam e são enunciadas dentro do enunciado maior da propaganda. 

Verificou-se, ainda, como o sujeito zelador foi deslocado do sentido cristalizado na sociedade ao 

se apropriar do status de quem diz o que deve ser feito pelos gestores da educação e afirmar seu 

papel na instituição. Portanto, a perspectiva discursiva possibilitou refletir sobre a constituição do 

espaço escolar e seus sujeitos, situando-os historicamente pela linguagem, pelo discurso, pelos 

saberes e pelos poderes. 
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Este trabalho toma o referencial teórico da Análise do Discurso e estudos da imagem para analisar 

os discursos evidenciados na capa do filme Rose Red (A casa adormecida, Graig R. Baxley EUA/ 

Canadá, 2002). Objetiva-se investigar o corpus enquanto produção discursiva e elemento que 

contribui para a produção dos sentidos em emergência no ano de 2002. Construímos um 

encadeamento com capas dos filmes Monster house (Gil Kenan, EUA, 2006) e The haunting 

(Robert Wise, Reino Unido, 1963) e a narrativa The Winchester mystery house (California, 1862), 

a fim de compreender o funcionamento de memória discursiva na imagem. Portanto, 

fundamentamos em Foucault (2008), estudos sobre imagem (AUMONT, 2006) e sobre o horror 

(CARROL, 1990). O filme é caracterizado pelo gênero de horror, sua narrativa é centrada numa 

casa mal assombrada por antigos moradores e assassinatos, que são clichê do gênero. O horror é 

mostrado no sangue, mortes, exposição de corpos cadavéricos e atrofiados. Tomamos a capa em 

sua existência singular como enunciado em circulação desde os anos 2000. Voltamos o olhar para 

a materialidade linguística do nome do autor e título pela cor e desenho das palavras. O nome 

Stephen King, considerado o “rei do horror”, caracteriza o filme como horrífico. Em seguida, 

observamos o vermelho e o desenho das letras, as formas pontiagudas se assemelham a algo 

derramando e, junto à cor, dá ideia de sangue e violência. Escolhemos a capa, entre outras imagens 

no filme, por conter elementos característicos do horror que representam e buscam resumir a 

narrativa. Baseamos no método arqueológico de Foucault, que consiste em escavar, restaurar e 

expor os discursos para buscar elementos que, articulados entre si, apontam as condições de 

produção de um saber em certa época (GREGOLIN, 2004). Então, questionamos: Por que a cor 

vermelha e não outra? Por que o nome Rose Red e não outro? Assim, esse exercício possibilitou 

identificar a produção dos efeitos de sentidos no filme no encadeamento com outras capas do 

gênero horror. Logo, foi possível compreender os discursos de horror que emergiram na capa 

apontada enquanto produção histórica dos sentidos. Esses discursos evidenciaram sentidos de 

vida e morte que se enunciaram nessa imagem por meio das cores vermelho e preto do título e 

desenho das letras. Desse modo, o olhar face a essa imagem reativa na memória discursos de 

horror, produz sentido e institui uma verdade na ordem do discurso. 
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O Grupo de Pesquisa Discursos na Rede é constituído por orientandos do Programa de Pós-Graduação 

em Linguística (PPGL – UFSCar) e do Programa de Pós-Graduação Profissional em Educação 

(PPGPE – UFSCar), bem por orientandos de Iniciação Científica dos Cursos de Letras e de 

Linguística. Um dos principais objetivos é colocar em movimento conceitos-chave da Análise de 

Discurso francesa, tendo como foco a materialidade digital. Assim, vimos fazendo circular material 

referente às diversas questões relacionadas à autoria e ao espaço digital, com o intuito especial de 

alcançar professores em formação e em atuação. As linhas de pesquisa são: Autoria em tempos de 

Internet - Questões de linguagem e de formação de professores  e Políticas Públicas e Internet.  Nesses 

últimos anos, desenvolvemos, enquanto coordenadora responsável, o projeto “Políticas públicas de 

autoria no Brasil – uma análise discursiva” e, atualmente, o projeto  “Política dos recursos 

educacionais abertos em questão: autoria, formação docente e cultura digital”, ambos com apoio da 

FAPESP. Como resultado do primeiro projeto, além dos processos de orientação aos alunos, houve a 

publicação do livro Políticas de Autoria. No projeto ora em desenvolvimento, buscamos  compreender  

o  funcionamento  discursivo  dos  Recursos Educacionais Abertos (REA), tendo como foco seus 

efeitos potenciais de desestabilização dos sentidos de material didático, formação e atuação docente, 

acesso a bens culturais, processos de  autoria,  bem  como seus  efeitos enquanto  configuração  de  

uma  política  pública  cultural  e educacional pautada nos princípios da colaboração e da abertura. 

Como desdobramento desses projetos, há os projetos em desenvolvimento pelos orientandos: 

Recursos Educacionais Abertos – modos de formulação e efeitos; O Ministério  da  Cultura  nas  redes  

sociais:  análise  de  sentidos  em  circulação no campo de direitos autorais; Escrita no espaço digital 

– criação e atribuição de autoria em fanfics; Análise discursiva dos comentários: textualização e 

historicidade do / sobre o Marco Civil da Internet; Os discursos sobre a formação do professor de 

língua portuguesa no Brasil; Funcionamento  discursivo  do  Clube  de  Autores;  O  discurso  do  MEC  

em  relação  a  livros  didáticos  em  tablets:  efeitos  no  processo  de autoria; Coleções didáticas do 

PNLD Campo - um discurso em análise; Diferentes materialidades discursivas: o olhar sobre textos 

midiáticos; Do espaço virtual aos discursos políticos da educação de jovens e adultos (EJA): ideologias 

e interferências; A figura docente e os sistemas de gerenciamento de aprendizagem: um gesto de 

interpretação; Acesso aberto e recursos educacionais – análise de um discurso oficial. 

 

Palavras-chave: Discurso; Autoria; Digital. 

 

Integrantes: Ádria Nakamura, Ana Camargo, Ana Ferreira, Licia B. Negri, Luciana Cressoni, 

Odinei Teixeira e Vitória Doretto. 
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Tomamos como corpus dessa pesquisa, na perspectiva da Análise de Discurso francesa, o 

repositório educacional Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE), que se configura 

como uma das iniciativas do Ministério da Educação do Brasil (MEC), a fim de propiciar a 

professores, recursos educacionais digitais de livre acesso. Nesse sentindo, é relevante entender, 

pelo funcionamento do repositório educacional BIOE, o discurso do MEC, como também os 

efeitos de plataformas digitais no campo da autoria e da construção e circulação de saberes. Deste 

modo, temos como questão central a busca pela compreensão das formações discursivas 

predominantes no discurso do MEC, os modos pelos quais os objetos educacionais circulam, o 

processo de acesso permitido, entre outros aspectos que tocam a questão da autoria. Trazemos, 

assim, como um recorte, uma análise inicial da configuração do repositório enquanto um site de 

acesso aberto. O fato de a plataforma se configurar enquanto um repositório digital permite 

determinadas funcionalidades aos professores e alunos, as quais podem, potencialmente, 

ressignificar o campo da construção de saberes, trazendo efeitos também aos sentidos de 

construção colaborativa quanto aos de acesso aberto. Concluímos que na aparente linearidade da 

plataforma, formações discursivas colocam-se em confronto, misturam-se, marcando desafios a 

serem vencidos no que se refere às condições de produção que se constituem num jogo opaco de 

processos de filiação e de formações imaginárias. É diante dessas primeiras análises que podemos 

perceber o sujeito discursivo assumindo diferentes posições-sujeito, assim como procuramos 

entender o interesse do MEC em relação a esses objetos educacionais, através das diferentes FD 

que atravessam seu discurso. Muitas ainda são as questões, os sentidos em circulação em nosso 

projeto de pesquisa, na busca por uma compreensão dos sentidos de abertura no campo dos 

recursos educacionais. Pretendemos ainda ampliar nosso corpus de pesquisa para futuras análises, 

uma vez que o MEC em parceria com outros órgãos tem criado novas ferramentas e recursos para 

ampliar o contexto de sala de aula.  
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Nosso objetivo é compreender os sentidos que vêm se estabelecendo sobre autoria, tendo em vista 

o gesto de escrita realizado pelos denominados ficwriters e os processos de legimitação a que 

estão submetidos. Nosso corpus foram os sites Fanfiction.net e Nyah Fanfiction, tendo como 

fundamentação teórico-metodológica a Análise do Discurso francesa. Como resultados, 

destacamos o paradoxo do processo de escrita marcado por recombinações, remix, mas 

fortemente pautado na escrita enquanto da ordem da técnica. Há um processo de pertencimento a 

uma comunidade, o que significa seguir determinações. Ao mesmo tempo em que o sujeito que 

escreve, cria uma versão e, portanto, coloca-se na posição de autoria, sofre injunções de uma parte 

de sua comunidade em relação ao que vem se configurando como um bom autor, ou seja, aquele 

que sabe seguir o caminho do Ninja, vencendo obstáculos, sendo que estes se referem à norma 

padrão da língua, sem fazer referência a aspectos que vão para além da ordem da técnica. Os 

ficwriters e os leitores de fanfics não produzem e compartilham este fã-conteúdo entre a 

comunidade de maneira aleatória, mas o fazem mediante um julgamento sobre a valoração do 

texto e de quem o escreve. Tal avaliação é pautada em regras bem delimitadas quanto à habilidade 

em mobilizar a gramática normativa nas histórias de fãs. Os sentidos que circulam no 

funcionamento das fanfics nos remetem ao campo da aventura, marcado por vencer obstáculos; 

ao campo  empresarial, marcado por metas; ao campo pedagógico, marcado por caminhos a 

seguir, já que pedagogo é aquele que conduz a criança, e ao campo literário, marcado pelas 

narrativas que persistem, muitas vezes, graças aos fãs.As provações impostas ao ficwriter não se 

resumem ao fandom: há que se escapar do processo por infringir os direitos autorais para manter 

sua história na rede ou mesmo ser publicado em uma editora. E aqui se tem a maior quebra de 

paradigmas: não há um marco zero para a criação, as produções – em especial destes escritores – 

são atravessadas pelos discursos de outros na formação de seus textos, novas histórias de 

conhecidos personagens, configurando-se em novas produções. Diante de todo esse processo, 

temos certeza de que, antes de tudo, o fã, escritor de ficções, é um leitor; e por que não o considerar 

também um autor?  
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Este estudo visa interpretar a possível influência que as Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC), em especial os Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem (SGA), 

exercem na reconstrução da imagem da figura docente, considerando o que Orlandi (2004) define 

como condições de produção.O primeiro aspecto a ser abordado é a construção da memória 

coletiva “Os aparelhos de poder da nossa sociedade gerem a memória coletiva” (ORLANDI 

96:2004) e se esses discursos são reforçados por meio de documentos oficiais como as Diretrizes 

Curriculares Nacionais de Educação Básica, que ao indicar a importância da tecnologia no 

processo de aprendizagem e repensar a figura do professor durante esse caminho também 

reconfiguram o que é ser professor no século XXI diante das diversas transformações no mercado 

de trabalho.Se consideramos que a interpretação só é possível quando se estabelece uma relação 

direta com a história, entender o que é ser professor atualmente atravessa os sentidos da 

importância das TDIC na vida diária. Um questionamento essencial nesse aspecto é o da 

homogeneização dos discursos que visam reforçar a necessidade de associação entre aprendizado 

e tecnologia, mesmo que de uma maneira artificial. Nessa âmbito esbarramos em questões como 

o reforço do consumo e como ele reflete na escola, que se vê obrigada a aceitar essa 

“modernização” como um fato incontestável.Esse posicionamento, que elege as TDIC, como 

ferramenta essencial para o professor, assume uma direção política, e nesse ponto nos 

questionamos os motivos que levam a tal posicionamento.Repensar a figura do professor como 

um guia dentro de SGA, nos quais alunos aprendem de maneira mais autônoma, é realmente 

possível ou seria um esforço para validar um discurso decorrente de uma sociedade que se vê 

apoiada em produção de novas tecnologias e de um consumo desenfreado? Para alcançar possíveis 

respostas é imprescindível considerar a figura do docente como alguém que também assume um 

papel nesse jogo (sujeito social e sua função na sociedade), tomando a “posição” sujeito, segundo 

Orlandi (2004), e que sua interpretação do que é ser professor influencia nas suas escolhas mesmo 

que de maneira inconsciente.  
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O objetivo desta pesquisa é o de analisar as coleções didáticas do Programa Nacional do Livro 

Didático – PNLD Campo 2016, voltadas para a Educação do Campo, destinadas às escolas de 1° 

ao 5° ano, que aderiram à ação Escola da Terra, vinculada ao PRONACAMPO – Programa 

Nacional de Educação do Campo. Como fundamentação teórico-metodológica, trabalharemos na 

perspectiva da Análise de Discurso, tendo como  centrais   as categorias metáfora e paráfrase, na 

perspectiva discursiva. Buscamos compreender, como objetivo geral, os discursos que se tem hoje 

sobre educação do campo, tendo como desdobramento a compreensão do que se entende como 

escola do campo e em que medida esses recursos educacionais, como os livros didáticos, refletem 

os objetivos da ação Escola da Terra.  Para tanto, compomos um arquivo com textos concernentes 

a essas questões, tais como: o Guia PNLD Campo 2016, o Edital PNLD Campo MEC, o Programa 

Nacional de Educação do Campo (PRONACAMPO), o Manual de Adesão Escola da Terra e duas 

coleções didáticas, a saber: Campo Aberto e Girassol – Saberes e fazeres do campo, ambas 

seriadas interdisciplinares e as únicas aprovadas no PNLD Campo 2016, que não se referem a 

uma região específica. Embora saibamos que o arquivo é sempre aberto, os documentos acima 

indicados compõem nosso corpus inicial. Como objetivo específico, buscamos compreender as 

concepções subjacentes às abordagens apresentadas nos materiais oferecidos aos estudantes, bem 

como as orientações aos professores oferecidas no Manual do Professor, a partir dos enunciados 

e temas propostos nesses materiais, a fim de compreender os sentidos que circulam sobre o sujeito 

estudante do campo, as concepções de conhecimento, o ser professor, as relações de 

interdisciplinaridade. Entendemos que a análise de um recurso educacional não se dá 

independente de suas condições de produção; nesse sentido, a relevância de focarmos também os 

documentos que estabelecem diretrizes para uma política pública na escola do campo. 
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 Entender o trabalho do simbólico no uso da linguagem é a razão desta pesquisa que, ao filiar-se 

à Análise de Discurso francesa (AD), apresenta ao leitor possibilidades de sentidos sobre o que é 

ser um professor de língua portuguesa em nosso país.  Admitindo que os sentidos não se 

encontram estabilizados nas palavras procuramos compreender as relações entre linguagem e 

condições de produção que, através da memória discursiva, (des)estabilizam discursos tanto sobre 

a constituição do português como língua nacional no Brasil, quanto sobre como se dá a formação 

do professor que trabalhará com o ensino dessa língua. Como o simbólico não pode ser 

desvinculado do político procuramos descrever e analisar os efeitos de sentido possibilitados pelas 

materialidades linguísticas de sites oficiais - Seja um Professor, do Ministério da Educação 

(MEC) – e de legislações que apresentam normatizações para a formação deste profissional 

buscando entender como os sentidos sobre a formação docente circulam nos espaços das políticas 

públicas nacionais. Partimos da hipótese de que os dizeres do portal Seja um Professor funcionam 

como uma forma de propaganda governamental e estariam ancorados em um discurso neoliberal 

de responsabilização dos indivíduos por questões de caráter econômico e social e tentamos 

compreender de que maneira esse posicionamento discursivo afeta a formação de professores de 

língua portuguesa. Para essa investigação utilizamos a noção pecheuxtiana de “língua de Estado” 

e analisamos o seu funcionamento na propaganda. Pensar sobre as formulações que podem ser 

inscritas nos discursos da propaganda e em suas condições de produção é pensar sobre as 

validações de um discurso que é a materialização do trabalho da ideologia. O site traz o slogan 

Venha construir um Brasil mais desenvolvido, mais justo e com oportunidades para todos e a 

partir dele construímos nosso percurso investigativo atentando para a alternância, por exemplo, 

entre indicativo e subjuntivo em uma construção linguística que parece indeterminar quem é esse 

sujeito professor. Prosseguimos pensado sobre os efeitos de sentidos causados por essa 

(in)determinação e sobre como as políticas públicas possibilitam a produção de um consenso 

sobre quem é esse sujeito-professor. Seja um Professor(!). Mas essa materialidade linguística, 

assim como o princípio de contradição da própria linguagem, de alguma forma, mostra que ideia 

de ser não parece condizer com a situação em que vemos os professores sendo.  
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Nesse trabalho, objetivamos abordar algumas análises dos dados que constituem a nossa tese de 

doutorado, cujo corpus é constituído por discursos políticos circulantes no espaço virtual, 

especialmente, no site do Ministério da Educação (MEC). Dentre esses discursos, nos atentaremos 

àqueles que constituem as publicações referentes à Educação de Jovens e Adultos (EJA), que 

estão hospedadas no espaço virtual da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão. Nossas análises são fundamentadas nas orientações teóricas postuladas 

por Pêcheux (1988) para tratarmos a respeito das representações ali presentes acerca da educação 

brasileira para esse público e também em Orlandi (2007a) para procederemos à Análise de 

Discurso de vertente francesa, enfocando, principalmente, a emergência do silêncio, cuja 

manifestação apaga sentidos, distorce as manifestações linguísticas estabilizadas e produzem 

sentidos totalmente diferentes dos que nos são apresentados. Deste modo, apoiados em Orlandi 

(2007b), procuraremos desvendar os sentidos conforme a perspectiva das determinações das 

posições ideológicas que são colocadas em jogo em conformidade com o processo sócio-histórico 

em que as palavras foram produzidas. Tal gesto nos possibilitará a compreensão das formações 

discursivas presentes nesses discursos, especialmente nas legislações e nas orientações didáticas 

que, uma vez instauradas, constatadas, propagadas e localizadas, possibilitarão compreender as 

regularidades no funcionamento desses discursos. Nossas interpretações e análises nos permitirão 

compreender o funcionamento das formações discursivas (FD) desses discursos, pois elas são 

definidas conforme um posicionamento ideológico que interfere diretamente no planejamento e 

no funcionamento pedagógico, ou seja, um determinado posicionamento sócio-histórico que 

sempre determinará o que pode e deve ser dito. Pretendemos assim, fazer uma reflexão sobre os 

entraves existentes no contexto educacional da EJA, discutir como é representada a 

responsabilidade do Governo em relação à determinação de conteúdos, objetivos educacionais e 

procedimentos metodológicos a serem adotados, pois as palavras falam com outras palavras, as 

palavras são sempre partes de um discurso e os discursos sempre se relacionam com outros 

discursos. Assim, o estudo do discurso explicitará a forma como a linguagem e a ideologia se 

articulam e se afetam em suas relações recíprocas. 
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A pesquisa discorre sobre o estudo do “Funcionamento Discursivo do Clube de 

Autores”.Compreender o funcionamento discursivo do site, analisar seu jogo parafrástico, de 

deslizamento dos sentidos de autor, direito autoral, obra, edição de obra, mediação no processo 

de circulação; compreender a contribuição do site para fortalecer o campo da criação, circulação 

e gestão de bens culturais e analisar a frequência de determinados gêneros publicados pelo site. 

A escolha pelo Clube de Autores se deu por ser a maior plataforma digital de autopublicação da 

América Latina, que traz desdobramentos políticos e sociais ao modificar as relações de 

publicação. o site materializa essa previsão, pois a nova forma de ver o livro se traduz em uma 

nova forma de autoria. Essa nova forma de autoria requer uma pessoa que reúna todos os 

componentes necessários para a edição, o autor mais do que escritor do livro, deve ser o 

preparador do texto, o revisor, o diagramador, o capista e também aquele que escolhe o que será 

ou não publicado, ou seja, o editor. Na prática da publicação digital do site, a figura exclusiva de 

editor não existe, seu papel está aliado ao de autor, preparador do texto, revisor, diagramador e 

capista. Não há um papel separado para cada uma dessas atividades e é justamente por isso que o 

sentido de autor se amplia, para se tornar algo ainda inominado. Como denominar uma função 

tão multifacetada como a criada pelo Clube de Autores? Mais do que um rearranjo de 

significantes, há um novo discurso que começa a se estabilizar na prática da publicação digital. 

Ao tornar desnecessária a presença de um editor para mediar a publicação de uma obra – literária, 

científica, educacional, religiosa –, e entregar essa função ao autor, há transferência de posições 

– e nesse caso, sobreposição ou agregação de tais cargos, tornando assim o processo de publicação 

uma escolha total e completa daquele que compôs o livro. Isso faz com que a publicação torne-se 

assim um ato centralizado em um só indivíduo. Com essa sobreposição de funções acabamos por 

perceber também alguns desdobramentos favoráveis – como, para o autor, independência, 

economia financeira; para o público em geral, acesso à diversos gêneros de literatura de autores 

nacionais sem o aparato de grandes editoras – e outros desfavoráveis, por exemplo a sobrecarga 

sobre o autor, aumento da consciência sobre a qualidade do produto oferecido e ser responsável 

pela publicidade do livro. 
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Neste trabalho apresentamos o grupo de pesquisa Mulheres em Discurso (MulherDiS- CNPq, 

processo 487140/2013-3), o qual tem por objetivo promover uma discussão sobre a produção e 

interdição histórico-discursiva de lugares de enunciação para as mulheres, na sua relação constitutiva 

com os processos de subjetivação/identificação do sujeito do discurso. Para isso, considera-se a 

contradição de filiações de sentidos e memórias discursivas a partir das quais se constroem as 

identificações, tanto de gênero, quanto outras historicamente entrelaçadas. A problemática da mulher 

não é nova, porém a trazemos, aqui, vinculada à problemática mais ampla do gênero e da produção de 

identificações de gênero na sua diversidade contemporânea, e a compreendemos na sua relação 

constitutiva com os processos de interpelação ideológica e de individuação que constituem o sujeito 

do discurso. Neste sentido, se coloca um desafio teórico que é articular as identificações de gênero às 

identificações ideológicas que constituem a ilusão subjetiva a partir da relação entre posições-sujeito 

e formações discursivas: que estatuto teórico seria dado ao gênero nesse processo de constituição 

subjetiva? Que ordem de determinações permite compreender a articulação das categorias de gênero, 

subjetividade, sexualidade e corpo? Que discursos e que dispositivos intervêm para estabilizar sentidos 

e processos normalizadores nessa articulação? Como se constituem novos sujeitos políticos em relação 

às identificações de gênero? Por outro lado, os projetos desenvolvidos pelo grupo, que abordam 

práticas discursivas de resistência e transformação, trazem para o debate as inflexões da relação entre 

teoria e prática e, de forma mais atual e epistemologicamente mais instigante, a relação entre o lugar 

da academia e o lugar dos movimentos sociais na produção de conhecimento legítimo para a 

compreensão de praticas transformadoras da ordem social. Quem pode dizer (sobre), quem pode 

interpretar, quem pode conceptualizar? A luta das mulheres negras, das mulheres indígenas, das 

quilombolas, das transfeministas, da Marcha das Vadias, entre outras práticas atuais de contestação da 

naturalização de lugares e representações sociais para a mulher na sua diversidade de posições, coloca 

na arena a difícil questão da circulação do conhecimento e de sua inscrição na prática política. 

Finalmente, a questão do corpo na sua materialidade e dos processos discursivos que o interpretam se 

apresenta como mais um desafio teórico e de análise instaurado pela problemática de gênero para os 

estudos discursivos. Neste sentido, as análises se debruçam sobre: a estilização-exposição do corpo 

feminino na mídia audiovisual, em seriados e publicidades; a questão da violência de gênero e da 

violência obstétrica que submete o corpo à dominação física e simbólica; a exposição do corpo como 

prática de resistência em manifestações de rua. No evento, discutiremos estes três grandes eixos de 

reflexão, sustentando à discussão no quadro teórico a Análise Materialista do Discurso, considerando 

a contradição constitutiva dos processos históricos e o equívoco que habita nas práticas discursivas. 
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Examinamos, neste estudo, as categorias discursivas dos discursos feministas militantes 

contemporâneos, problematizando particularmente o lugar do testemunho em discursividades que 

se formulam como críticas às formas de assistência médica à mulher durante o parto, ou seja, 

discursividades que textualizam a violência médica contra a mulher e que defendem uma 

assistência respeitosa e “humanizada” no que concerne às técnicas de parturição no Brasil e no 

mundo. A partir das considerações de Shoshana Felman (2014) Anette Wieviorka (1998) sobre o 

testemunho como “prática social imperativa”, interrogamo-nos acerca da “eficácia social do 

testemunho na construção do relato histórico e na constituição da memória coletiva” (Wieviorka, 

1998): a contemporaneidade como “Era do testemunho” impõe aos analistas de discurso a 

problematização acerca das redes de memória e das relações de poder implicadas nestes relatos 

que testemunham a experiência do sujeito. Tal prática discursiva de escritura de si e do outro 

permite “narrar um outra história”: elas tornam públicas e “transformam politicamente em público 

abusos que foram vividos como privados e ocultados pelos sujeitos individuais traumatizados” 

(Felman, 2014, p.27). Questionamos, assim, os modos de apropriação desses testemunhos de 

violência pelos discursos feministas militantes por meio de uma abordagem discursiva (Pêcheux, 

1975, 1980) que permite a análise e problematização de discursos designados como feministas e 

textualizados na materialidade significante digital. Interessa-nos observar os processos históricos 

de assujeitamento da mulher na formação social contemporânea, à partir de reflexões acerca da 

eficácia ideológica dos lugares de enunciação (Zoppi-Fontana, 2001) de sujeitos historicamente 

oprimidos. Nosso objetivo central está em trabalhar discursos de militância que circulam nas redes 

digitais de sentidos, refletindo sobre seu potencial de resistência e práxis política, o qual reside na 

crítica aos processos de significação estabilizados na sociedade. As análises procuram mostrar 

como os testemunhos de violência são (re)formulados e circulam nas redes digitais de sentidos à 

partir de um corpus composto por recortes de blogs e de postagens no Facebook. Tais 

(re)formulações nos mostram que, longe de se constituir como um campo de neutralidade, as 

palavras tem um potencial transformador, e que a luta política é antes de mais nada uma luta pelas 

palavras. 
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Concentro minha pesquisa de doutorado em torno de discursos do turismo, produzidos na França 

e no Brasil, sobre o•a•s brasileiro•a•s. Meu objeto se constrói a partir de discursos de identificação 

do•a•s brasileiro•a•s  no discurso do turismo e trago a proposta de efetuar, a partir de tais 

discursos, recortes em torno de processos de identificação “gendrados”, racializados e que 

remetem a uma determinada memória da colonização. Trata-se, desse modo, de uma proposta 

teórico-metodológica, que é fruto de reflexões realizadas no grupo Mulheres em Discurso/CNPq, 

de analisar as diversas formas de designação da população brasileira, a partir desse “olhar” que 

se posiciona no âmbito da análise do discurso materialista, e que, a esse campo de estudo, propõe 

uma contribuição dos diversos estudos queer, de gênero e da epistemologia interseccional (Butler 

1997, 2004, Dorlin, 2008, 2009, Floyd, 2013). Como exemplo de alguns enunciados sobre o país 

e sua população que podem ser problematizados tem-se : “todas as cores do país, mestiço por 

excelência”, a “música que faz ondular o corpo”, “tous les fantasmes des touristes est la belle 

mulata”, “Petit, gros, sexy, jeune ou vieux, le Brésilien est rarement complexé”, “les superbes 

mulâtresses habillées de 10cm² de tissu dans les sambas les plus folles”, “a cidade orgulha-se do 

sangue alemão de sua gente”, “ostenta a influência italiana”, “heranças africanas, evidentes na 

culinária, na capoeira  e nos tambores”. Utilizar a teoria queer e/ou de gênero interseccional como 

um campo disciplinar contributivo à teoria do discurso é uma tentativa de ampliar, ou ainda 

visibilizar, aspectos já presentes na noção de interpelação do sujeito, que é central na análise do 

discurso materialista, esta noção me parece poder ser enriquecida, ou aprofundada, para que assim 

seja possível dar conta de aspectos do corpus sobre o qual trabalho, como, por exemplo, analisar 

as designações do Brasil e do•a•s brasileiro•a•s que os identificam, em particular, a partir de 

atributos ligados ao corpo, (gestos, dança, vestimenta, costumes, gênero, questões raciais, etc). 

Objetivo desse modo melhor compreender a produção, a formulação e a circulação dos discursos 

“interseccionais”, ou seja, “gendrados”, racializados e (post)coloniais que identificam e 

categorizam o•a•s brasileiro•a•s. 
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Em defesa da reflexividade e da práxis nas ciências humanas, o artigo propõe-se a discutir 

elementos que embasem uma tomada de posição feminista e antirracista na Análise de Discurso 

(AD), estabelecendo um diálogo contributivo com outras propostas epistemológicas, em especial 

aquelas denominadas feministas negras (hooks, 1983; Gonzalez, 1984; Bairros, 1995; Collins, 

2000; Cardoso, 2012). Para isso, parte das proposições de Pêcheux (1982) sobre a divisão social 

do trabalho de leitura e os modos de administração, hierarquização e controle da interpretação, 

bem como das formulações do autor (Pêcheux, 1983) sobre a explicitação da/o analista do 

discurso como sujeito-leitor, assumindo efeitos de identificação como um gesto de 

responsabilidade diante de interpretações sem margem. Esta tomada de posição emergiu como 

um gesto politico e teórico no processo de análise das lutas empreendidas por mulheres negras 

intelectuais/ativistas pelos sentidos das palavras para significar sua experiência, em 

deslocamentos contingentes sob e contra a dominação ideológica, constituindo um lugar de 

enunciação (categoria trabalhada por Zoppi-Fontana, 2002). As discussões empreendidas 

perpassam os efeitos da exclusão de experiências e pontos de vista de grupos sociais na academia 

e a divisão desigual do direito de enunciar neste âmbito de produção, legitimação e circulação de 

discursos. Indagando o potencial transformador da reflexividade que se instaura como efeito da 

identificação aos feminismos negros, dedico-me às implicações desta tomada de posição para o(s) 

projeto(s), agenda(s) de pesquisa, modo(s) de produção de conhecimento na AD diante de 

discursos classistas e racializados de gênero (o conjunto de discursos que produzem e fazem 

circular imagens de gênero-raça-classe-sexualidade). Neste percurso, elenco desafios 

epistemológicos impostos à AD pela complexidade do sujeito mulheres negras que reivindica voz 

e visibilidade próprias, afirmando sua posição de sujeito da produção de conhecimento e sujeito 

político. São eles: 1) questões éticas e políticas em torno de dizer sobre o outro e pelo outro 

quando se analisam os discursos políticos que reivindicam um lugar de dizer próprio; 2) 

constituição do corpus, considerando as práticas discursivas em uma encruzilhada de memórias 

de sentidos e de materialidades da linguagem, de modo a romper com critérios prévios sobre o 

que são práticas políticas; 3) teorização acerca do processo de constituição do sujeito no/do 

discurso em uma sociedade com desigualdades sociais, raciais, de gênero, histórico de 

expropriação colonial e séculos de escravidão, considerando as imbricações de raça-gênero-

classe-sexualidade nos processos de subjetivação. 

 

Palavras-chave: Subjetivação; Feminismos Negros; Reflexividade.  

 

  

mailto:marianajcestari@gmail.com


 

 
São Carlos/SP – Brasil, setembro de 2015 

353 

MARCHA DAS VADIAS: UM MOVIMENTO, A LÍNGUA, A HISTÓRIA. 

 

Tyara VERIATO CHAVES (UNICAMP) 

tyarajpb@hotmail.com 

 

 

Tendo em vista o surgimento do movimento Marcha das Vadias em 2011 no Brasil e sua filiação 

ao movimento SlutWalk no Canadá, que localiza  sua origem nos dizeres de um agente de polícia 

em Toronto ao afirmar que “women should avoid dressing like sluts in order not to be victimized”, 

este trabalho se volta para as disputas de sentido que envolvem a presença das mulheres no espaço 

público a partir da seguinte pergunta: como os sentidos de ‘vadia’ se constituem no movimento 

Marcha das Vadias? Para tanto, propomos pensar a apropriação militante da palavra ‘vadia’ 

buscando desenvolver uma reflexão sobre a textualização do político tendo como trajeto de 

pesquisa três eixos: 1. Os modos de subjetivação no discurso através da relação entre língua, 

sujeito e história; 2. A noção de acontecimento discursivo (PÊCHEUX, 1983) em que buscaremos 

problematizar a tomada da palavra, o jogo entre falar e ‘ser falada’, de modo a apreender 

deslocamentos que produzem uma ruptura na memória sobre a vadia 3. O funcionamento da 

memória discursiva nas relações históricas que significam as mulheres no espaço público, bem 

como o processo de construção e legitimação do sujeito vadia social e politicamente na Marcha. 

No intuito de percorrer tais trajetos de sentido, situamo-nos no horizonte teórico da Análise do 

Discurso materialista proposta por Michel Pêcheux, que considera a constituição ideológica dos 

sentidos instaurando um campo de reflexão que leva em conta as relações entre a realidade 

histórica, a materialidade da língua e a existência do sujeito. Ao mesmo tempo, promovemos 

diálogos com campos do saber que giram em torno da incorporação da categoria gênero, 

problematizando a sexualização da experiência humana no discurso, a exemplo da História das 

Mulheres e dos Estudos de Gênero. (Mulheres em Discurso - CNPq, 487140/2013-3).    

 

Palavras-chave: Análise do discurso; acontecimento discursivo; Marcha das Vadias; mulheres; 

espaço público.  
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GRUPO 44: LIRE – LABORATÓRIO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS DAS 

REPRESENTAÇÕES DO LEITOR BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO (UFSCar)  

 

Luzmara CURCINO (UFSCar) 

luzcf@ufscar.br  

 

 

Dedicamo-nos, em nossas pesquisas, ao levantamento e análise de representações discursivas de 

práticas de leitura da atualidade, as mais diversas. Junto ao grupo de estudos LIRE – Laboratório 

Interdisciplinar de estudos das Representações do leitor brasileiro contemporâneo. Temos 

desenvolvido pesquisas em diversos níveis (Iniciação Científica, Iniciação à Docência, Mestrado, 

Doutorado, Pós-doutorado), todas dedicadas à análise de discursos sobre a leitura que circulam, 

sobretudo atualmente, e que podem ser apreendidos pela análise de diferentes objetos culturais. Nossa 

pesquisa comum acerca de discursos sobre a leitura que norteiam tanto as práticas efetivamente 

produzidas quanto as declarações sobre essas práticas, subsidiam-se teoricamente na Análise de 

Discurso, de inspiração foucaultiana, e em princípios da História Cultural da leitura, em especial 

aqueles apresentados por Roger Chartier. Esses dois campos de estudo a que recorremos em nossas 

pesquisas têm em comum seu interesse por essa prática cultural: o primeiro, por se tratar de uma teoria 

da interpretação, ou seja, que visa explicar o funcionamento discursivo dos textos, definindo os 

mecanismos de coerção e de injunção que atuam na produção, na circulação e, em especial, na 

recepção dos enunciados; o segundo, por descrever mudanças dessa prática ao longo do tempo, 

identificando e discutindo as razões tanto das permanências, quanto das transformações por que 

passaram a leitura, por meio da análise de diferentes formas simbólicas de registro e representação 

dessa prática. A apreensão dessas representações da leitura e do leitor é feita com base na análise 

discursiva de diversos tipos de textos e fontes que inscrevem, por meio de estratégias de escrita 

diversas, por meio de apreciações sobre a leitura e sobre os leitores, seu leitor pressuposto, indiciando 

os traços de seu pertencimento a certos grupos, cujos gestos, competências e práticas de leitura 

pretendemos discutir à luz da Análise de discurso e da História Cultural da leitura. Outras fontes 

importantes de nossas pesquisas são constituídas de declarações obtidas por meio de entrevistas 

conduzidas com leitores de comunidades específicas, assim como aquelas produzidas 

espontaneamente postadas na internet por leitores que, ao produzirem textos ou comentarem suas 

leituras ou o comportamento de outros leitores, sinalizam, nesses comentários, certos discursos sobre 

a leitura que norteiam essa prática na atualidade. Com essas fontes (textos produzidos para 

comunidades leitoras específicas e declarações obtidas em entrevistas com leitores, por meio de 

questionários, assim como declarações relativamente espontâneas postadas por leitores pela rede de 

internet) buscamos confrontar as representações mais recorrentes que nelas se manifestam, de modo 

a podermos estabelecer certas regularidades e variações de uma comunidade leitora a outra, 

assinalando prováveis continuidades e/ou descontinuidades nas representações do leitor e da leitura 

no conjunto de textos analisados.  

 

Palavras-chave: Representações da Leitura; História Cultural da Leitura; Análise do Discurso. 

 

Integrantes: Camila Martins de Oliveira, Clarissa N. Conti, Débora Cristina Ferreira Garcia, 

Jaqueline Alves da Silva, Jessica B. de Oliveira Braga, Jéssica de Oliveira , Marília Valencise Magri, 

Naiara Izique, Pâmela da Silva Rosin, Pedro Ivo Silveira Andretta, Rafael Ribeiro dos Santos Borges, 

Rejane Rodrigues Almeida de Medeiros, Renata Maria Cortez da Rocha Zaccaro e Simone Garavello 

Varella. 

 

 



 

 
São Carlos/SP – Brasil, setembro de 2015 

355 

DISCURSOS SOBRE A LEITURA E OS LEITORES EM DECLARAÇÕES DE 

LIVREIROS POPULARES DE SÃO CARLOS 

 

Camila Martins de OLIVEIRA (UFSCar) 

camioliveira26@hotmail.com  

 

 

No quadro das pesquisas empreendidas pelos pesquisadores do LIRE - Laboratório 

Interdisciplinar de estudos das Representações do leitor brasileiro contemporâneo, cujo objetivo 

geral visa ao levantamento e análise de representações de práticas de leitura e dos discursos sobre 

essa prática e sobre os leitores de modo geral na atualidade, objetivamos na presente pesquisa de 

trabalho de conclusão de curso realizar um breve levantamento de representações sobre a leitura 

que livreiros populares podem compartilhar sobre práticas de leitura de seu público consumidor. 

A partir de reflexões da Análise de discurso francesa, em especial, por meio de conceitos centrais 

como o de enunciado, discurso, formação discursiva, segundo os define Michel Foucault; e da 

História cultural da leitura, por meio do emprego de conceitos como representação, prática e 

apropriação, segundo o historiador Roger Chartier, visamos apreender em nossa pesquisa certas 

representações do público leitor a que se destinam certos livros populares que circulam em 

especial em bancas populares de comércio de livros. Para tanto, constituímos nosso corpus de 

pesquisa de respostas obtidas por meio de entrevista baseada em um questionário com questões 

abertas e gerais sobre a leitura e com questões específicas sobre os livros comercializados e sobre 

o público consumidor, leitor e seus hábitos de consumo e leitura. Assim, esperamos poder 

identificar características do perfil dessa comunidade leitora específica, relativa aos consumidores 

de livros populares e de segunda mão, vendidos em bancas de revista, de modo a, em conjunto 

com as demais pesquisas relacionadas ao projeto geral ao qual este se filia, a saber, sobre as 

práticas vigentes de leitura na atualidade, contribuir para constituir um painel de representações 

do leitor brasileiro na atualidade. Com nossa análise buscaremos refletir sobre as razões de 

reiteração de certos discursos sobre leitura, como e com base em que perfil de leitura é feita a 

comercialização de livros populares, qual é o público alvo e suas práticas concebidas por aqueles 

que indicam títulos, que adquirem acervos, enfim por suas ações como livreiros. Essas são 

algumas questões que nos fazemos em nossa pesquisa para tentarmos depreender melhor como 

se configuram hoje certas representações de leitura do brasileiro.  

 

Palavras-chave: Representações discursivas da leitura; Formação discursiva; Discursos sobre a 

leitura.  
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O TEXTO, ENTRE O DIGITAL E O IMPRESSO: REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS 

DA LEITURA NA RECEPÇÃO DE MASHUPS LITERÁRIOS  

 

Clarissa N. CONTI (PPGL-UFSCar) 

clarisconti@gmail.com  

 

 

Entre as transformações sócio-históricas que afetam as formas do discurso, o papel exercido pelas 

inovações midiáticas e tecnológicas neste cenário vem se tornando cada vez mais evidente na 

sociedade contemporânea, em razão da emergência e popularização tão rápida de novos objetos 

e técnicas de interação social, de produção e de acesso a conteúdos, de escrita e de leitura de 

textos. O desenvolvimento de tecnologias exerce, assim, um forte impacto nas redes discursivas, 

nas práticas de leitura e de escrita, bem como nos modos de interação entre aqueles que produzem 

os conteúdos e objetos culturais e aqueles que os “recebem” ou acessam (considerando que estes 

não o fazem passivamente e que tais posições estão cada vez mais flutuantes e equalizadas). Nesse 

sentido a indústria cultural, antes distante de seu público, com quem mantinha uma relação 

hierárquica, é levada a promover novos modos de produção, divulgação e de interação com tal 

público. É o caso, por exemplo, da relação das grandes editoras (e outras instituições midiáticas) 

com jovens leitores/blogueiros que passam a fazer parte da rede de divulgação dos produtos 

culturais, por meio de comentários e resenhas de livros, de modo espontâneo ou não. Vemos, 

assim, um momento de instabilidade, onde velhas e novas práticas, bem como velhos e “novos” 

discursos, encontram-se em convergência e também em confronto, já que as inovações não raro 

são vistas como deturpações. Tendo em vista esse cenário, voltamos nosso olhar para um dos 

fenômenos particulares a este momento, exemplares tanto da confluência entre os meios, como 

da relação entre leitores e autores/editores. São os chamados mashups literários, gênero editorial 

que consiste na mistura de textos clássicos da literatura com elementos de uma cultura pop 

contemporânea e outras figuras típicas da cultura de massa. Tais textos, embora publicados na 

forma impressa, provavelmente têm sua raiz nas possibilidades de apropriação (de textos, 

músicas, vídeos, softwares...) viabilizadas pelo ambiente digital, caracterizando-se por uma 

hibridicidade. Assim, com base na Análise do Discurso de linha francesa, especialmente no 

trabalho de Michel Foucault, e nos princípios da História Cultural da Leitura representada por 

Roger Chartier, buscamos observar a recepção desses livros por meio da análise de resenhas, 

comentários e notícias que circularam quando da publicação desses livros, a fim de observar as 

representações discursivas da leitura e do leitor jovem que emergem dessa relação entre cânone e 

pop, bem como entre a cultura digital e a cultura impressa. 

 

Palavras-chave: Mashups literários; Representação do leitor; Leitor jovem. 
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REPRESENTAÇÕES DO LEITOR DE FOLHETINS DO CORREIO PAULISTANO NA 

SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX 

 

Débora Cristina Ferreira GARCIA (UFSCar) 

debora_cfg@hotmail.com  

 

  

Nosso objetivo neste trabalho é o de apresentar alguns resultados de nossa pesquisa de pós-

doutorado cujo objetivo principal foi o de examinar a representação do sujeito leitor do Correio 

Paulistano, mais especificamente da seção folhetim, entre as décadas de 1860 a 1880, período 

que compreende a fase de reorganização do jornal, conforme divisão feita por seu grande 

historiador Alberto Sousa. Produto importado da França, o folhetim, devido à grande repercussão 

entre os leitores de seu país de origem, é traduzido e, posteriormente copiado por diversos jornais 

do Brasil. Embora haja diversos estudos que delineiem a introdução dessa nova seção em jornais 

brasileiros e descrevam o impacto causado na produção literária nacional, ainda não foram 

realizados estudos mais amplos e verticalizados sobre a recepção do folhetim na então província 

de São Paulo, em especial entre os leitores do Correio Paulistano. Tomando como base a teoria 

semiótica greimasiana, em sua interface com os estudos sobre a história da leitura no Brasil, 

buscamos descrever o perfil do público leitor para o qual essa seção do jornal se destinava. Para 

isso, analisamos os tipos de textos e a linguagem empregada na construção dos mesmos, tais como 

as manifestações da enunciação no enunciado, o ritmo das narrativas, os temas escolhidos pelos 

enunciadores. Além disso, realizamos um levantamento em outras partes do jornal de eventuais 

cartas dos leitores acerca dessa seção de modo a apreender, com base nessas diferentes fontes e 

indícios, certas representações do público leitor a quem se destinava o jornal, e mais 

particularmente essa seção dos folhetins. Dessa forma, nossa intenção foi a de aprofundar a 

pesquisa que vimos realizando desde o mestrado sobre o leitor e suas práticas de modo a contribuir 

com os estudos sobre a 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, junto ao Departamento de Letras e ao Programa de Pós-Graduação em 

Linguística da UFSCar, de modo específico. (Projeto FAPESP 2012/06457-0). 

 

Palavras-chave: Leitor; Correio Paulistano; Folhetim. 
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A LITERATURA INFANTO-JUVENIL NOS ACERVOS DAS BIBLIOTECAS 

ESCOLARES DA REDE PÚBLICA 

 

Jaqueline Alves da SILVA (UFSCAR) 

jaqueline_alves.sil@hotmail.com  

 

 

Vivemos em meio a um mundo cada vez mais ‘digital’, em que as formas de comunicação e de 

obtenção de informação alteram-se rapidamente e variam em sua circulação dispersa modificando 

significativamente o modo como vivemos e interagimos. Essas mudanças de ordem tecnológica 

impactam sobre o perfil dos leitores e suas práticas de leitura, quando vivemos uma expansão da 

massa de informações disponibilizadas e de usuários da web, quando podemos considerar 

estarmos diante da geração que, ao longo de nossa história, mais lê, mas o que é lido, e 

particularmente o que é lido em contexto escolar? Como são realizadas as leituras de textos neste 

espaço? Que material encontra-se disponível para exercer-se tal prática? Na dita era digital, que 

papel desempenham os livros impressos nas instituições escolares? Quais são os livros presentes 

nos acervos e destes quais são utilizados e com que finalidades? Essas são algumas questões que 

abordaremos em nosso trabalho de pesquisa que visa analisar acervos de Literatura Infanto-

Juvenil presentes em bibliotecas escolares públicas da cidade de São Carlos. Para isso, nos 

valeremos de levantamento dos livros do próprio acervo, assim como de entrevistas com os 

responsáveis por esses espaços de modo a descrevermos algumas práticas de apropriação desses 

textos neste espaço peculiar. O objetivo ao analisar esses dados obtidos com o levantamento de 

acervos de bibliotecas escolares públicas da cidade de São Carlos e com a aplicação de 

questionário de coleta de dados a profissionais que atuam na demanda e na mediação de leitura 

na escola, é o de depreender traços do perfil dos leitores jovens em fase escolar a quem se 

destinam esse acervo e a quem se dirigem as práticas desses profissionais. Valemo-nos 

teoricamente do aporte dos estudos da leitura no Brasil, dos estudos sobre a leitura de jovens, 

assim como da perspectiva da Análise do discurso, tal como adotada pelos membros do grupo de 

estudo LIRE – Laboratório de estudos Interdisciplinares das Representações Discursivas do leitor 

brasileiro contemporâneo, coordenado pela Profa Luzmara Curcino, orientadora deste trabalho. 
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PRÁTICAS DE LEITURA E SUA LEGITIMAÇÃO: LEVANTAMENTO DE FORMAS 

DE ACONSELHAMENTO DO QUE LER NA WEB 

 

Jessica B. de Oliveira BRAGA (UFSCar) 

jebobraga@gmail.com  

 

 

O projeto de pesquisa que ora apresentamos visa realizar um levantamento de dados acerca do que 

leem e como leem pessoas que gozam de uma dada visibilidade que, exatamente em função de 

serem pessoas públicas e famosas, são consultadas ou instadas a falar acerca de seus gostos e gestos 

de leitura. Com vistas a contribuir com a descrição de perfis de leitores, a pesquisa tem por objetivo 

empreender um amplo levantamento na rede de ocorrências de declarações sobre a leitura feita por 

pessoas famosas, não-especialistas no tema, cuja força e legitimidade de sua declaração advém de 

sua visibilidade público-profissional. Em consonância com o projeto geral a que este se filia, 

coordenado pela Profa Luzmara Curcino, intitulado “Com a palavra o leitor: análise discursiva de 

declarações espontâneas sobre a leitura manifestas na rede virtual”, o objetivo é fazer um 

levantamento, o mais amplo possível, na rede web, de enunciados verbais e não-verbais produzidos 

por e sobre personalidades públicas e que se refiram à sua prática de leitura. O levantamento desses 

enunciados visa a depreender indícios acerca dessa prática de que esses sujeitos se valem e das 

representações discursivas que compartilham acerca do que é a leitura, do que é ser leitor, de quais 

são os livros que merecem ser declarados como livros lidos e o que dizem sobre os livros 

hipoteticamente lidos, cuja leitura essas personalidades recomendam, citam e empregam para 

constituir seu ethos como sujeito de prestígio. O levantamento desses enunciados (verbais e não-

verbais) junto à web (blogs, sites, redes sociais) busca a opinião de não-especialistas, no que 

concerne às formas de leitura que elegem para divulgar e considerar legítimas na atualidade, 

referindo-se assim à representações compartilhadas sobre essa prática que sustentam as 

recomendações de leitura que manifestam. A pesquisa tem caráter exploratório e documental, e é 

subsidiada teoricamente pela Análise do Discurso de linha francesa e por alguns princípios da 

História Cultural da leitura. A análise dos discursos sobre a leitura viabiliza selecionar os enunciados 

e agrupá-los segundo suas formações discursivas comuns, enquanto a história cultural da leitura nos 

permite situar histórica e culturalmente essas declarações e as injunções históricas que conduziriam 

ao que dizer hoje sobre a leitura que se inscreve nesses enunciados. 

 

Palavras-chave: Práticas de leitura; Representações discursivas do leitor; Análise do discurso. 
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PRÁTICAS DE LEITURA EM ADAPTAÇÕES DE CLÁSSICOS DA LITERATURA 

BRASILEIRA PARA O PÚBLICO INFANTOJUVENIL: UMA ANÁLISE DISCURSIVA 

DE COMO SE LEEM OS CLÁSSICOS HOJE 

 

Jéssica de OLIVEIRA (UFSCar) 

jessikinta@yahoo.com.br  

 

 

O processo de adaptação de obras para o público infanto-juvenil, no Brasil, iniciou-se de uma 

demanda escolar do século XIX; desde então as adaptações de clássicos da literatura ocupam um 

lugar significativo no mercado livreiro, especialmente aquelas voltadas para o público infanto-

juvenil. Este trabalho de pesquisa e os resultados que ora apresentamos foram conduzidos a partir 

do objetivo de traçar um dado perfil do leitor para o qual destinam-se adaptações literárias, a 

saber, o público leitor jovem em fase escolar. Para levantarmos indícios discursivos dessas 

representações que fazem desse público leitor, valemo-nos da análise de estratégias de escrita 

empregadas na construção de algumas dessas adaptações de clássicos da Literatura Brasileira. 

Para tanto, analisamos quatro adaptações, A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, Dom 

Casmurro, de Machado de Assis, A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães e Senhora, de José 

de Alencar. Ambas da editora Rideel, em cuja análise procedemos por comparação, cotejando 

tanto as obras integrais com as suas respectivas adaptações, quanto comparando uma adaptação à 

outra, levantando assim as estratégias de adaptação/condensação do texto original mais 

frequentes, a fim de apreendermos algumas projeções de práticas de leitura e de competências 

leitoras pressupostas nesse processo de adaptação. Para a análise a que nos propusemos, apoiamo-

nos especialmente na Análise de Discurso, no que concerne a sua abordagem das formas de 

produção dos textos e de sua consequente interpretação, assim como nos mecanismos que fornece 

para a compreensão dos efeitos de sentido produzidos pelo emprego de certas estratégias de 

escrita (escolhas lexicais, estruturas frasais, recorrência em estruturas textuais suprimidas tais 

como o enxugamento de descrições, inserção de imagens etc.). Apoiamo-nos ainda em alguns 

princípios da História Cultural concernentes aos estudos sobre a leitura, em especial com base nas 

considerações de Roger Chartier, que vem se ocupando da história da leitura a partir da análise 

dos objetos culturais que portam textos. 

 

Palavras-chave: Práticas de leitura na contemporaneidade; Adaptações de clássicos brasileiros; 

Análise do discurso; História cultural da leitura. 
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MÍDIA E JURICIZAÇÃO DO COTIDIANO: REFLEXÕES SOBRE AS 

REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS DO LEITOR BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO 

EM PORTAIS DE NOTÍCIAS 

 

Marília Valencise MAGRI (UFSCar) 

mavmagri@yahoo.com.br  

 

 

O presente trabalho objetiva, a partir do referencial teórico-metodológico da Análise do Discurso 

de linha francesa, em articulação com as contribuições da História Cultural especificamente em 

torno das reflexões de Roger Chartier sobre a história do livro e da leitura, delinear o perfil do 

leitor brasileiro contemporâneo de conteúdos jurídicos em portais de notícias. Definindo como 

objeto de análise tais textos produzidos na atualidade de modo a observar as diferentes estratégias 

de escrita que empregam e, por consequência, as representações da leitura e do leitor que suas 

materialidades discursivas inscrevem, a presente pesquisa parte da observação de que, 

gradualmente ao longo do século XX, os conteúdos jurídicos deixam o espaço restrito do parquet 

para, cada vez mais, figurarem na mancha da página dos jornais populares, conduzindo os saberes 

sobre o Direito para além da esfera antes hermética de sua aplicação técnica. Na perspectiva dessa 

gradual juricização do cotidiano nos interessa observar, a partir da análise de textos 

contemporâneos, os procedimentos discursivos postos em funcionamento na construção de 

representações de seus leitores sob a forma de estratégias de escrita diversas. Interessa, portanto, 

lançar ao objeto um duplo olhar, agregando à análise da materialidade textual as especificidades 

desses objetos culturais portadores de textos que, em última instância, instituem novos regimes 

de discursividade. Propomos portanto fomentar a reflexão sobre a juricização do cotidiano 

enquanto produto de práticas discursivas que, amparadas em uma nova configuração técnico-

material, forjam novas representações de leitura que conduzem a um redesenho da relação, 

necessariamente mediada pelos textos e antes verticalizada, do homem comum com os saberes 

jurídicos na contemporaneidade. 
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ROMANCES POPULARES DE ONTEM E DE HOJE: 

UMA ANÁLISE DISCURSIVA DE LIVROS DA COLEÇÃO “JÚLIA”, “SABRINA” E 

“BIANCA” 

 

Naiara IZIQUE (UFSCar) 

nai_izique@hotmail.com  

 

 

No quadro das pesquisas empreendidas pelos pesquisadores do Laboratório Interdisciplinar de 

estudos das Representações do leitor brasileiro contemporâneo, cujo objetivo geral visa ao 

levantamento e análise de representações de práticas de leitura e dos discursos sobre essa prática 

e sobre os leitores de modo geral na atualidade, objetivamos na presente pesquisa de trabalho de 

conclusão de curso realizar uma análise discursiva de uma coleção de livros populares voltados 

para o público feminino, de grande sucesso, e que representa ainda hoje uma importante fatia do 

mercado editorial popular, a saber, os romances de séries sentimentais, lançados pela editora Nova 

Cultural, das séries “Sabrina”, “Júlia” e “Bianca”. Tendo em vista a notabilidade dessas séries, 

em nossa pesquisa buscaremos descrever um breve histórico dessa coleção, seguido de uma 

análise de seu padrão formal editorial (tipos de narrativas, personagens, extensão, léxico adotado, 

imagens das capas) assim como empreender algumas considerações sobre as formas de circulação 

desses livros, elementos estes responsáveis por sua popularidade e permanência no mercado 

editorial. Com essa pesquisa inicial objetivamos dar continuidade, num outro momento, a uma 

análise do perfil de seu público leitor, dos estereótipos que circulam acerca das leitoras, enfim das 

representações de leitura e do leitor que encerram, ao que incluiremos entre os materiais de análise 

entrevistas com leitoras. Para a presente pesquisa, o corpus de que valeremo-nos em nossa análise 

será composto por nove livros dessa coleção da editora Nova Cultural, 3 de cada série (Sabrina, 

Júlia e Bianca), a partir do qual mapearemos seus diferentes autores, tradutores, os números 

especiais de férias, de noivas, de países, os preços praticados em seu comércio, os padrões das 

capas e dos enredos. Tanto os livros que compõem o presente corpus, quanto as entrevistas que 

realizaremos serão obtidos junto a uma banca de livros usados, localizada numa praça central da 

cidade de São Carlos, a saber, a banca “Carlos Botelho”, da praça XV. Para a análise discursiva 

de representações da leitura inscritas nestes livros, bem como posteriormente nas declarações das 

entrevistas, buscaremos subsídio teórico na Análise de Discurso francesa e em princípios da 

História Cultural da leitura.  
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NOVOS LEITORES NA REDE: PECULIARIDADES DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO 

AUTOR NAS MENSAGENS COMPARTILHADAS NO FACEBOOK 

 

Pâmela da Silva ROSIN (UFSCar) 

pamelasilvarosin@gmail.com  

 

 

As redes sociais tornaram-se palco de produção e circulação de conteúdos diversos, tais como 

textos, músicas, imagens, entre outros que sinalizam, de alguma forma, estados de espírito, 

pensamentos, inquietações daqueles que os compartilham. Dentre essas produções, orientamos 

nosso olhar àquelas que dizem respeito aos compartilhamentos de enunciados destacados de 

textos de origem literária que figuram em páginas e perfis de usuários das redes sociais. Desse 

conjunto de textos postados e produzidos, oriundos de livros, entrevistas, cartas, dentre outros 

materiais, observarmos o exercício peculiar da autoria de ‘frases’ destacadas as quais intitulamos 

de mensagens compartilhadas, tendo em vista os processos pelos quais passam, como de seleção, 

destacamento e adaptação, além do acréscimo de imagens que visam à construção de um texto 

sincrético, alterando assim, seu estatuto inicial. Dentre as páginas que se dedicam à produção e 

ao compartilhamento dessas mensagens observamos na seleção de suas postagens a predileção 

por autores contemporâneos brasileiros, alguns reconhecidos culturalmente, tais como Caio 

Fernando Abreu e Clarice Lispector, outros de menor reconhecimento cultural como Tati Bernardi 

e Martha Medeiros, entre outros, mas também, em autores clássicos conhecidos 

internacionalmente, como William Shakespeare. Desse modo, buscamos observar tanto nas 

postagens como nos comentários dos leitores dessas redes sociais, especificamente no Facebook, 

indícios do funcionamento peculiar da autoria no ambiente virtual que, embora seja um novo meio 

de circulação de conteúdos diversos, mantém relação com as práticas e os regimentos da ordem 

do impresso. Para tal, com base na articulação teórica entre Análise do Discurso de orientação 

francesa, especialmente nas discussões propostas nos trabalhos de Michel Foucault, acerca da 

função autor, e nos princípios e conceitos da História Cultural da leitura, no que diz respeito aos 

trabalhos de Roger Chartier, de modo a debruçarmo-nos sobre a questão da leitura, permitindo 

assim, a partir dos conceitos mobilizados, compreendermos as permanências e mutações por que 

passam nossas práticas de leitura na atualidade, levantando alguns indícios da representação desse 

novo leitor/autor que se inscreve nas novas tecnologias digitais.  
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LITERATURA E DISCURSO: PRÁTICAS DE LEITORES DO FINAL DO SÉCULO 

XIX NO BRASIL PELO OLHAR DE MACHADO DE ASSIS 

 

Pedro Ivo Silveira ANDRETTA (UNIR) 

pedro.andretta@unir.br  

 

 

O objetivo desta pesquisa é compreender o modo como Machado de Assis enunciou os leitores e 

algumas práticas de leitura no Brasil, no final do século XIX. Desse modo, selecionamos três 

obras machadianas, a saber, “Memórias Póstumas de Brás Cubas” (1881), “Quincas Borba” 

(1891) e “Dom Casmurro” (1899). No decorrer do trabalho teórico empreendemos uma 

historicização do interesse de Foucault acerca da temática da Literatura, distinguindo cinco 

posicionamentos do filósofo em relação a essa. Assim, analisamos as obras machadianas à luz do 

aporte teórico-metodológico de Michel Foucault tendo em vista suas noções de “simulacro” e 

“transgressão”, para a compreensão desses textos literários. Posteriormente, abordamos a 

perspectiva arqueológica foucaultiana no âmbito dos estudos do discurso em seus conceitos de 

“enunciado”, “série”, “sujeito”, “materialidade”, “campo associado”, “discurso” e “arquivo”, com 

a finalidade de identificar e descrever conjuntos de “enunciados” e “formações discursivas”. Já 

em nossas análises descrevemos três “formações discursivas”, quais sejam: “Os sujeitos leitores 

do final do XIX segundo Machado de Assis”, “As características dos sujeitos leitores do final do 

século XIX segundo Machado de Assis” e “Os modos de ler do final do século XIX segundo 

Machado de Assis”. Consideramos, ao final, que as formações e enunciados discursivos 

caracterizam um arquivo discursivo: “As práticas de leitores do final do século XIX segundo 

Machado de Assis”. Esse arquivo discursivo demonstra a importância de Machado de Assis, 

dentre as muitas que ele possui também como formador de condutas de leitores, já que esses 

estavam principiando no Brasil, no final do século XIX. Assim, o autor constrói enunciados “de 

verdades”, materializando nas suas obras condições sócio-histórico-culturais do espaço em que 

viveu e as práticas dos leitores com os quais conviveu. Por fim pontuamos que o objetivo de nossa 

dissertação foi alcançado de modo que o aporte teórico e metodológico mobilizado foi suficiente 

e produtivo para nossas análises, sem, entretanto, esgotar as possibilidades do corpus, tendo em 

vista nossas futuras análises dos textos literários pela ótica foucaultiana. 
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UMA ANÁLISE DISCURSIVA DO QUE DIZEM PROFESSORES DE ESPANHOL 

SOBRE A FORMAÇÃO DE LEITORES EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

Rafael Ribeiro dos Santos BORGES (UFSCar) 

rafaeljud@hotmail.com  

 

 

No atual contexto mundial, em que o acesso e a troca de informações nas mais diversas línguas e 

culturas, por razões políticas, técnicas e culturais, tornaram-se mais frequentes, aprender outra 

língua e/ou saber ler textos em língua estrangeira tem se tornado uma exigência e necessidade 

para os indivíduos e para as sociedades. Frente a isso, temos desenvolvido algumas reflexões de 

como se tem dado o trabalho com a habilidade de leitura no ensino de Língua espanhola em 

escolas brasileiras. Nossa intenção é levantar junto a professores de espanhol, atuantes tanto em 

escolas públicas, como privadas, e também em centros de línguas no Estado de São Paulo as 

representações que esses profissionais compartilham acerca da leitura como prática social, de 

modo geral, ou da leitura como habilidade específica a ser explorada nas aulas de língua 

estrangeira. Para tanto, estamos elaborando um questionário que submeteremos a professores de 

espanhol atuantes em instituições de ensino, localizadas no interior do estado de São Paulo, cujas 

respostas nos permitirão depreender quais discursos sobre a leitura, sobre o público leitor com 

que atuam (os alunos para quem ensinam) e sobre as práticas leitoras que visam fomentar. Desse 

modo, objetivamos levantar e analisar os discursos sobre a leitura que esses profissionais 

compartilham e refletir sobre o funcionamento desses discursos como norteadores das atividades 

de ensino desenvolvidas nas aulas de língua espanhola. Com esse intuito, fundamentar-nos-emos 

teoricamente na Análise do Discurso de linha francesa, mais especificamente em Foucault, com 

base nos conceitos de enunciado, memória e formação discursiva e em estudos acerca do 

Letramento na área de ensino/aprendizado de línguas (Cassany, 2011; Kleiman, 1995, 1999, 2004 

e 2005; Soares, 2004; Street, 1997, 2010, 2014; Tfouni, 2010; Goody, 2006; etc), e em princípios 

da História Cultural do livro e da leitura (Chartier, 1995, 1999 e 2003), de modo a analisarmos as 

representações que compartilham sobre a leitura, manifestas no que os professores de espanhol 

enunciam, no modo como fomentam essa prática e nas metodologias empregadas no ensino dessa 

habilidade. 
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REPRESENTAÇÕES DO ENSINO DA LEITURA NA ESCOLA SECUNDÁRIA DO 

BRASIL REPUBLICANO (1890-1960): UMA ANÁLISE HISTÓRICO-DISCURSIVA 

 

Rejane Rodrigues Almeida de MEDEIROS (UFSCar) 

rejane_almeidademedeiros@yahoo.com.br  

 

 

Nosso trabalho de pesquisa dá continuidade a nossa pesquisa de mestrado, na qual abordamos as 

relações entre a leitura de textos literários e o ensino de gramática, no curso secundário ministrado 

entre as décadas de 1920 e 1940, a partir da análise de livros escolares de português editados na 

primeira metade do século XX. O objetivo principal de nosso trabalho é investigar, analisar e 

discutir as formas de representação das práticas de ensino de leitura, que vigoraram nas aulas de 

Português e Literatura da escola secundária republicana entre 1890 e 1960. Por meio do estudo 

de objetos da cultura letrada ligados ao universo escolar, produzidos no período, como manuais 

de metodologia do ensino de português, artigos de periódicos pedagógicos e livros escolares e/ou 

didáticos de português, e tendo como subsídio o referencial teórico-metodológico da História 

Cultural da Leitura (CHARTIER, 1996; 2002; 2011; CAVALLO e CHARTIER, 1998; 1999), 

princípios da Análise do Discurso foucaultiana, no que concerne a sua abordagem das ordens do 

discurso que atuam sobre a produção e circulação de representações que se compartilha num 

tempo e espaço sobre um determinado saber (FOUCAULT, 2010; 2012), e estudos sobre a 

história do ensino de língua portuguesa no nível secundário brasileiro (RAZZINI, 2000; 

RESTAINO, 2005; LAURIA, 2004; BORNATTO, 2011; ANGELO, 2011), procuraremos 

examinar os indícios relativos às práticas de ensino de leitura empreendidas por professores e 

alunos, ou que se objetivava que fossem realizadas em sala de aula. Uma das hipóteses de nossa 

pesquisa é a de que a leitura de textos, em voz alta ou silenciosa, praticada nas aulas de Português 

e Literatura, tal como representada nesses objetos culturais de ensino, apresentam concepções de 

leitura e de ensino de leitura que comportam aspectos históricos, dada a relação dessas práticas 

com a história da leitura, e aspectos culturais, visto que os conteúdos de leitura, ao se apropriarem 

de elementos de uma cultura brasileira, forjaram um tipo de cultura letrada no Brasil. 
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OS QUE ESTÃO CHEGANDO E OS QUE ESTÃO SAINDO: REPRESENTAÇÕES DE 

LEITURA DE ALUNOS DO PRIMEIRO E DO ÚLTIMO SEMESTRE DE CURSOS DE 

LETRAS DE IES PÚBLICA E PRIVADA 

 

Renata Maria Cortez da Rocha ZACCARO (UFSCAR) 

renatacortez@uol.com.br  

 

 

A questão da leitura é um tema relevante no cenário escolar e, por isso, é de extrema importância 

investigar os futuros professores, suas práticas e representações sobre o tema. Os sujeitos que 

compõem as comunidades de leitores a serem pesquisadas são alunos de Cursos de Letras, de 

primeiro e de último semestre, de IES pública e privada. O objetivo deste trabalho é o 

levantamento de práticas e representações de leitura desses sujeitos, por meio da análise de um 

questionário, que visa levantar representações de práticas de leitura declaradas que sinalizem para 

os discursos sobre a leitura que compartilham, sobre as maneiras de ler que consideram legítimas, 

sobre os tipos de textos dignos de menção, sobre as formas de construção de um ethos leitor etc. 

O suporte teórico-metodológico virá da Análise do Discurso de linha francesa, baseada nos 

trabalhos de Michel Foucault, principalmente em sua fase arqueológica, em interface com a 

História Cultural, da qual Roger Chartier é representante, principalmente nos trabalhos 

relacionados à história das práticas de leitura. Em nosso trabalho de pesquisa levamos em conta, 

nas análises, a relação dos enunciados com outros enunciados, as memórias às quais se referem, 

as ideologias a que se filiam e as condições de produção em que os discursos se materializam. O 

intuito é buscar as descontinuidades nos discursos entre os grupos analisados, buscando as 

diferenças ou semelhanças entre alunos que estão começando o curso e os que estão concluindo 

a licenciatura, em relação a si como leitores. Tanto a Análise do Discurso, quanto a História 

Cultural se debruçam sobre a leitura, procurando compreender as representações sobre o tema, 

entre os diferentes grupos sociais, o que há de semelhante e de diferente. As pesquisas na área de 

representações de leitura buscam traçar os perfis de determinadas comunidades, recolhendo, por 

meio de diferentes fontes, dados que possam apontar a imagem que os indivíduos fazem de si 

como leitores e do que a leitura representa para esses grupos. O estudo das práticas de leitura e de 

suas representações pode se dar em relação a grupos e sociedades distantes no tempo e no espaço, 

mas pode também, dedicar-se a uma história do presente, investigando a leitura na era digital, 

como Chartier (1999). Por essa razão, buscaremos descrever representações contemporâneas da 

leitura a partir do que declaram esses sujeitos em início e ao final de sua formação como 

professores de língua portuguesa sobre a leitura, sobre si como leitores, sobre o ensino dessa 

práticas e sobre os jovens leitores na atualidade. 
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PROMOÇÃO DA LEITURA: ANÁLISE DE ALGUMAS REPRESENTAÇÕES 

DISCURSIVAS DESSA PRÁTICA A PARTIR DO SÉCULO XIX 

 

Simone G. VARELLA (UFSCar) 

sgvarella@hotmail.com  

 

 

Tendo em vista o imaginário sócio-histórico cultural compartilhado acerca da leitura na 

contemporaneidade (constatado em nossa dissertação de Mestrado) como prática detentora de um 

poder de transformação capaz de agregar à vida dos leitores uma série de efeitos benéficos, desde 

aqueles referentes ao aumento do vocabulário, correção gramatical e facilitação da escrita até os 

que despertariam a criticidade e o engrandecimento moral, em nossa presente pesquisa objetiva 

depreender as eventuais mutações ou permanências nas formas de promoção da leitura 

empreendidas no Brasil desde o início do século XIX, mais especificamente a partir da vinda da 

família real, quando ocorreram diversas modificações político-culturais relacionadas a essa 

prática, tais como a vinda da Biblioteca Real, a criação da imprensa nacional, e a ampliação de 

instituições escolares. Interessa-nos compreender em que medida a mudança da corte portuguesa 

para terras brasileiras se caracterizou como um acontecimento discursivo e impactou sobre os 

discursos sobre a leitura e sobre sua promoção em território nacional. Para tanto, realizaremos 

uma análise discursiva de representações de práticas de leitura manifestas em registros históricos 

variados, a saber, em documentos oficiais que regulam o ensino da leitura, documentos que 

estabelecem as políticas públicas de incentivo à leitura, manuais escolares, jornais, revistas e 

eventualmente campanhas de promoção da leitura que circularam na mídia impressa nas 

principais capitais do sudeste ao longo do período concernido. Nossa pesquisa contará com o 

aporte teórico da Análise de Discurso, em especial da perspectiva discursiva descrita por Michel 

Pêcheux e Michel Foucault, contemplando hierarquicamente os conceitos de “enunciado”, 

“discurso”, “formação discursiva” e “arquivo”, bem como da História Cultural da Leitura, 

principalmente os estudos de Roger Chartier no que concerne a suas reflexões sobre a leitura a 

partir dos conceitos de “prática”, “representação” e “apropriação”. Nosso interesse em descrever 

as injunções da ordem dos discursos no controle das formas historicamente delimitadas de falar 

da leitura, entre os quais a forma de promovê-la, se justifica à medida que pudemos verificar na 

nossa pesquisa de Mestrado que na contemporaneidade são muitos os setores da sociedade que, 

tendo em vista uma pressuposta crise da leitura, tomam para si a responsabilidade por seu 

incentivo e fazem-no de muitos modos, mas orientados por um imaginário coletivo compartilhado 

que autoriza e incita a falar da leitura de um jeito e não de outro, cujo imaginário, segundo 

(ABREU, 2001) remonta ao século XVIII, início do XIX. 
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GRUPO 45: GEDAI – GRUPO DE ESTUDO MEDIAÇÕES E DISCURSOS COM 

SOCIEDADES AMAZÔNICAS (UFPA) 

 

Ivânia NEVES (UFPA/CNPq) 

ivanianeves@ufpa.br 

 

 

Na contemporaneidade, a sociedade da informação criou diferentes suportes materiais para estabelecer 

os cada vez mais velozes processos de comunicação. Hoje, em meio a sociedades complexas, os 

discursos que circulam nos espaços abertos pelas novas tecnologias convivem com as novas e 

tradicionais formas de produzir sentidos. Este início de século exibe, em sua paisagem dinâmica, as 

diferentes possibilidades de mediações, como em nenhum outro momento. Em meio a este mosaico 

contemporâneo de informação, em que se escreve a história do presente, atualizam-se memórias, 

recriam-se e se repetem antigos discursos. As sociedades amazônicas são parte integrante deste novo 

cenário internacional, inseridas nesta nova forma de globalização. Atualmente, a Amazônia está no 

centro das atenções internacionais, muito em função dos debates sobre o meio ambiente e há uma 

imagem generalista das sociedades que vivem na região. Aos olhos internacionais, parece só haver 

populações indígenas isoladas dentro da floresta e se ignora a presença de mais de 15 milhões de 

habitantes, espalhados em grandes e pequenas cidades, em grandes e pequenas propriedades rurais, 

nas margens dos rios, em terras indígenas, em remanescente de quilombolas.  Se por um lado existem 

grupos indígenas isolados na floresta, sem acesso à eletricidade e aos meios de comunicação de massa, 

por outro, há grandes metrópoles como Belém e Manaus, com um universo midiático bastante 

abrangente. Muito pouco, no entanto, se produziu de conhecimento acadêmico, em universidades da 

própria região, sobre a realidade da Amazônia em relação aos processos de mediação. Desde 2010, as 

atividades deste grupo de pesquisa tomam como base as reflexões teóricas da análise do discurso, 

especialmente as discussões sobre mídia e identidade, fundamentadas pelas formulações de Michel 

Foucault sobre saber e poder. Também, em função do debate frequente entre questões locais e globais, 

são recorrentes abordagens que estabeleçam diálogo com as discussões dos Estudos Culturais. O 

objetivo deste Grupo, formado por pesquisadores e estudantes da graduação e da pós-graduação de 

Letras e Comunicação é reunir projetos de pesquisas e de extensão relacionados à história do presente 

e aos processos de mediação entre as sociedades amazônicas. Atualmente, desenvolvemos 03 projetos 

financiados pelo CNPq, 01 pelo IPHAN e 01 pela PROEX-UFPA. Nossa página na internet é: 

http://grupogedai.blogspot.com.br/ 

 

Palavras-chave: Sociedades Indígenas; Belém; Amazônia. 
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ENTRE REPRESENTAÇÕES E INSUBMISSÕES MARCADAS NO CORPO DA 

MULHER TEMBÉ-TENETEHARA 

 

Ana Shirley Penaforte CARDOSO (FAPAN/FAPEN) 

 spenaforte@gmail.com 

 

 

A fotografia como enunciado (re)atualiza discursos e dita formas de ver na contemporaneidade. 

Nossa questão, neste trabalho, procura respostas que estão além da espessura imagética, em uma 

fotografia, busca compreender como os processos   de elaboração e circulação das imagens 

acontecem entre o jogo de produção de sentidos, nos quais alguns elementos são mostrados e 

outros são silenciados, sem perder de vista os atravessamentos e a descontinuidade da história, 

como construção da memória. Esta proposta de análise nos permite sugerir que a imagem 

fotográfica é constituída de múltiplos elementos que atravessam o visível e o invisível, que supõe 

pistas e rastros, nos quais indicam as subjetivações dos sujeitos representados, ou o modo como 

eles querem ser vistos.  Essa reflexão parte dos estudos foucaultianos (2010) e se baseia também 

nos estudos sobre imagem dos seguintes autores: (BARTHES 2009); (DUBOIS 2010) e 

(SONTAG 2004). Esse trabalho toma como corpus de análise, algumas fotografias de mulheres 

da sociedade indígena Tupi, Tembé-Tenetehara, que vive entre os rios Guamá e Gurupi, na Terra 

Indígena Alto Rio Guamá, localizada na Amazônia paraense. Essas imagens foram produzidas, 

entre os anos de 2012 a 2015, em pesquisa de campo, durante a produção de um livro, sobre o 

patrimônio cultural desta sociedade. A pesquisa foi financiada pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico Nacional – IPHAN.  As fotografias se compõem de cenas recortadas do cotidiano, as 

quais deixam ver certas poses marcadas na figura dessas indígenas que subvertem os discursos 

reguladores, assim como se contrapõem a uma espécie de matriz cultural, instituída 

historicamente em diferentes materialidades, que inscrevem verdades sobre o que é ser uma 

mulher indígena. Esses enunciados têm marcado, por meio do corpo da mulher indígena, 

sobretudo o corpo da mulher indígena brasileira, como um lugar, por onde se materializa uma 

subjetividade ligada à ideia de sensualidade e, ao mesmo tempo, da selvagem. Assim, tomamos 

as narrativas visuais dessas fotografias, aqui analisadas, como um enunciado que versa sobre o 

que é ser uma mulher indígena Tenetehara hoje.  

 

Palavras-chave: Fotografia; Sociedades indígenas; Amazônia. 
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O CORPO INDÍGENA NO TELEJORNALISMO PARAENSE 

 

Arcângela SENA (UFPA) 

arcangelasena@hotmail.com 

 

Ivânia NEVES (UFPA) 

ivanian@uol.com.br 

 

 

Desde o início da programação televisiva, no Brasil, os telejornais começaram a se constituir 

como um significativo formador de opinião entre os brasileiros. Os telejornais, no entanto, não 

são homogêneos, pois estão intrinsicamente associados aos grupos políticos ou/e econômicos a 

que estão ligados. Podem ser de caráter nacional, internacional ou local e seus formatos também 

se diferenciam: mais voltados às discussões políticas, culturais, de entretenimento, policial, entre 

outros. A televisão, na condição de um significante dispositivo de produção de identidades, 

trabalha de maneira a ordenar os discursos, a partir de diferentes perspectivas e o telejornalismo 

está vinculado à ideia de tradução da realidade, ele representa a não ficção. Neste trabalho, vamos 

analisar a presença indígena em três edições do telejornal local exibidas pela TV Liberal, afiliada 

de Rede Globo, em Belém. Procuraremos observar suas práticas discursivas, seus movimentos de 

regularidades e dispersões e as redes de memórias dos sujeitos históricos que colocam em 

circulação os discursos comprometidos com o sistema colonial e suas atualizações. Tomaremos 

o corpo indígena apresentado nestes jornais como objeto central de nossa análise. Para isso, vamos 

considerar o corpo indígena como principal enunciado visual das reportagens e os processos de 

intericonicidade que estabelecem (COURTINE, 2011). Serão também delineadores de nosso 

percurso analítico os conceitos de história descontínua e acontecimento, formulados por Foucault 

(2014). Este corpo indígena, como notícia, apresentado nas telas de TV, está imbricado com as 

condições de possibilidades históricas de quem produziu os telejornais e procura forjar uma 

“realidade” sobre os povos indígenas em um suporte audiovisual associado à verdade. A 

experiência de pesquisas anteriores do GEDAI já demonstrou que, em muitas circunstâncias, os 

povos indígenas são silenciados nas produções televisivas, ou ainda, quando aparecem, 

recorrentemente retomam memórias estabelecidas a partir do discurso colonial, ainda no século 

XVI, que insurgiam através da literatura ou de iconografia de viagens cheias de desdobramentos 

morais e filosóficos, em diferentes materialidades como cartas, relatórios internos ou descrições 

de uma figura ideal para a sociedade àquela época. Nas pesquisas com telejornais locais, o 

funcionamento discursivo, muito recorrentemente atualiza esta memória colonial sobre os 

indígenas. 
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DISCURSO DAS DES-COBERTAS E PRÁTICAS DE LETRAMENTO NA 

SOCIEDADE INDÍGENA AIKEWARA 

 

Bruna dos Santos SAGICA (UNAMA) 

bunasagica@hotmail.com 

 

Ivânia dos Santos NEVES (UFPA) 

ivanian@uol.com.br 

  

 

Centrado na problemática da identidade indígena e ancorado teoricamente em uma abordagem de 

Análise do Discurso, que privilegia as condições de possibilidades históricas e as práticas 

culturais, este trabalho objetiva analisar o uso dos gêneros discursivos entre os índios Aikewara 

– Povo Tupi que habita a região sudeste do estado do Pará, na Terra Indígena Sororó. Atualmente, 

a maior parte da população desta sociedade é composta por jovens e crianças, em função desta 

realidade, eles enfrentam uma série de dificuldades para conseguir que as crianças, hoje expostas 

à programação televisiva, continuam a falar sua língua tradicional. O esforço da análise a ser 

apresentada é no sentido de contribuir para um currículo escolar realmente diferenciado dentro da 

escola deste povo. Tomamos como corpus de análise os Parâmetros Curriculares da Educação 

Indígena e algumas ações educativas como o povo Aikewára, no ano de 2012. Os fundamentos 

teóricos encontraram apoio nas reflexões propostas por Mikhail Bakthin ao esclarecer a 

importância dos gêneros do discurso para as interações e relações sociais e em Magda Soares e 

Roxane Rojo, quando afirmam que o processo de letramento não é apenas uma habilidade 

estabelecida em torno da decodificação, mas apropriação das diversas competências relacionadas 

à cultura orientada pela palavra escrita. A educação, no que diz respeito à inclusão, que é letrar – 

mais do que alfabetizar – tem uma função mediadora, pois, por meio dela, na sala de aula ou em 

outros contextos, é que se promovem a aquisição e a utilização crítica da leitura e escrita. E essa 

ação é, acima de tudo, um processo em constante avaliação. Logo, o letramento, tanto como um 

estado ou condição do indivíduo quanto como prática discursiva, estabelece-se num processo sem 

fim, num diálogo contínuo. 
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A INVENÇÃO DO ÍNDIO NAS INTERVENÇÕES URBANAS DE BELÉM: ENTRE 

GRAFITES E GRAFISMOS 

 

Camille Nascimento da SILVA – Bolsista CAPES (UFPA) 

millenascimento@yahoo.com.br 

  

Ivânia dos Santos NEVES (UFPA) 

ivanian@uol.com.br    

 

 

Desde as primeiras pesquisas do GEDAI, analisamos a representação das sociedades indígenas 

em diversos suportes midiáticos, como os jornais impressos e on-line; revistas; reportagens 

especiais em telejornais; telenovelas, entre outros. Nestas análises, temos observado que os 

indígenas oscilam entre o selvagem e o inocente, habitante da floresta, relacionado à preservação 

do meio ambiente, mas também o responsável pelo atraso da civilização. Esta pesquisa se propõe 

a estudar a presença indígena nas grafitagens produzidas na cidade de  Belém, na Amazônia, 

visando relacioná-la com a comemoração dos 400 anos da capital paraense, a ser celebrada em 

janeiro de 2016. Quais os sentidos, memórias e representações sobre as sociedades indígenas que 

os grafiteiros de Belém desenham nos muros da cidade? Estas são as indagações que iniciam a 

pesquisa. Parte-se da premissa de que os grafites se inserem em um processo comunicacional. 

Neste trabalho a atenção é voltada para os grafites que representam a figura indígena, os quais 

vão de encontro a outros tipos de arte que dão visibilidade ao europeu, por exemplo, silenciando 

a memória das sociedades existentes antes da chegada do colonizador em terras brasileiras. 

Tomando como base os estudos em Comunicação, que não reduzem o objeto do campo 

comunicacional apenas ao campo dos meios de comunicação massivos, mas o amplia para outras 

práticas de comunicação, considera-se aqui o grafite como prática social e objeto da comunicação 

(FRANÇA, 2001). Há na capital paraense coletivos de grafiteiros que vem mostrando os seus 

trabalhos não apenas nos muros da cidade, mas também nas plataformas digitais, esta 

característica é importante para a pesquisa, haja vista que as redes sociais ampliam a visibilidade 

do trabalho dos grafiteiros, para além das ruas. Cosp tinta; ACN Crew; Rataria; Esc; Resistência 

e outros são exemplos dos coletivos que atuam ativamente em Belém. Como corpus deste artigo, 

pretende-se trazer para análise os traços do artista Sebastião Tapajós Júnior, conhecido como Sebá 

e da artista Cely Feliz, integrante de dois coletivos nacionais (Flores do Brasil e Ratinhas Crew). 

Ambos os artistas trazem em seus grafites mulheres indígenas. Faz-se importante analisar também 

os eventos organizados em Belém, que culminam em encontros entre grafiteiros nacionais e 

internacionais, como o Rota Urbana pela Arte (2013) e o “Reduto Walls” (2014).  
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O SUJEITO TEMBÉ-TENETEHARA: A CONSTRUÇÃO DO DISSENSO 

 

Cristiane Helena de OLIVEIRA - Bolsista PIBIC (UFPA) 

cristiane_helena2007@hotmail.com 

 

 

Todos os indivíduos, quando inseridos nos jogos de poder da linguagem, assumem posições de 

sujeito na sociedade. Ao mesmo tempo em que são enunciadores de sua cultura e de sua história, 

também passam a ser enunciados pela linguagem. Neste trabalho, vamos tomar a definição de 

sujeito histórico formulada por Michel Foucault (1995), para quem, o sujeito, ser humano, só se 

aproxima de si através de saberes. O discurso – como prática discursiva – pode ser definido pelo 

status do sujeito que fala, pelos lugares de onde fala e pela posição do sujeito enquanto fala. A 

partir disso, podemos afirmar que produzir identidades está diretamente relacionado aos 

dispositivos de poder adotados em nossa sociedade. O sujeito em Foucault, na verdade, é uma 

função dispersa que pode assumir, dentro de um discurso, estatutos e lugares distintos, não sendo 

ele o autor, causa ou origem da linguagem.  Tomando estas considerações para analisar o que são 

os povos indígenas hoje, principal interesse deste trabalho, fazemos a seguinte pergunta “quem 

são eles, hoje?”. Mas, nossa pergunta não está fundamentada em uma generalização, não 

acreditamos que os 305 povos indígenas de nosso país representam uma única sociedade, então, 

vamos nos dedicar especificamente a compreender as práticas de subjetivação de lideranças da 

sociedade indígena Tembé-Tenetehara, como eles se auto- definem e como a FUNAI e a mídia 

local se empenham na definição do que representa uma liderança Tembé-Tenetehara. Estes três 

diferentes enunciadores apresentam redes de memórias que se tencionam. Para isso, tomaremos 

um acontecimento em especial, a invasão promovida pelo fazendeiro Mejer na Terra Indígena 

Alto Rio Guamá-TIARG, apoiada pelos militares, que durou mais de três décadas. Há diferentes 

versões sobre este mesmo acontecimento e podemos perceber, a partir delas, diferentes lugares 

de falas dos sujeitos envolvidos. Selecionamos como corpus de nossa análise uma entrevista 

concedida, em 2014, por Naldo Tembé, cacique da aldeia Sede, pelos documentos da FUNAI e 

por recortes de jornais impressos que falam sobre esta invasão. 
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REPENSAR O NOVO NA MODA: UMA ABORDAGEM A PARTIR DO CONCEITO 

FOUCAULTIANO DE ACONTECIMENTO 

 
Dilermando GADELHA - Bolsista CAPES  (UFPA) 
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Regina LIMA (UFPA) 

rebacana@gmail.com 

 

 

Uma das principais características da moda é a sua relação com o novo. O fenômeno é analisado 

a partir da dinâmica entre obsolescência\novidade e da velocidade cada vez maior com que essa 

dinâmica acontece. Um dos exemplos desse processo é o das fashion weeks ao redor do mundo, 

eventos que sistematizaram a obsolescência e a novidade em duas temporadas anuais, as quais 

apresentam as últimas tendências para os períodos de Primavera\Verão e Outono\Inverno. Nos 

últimos anos, a dinâmica ganhou mais velocidade com as pré-coleções e as coleções resort, 

invenções contemporâneas que apresentam as novidades na moda de forma ainda mais fugaz. 

Outro processo exemplar é o das lojas de fast fashion, as quais estão em uma incessante procura 

por agilizar o circuito de produção de roupas, oferecendo modelos ao sabor do cliente em períodos 

muito mais curtos do que os seis meses das já arcaicas temporadas. Lipovetsky (2009), em uma 

análise filosófica do processo, aborda o novo como uma estrutura tipicamente moderna, a qual 

surge em clara oposição ao tradicional. A alta mobilidade da moda opor-se-ia à imobilidade 

opressora da tradição e por isso a busca constante pelo novo aparece quase como um arquétipo 

da moda. Nesta reflexão buscamos tensionar o conceito de novo na moda, fazendo referência, 

principalmente, às formas como essa dinâmica de mudança não necessariamente se opõe à 

tradição, mas muitas vezes recupera e reposiciona seus elementos – vide a onda retrô ou as 

coleções que retomam estilos, temas e modelos considerados clássicos. Utilizamos como 

referencial teórico para nossa proposta os escritos de Michel Foucault, com ênfase para as 

reflexões acerca do discurso e dos conceitos de acontecimento e de descontinuidade da história 

para analisar uma semana de moda na cidade de Belém. Ao tomarmos a moda como um discurso, 

buscamos abordar o novo não como oposição ao passado, mas sim como um acontecimento, o 

qual, inscrito em redes de memórias, permite o reaparecimento de discursos e enunciados – 

modelos, estilos, referências – em novas condições de possibilidades históricas.  
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NARRATIVAS TENETEHARA: PLURALIZANDO VERDADES 

 

Josué PINHEIRO F. - Bolsista PIBIC - (UFPA) 

josueopf@gmail.com 

 

                                                       

Desde agosto de 2014, participo do projeto “Narrativas Tenetehara: pluralizando verdades”, com 

a função de transcrever as narrativas orais da sociedade indígena Tembé e analisar os discursos 

dessas narrativas em relação aos diferentes saberes sobre o mundo, com uma perspectiva de 

pluralizar os conhecimentos, experiências sociais, culturais, historicamente produzidas e 

acumuladas pela humanidade. Nosso principal compromisso é não colocar como superior uma 

verdade em relação à outra. A partir das atividades destes projetos e leituras de produção 

científicas que não obedece a uma perspectiva monocultural, isto é, respeita as diferentes 

possibilidades de racionalidades, principalmente o pensamento indígena, notou-se que na maioria 

dos trabalhos acadêmicos e nas produções midiáticas, observamos uma hierarquização do 

pensamento europeu em relação às culturas indígenas. Frequentemente, há uma separação e uma 

rejeição em relação aos povos indígenas, seus discursos sobre o mundo e sua relação com a 

natureza. Esse modo de viver muito diferente do não índio classifica o discurso indígena como 

“mito, lenda ou uma história sem importância”. Nesta lógica, eles sempre são colocados em um 

patamar inferior de cultura, que anula seus discursos, por julgá-los como uma oposição à razão. 

A partir desse ponto mostraremos que a verdade é uma construção histórica do sujeito inserido 

em uma sociedade, não colocaremos em confronto ideologias, mas mostraremos que existem 

outros saberes sobre questões sociais humanas. Tomaremos como referência teórica as 

formulações de verdade, loucura e procedimentos de exclusão propostas por Michel Foucault 

(2000) e discutidas por Gregolin (2007), para analisar como a sociedade brasileira analisa as 

narrativas indígenas. Recortamos como corpus de análise a narrativa “Os gêmeos Mayra-Íra e 

Mucura-Íra e as onças: como nasceram os Tenetehara”. Procuraremos mostrar, na história Tembé-

Tenetehara, enunciados que indiquem a presença do irreal e inaceitável, a partir da racionalidade 

ocidental europeia. Em seguida, vamos comparar estes enunciados com narrativas estabelecidas 

como verdades em nossa sociedade. Depois deste cotejo, vamos discutir as definições de verdade, 

loucura e procedimentos de exclusão. 
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ECOS DO SILÊNCIO NA CIDADE: ESPAÇOS DE ENCONTROS DO SURDO NA 

CIDADE DE BELÉM 

 

Liliane AFONSO DE OLIVEIRA (UFRA) 
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O sujeito surdo ao escolher um determinado lugar para promover seus encontros, como shopping, 

praças, igrejas dentre outros, estes grupos de surdos, não escolhem aleatoriamente, escolhem, 

porque esses lugares representam algum significado, identificam suas rotinas, suas mobilidades 

diárias. Esse lugar selecionado por essa comunidade surda exprime uma relação existencial, 

portanto subjetiva, que esse sujeito, ou o grupo social, estabelece com esses lugares. E, para 

conhecer esses espaços de encontros, escolhidos por essa comunidade surda que transita na cidade 

de Belém, é preciso conhecer seus atores sociais, suas práticas, representações e imaginário 

espaciais. Neste trabalho, analisam-se as paisagens da metrópole e sua relação com o Surdo, seus 

lugares que vem sendo socialmente delimitados e como a cidade, próxima da sua comemoração 

de seus 400 aniversários ainda vive sob a égide de um discurso esvaziado de inclusão. Admite-se 

que há um diálogo entre a pessoa e a subjetividade do seu mundo, sendo este mundo permeado 

de valores, bens, significados e experiências pessoais, e essas experiências, vivenciadas dentro 

desses lugares não são fixas e imutáveis, mas, variam com as mudanças e as atitudes dos que 

circulam dentro desses lugares, e aqui fazemos referência aos ouvintes, que também circulam por 

esses lugares. Este estudo utilizará da Análise de Discurso (AD) em sua vertente francesa como 

categoria analítica, na tentativa de desvelar dos discursos desses sujeitos surdos a formação 

ideológica presente e que, por fim, provocarão nossas reflexões e irão promover o desenlace das 

tramas discursivas nesses discursos dos atores dessa pesquisa dentro desses lugares. Estes 

discursos são construídos em decorrência das relações estabelecidas por essa comunidade surda 

às coisas que já foram vivenciadas por eles nesses espaços, à posição em que ocupa e à posição 

da comunidade ouvinte a quem esses discursos são dirigidos, e assim sucessivamente.  É a partir 

de suas condições de possibilidades históricas que estes sujeitos surdos selecionam seus espaços 

na segunda maior cidade da Amazônia.   
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SOBRE OS 77: SILENCIAMENTO E RESISTÊNCIA ENTRE OS TEMBÉ-

TENETEHARA  

 

Nassif Ricci JORDY FILHO (UFPA)  

nassif.jordy@gmail.com 

 

 

A Constituição de 1988 assegurou aos povos indígenas brasileiros o direito à posse de suas terras. 

Este direito, no entanto, muitas vezes é desrespeitado e respaldado por instituições do Estado 

brasileiro. No Pará, os grandes projetos minerais, a construção de grandes rodovias de integração, 

assim como a ampliação da agropecuária têm representado uma grande ameaça aos povos 

indígenas. Embora tenha sido definitivamente homologada em 1993, a Terra Indígena Alto Rio 

Guamá-TIARG, na fronteira dos estados do Pará e do Maranhão, constantemente, é invadida por 

posseiros e, na maioria das vezes estas situações representam risco de vida para os Tembé-

Tenetehara. Neste trabalho, será analisado um acontecimento em especial, que ficou conhecido 

na região, como o caso dos “77”. Em 1998, 77 Tembé-Tenetehara foram aprisionados e torturados 

por fazendeiros invasores. Submetidos durante três dias a condições sub-humanas, onde não 

podiam todos deitar ou até sentar ao mesmo tempo, os 77 indígenas foram ameaçados de morte e 

obrigados a assinar documentos onde abririam mão de suas terras. Em 2014, quase vinte anos 

depois, um desses 77 Tembé-Tenetehara, o cacique Naldo Tembé, nos conta essa história 

silenciada por todo esse tempo. Quais condições de possibilidade histórica (FOUCAULT, 2013) 

propiciaram com que esse acontecimento aparecesse apenas 20 anos depois do ocorrido? Este 

artigo analisa as narrativas políticas, contadas por Naldo Tembé, cacique da Aldeia Sede. Nestas 

narrativas, Naldo, com a firmeza de uma liderança, nos conta histórias bem diferentes das histórias 

oficiais, que conhecemos através dos documentos da FUNAI. Dentro do discurso deste povo, 

séries de acontecimentos são silenciadas pelo discurso oficial. A análise das narrativas orais 

propostas aqui vê e trata essas histórias como acontecimentos (FOUCAULT, 2013) que 

modificam as relações de poder entre os indivíduos dessa sociedade, evidenciando uma memória 

subterrânea (POLLAK, 1989) e um sujeito no presente de uma trama histórica (FOUCAULT, 

2005), considerando assim, principalmente, a constituição dos poderes e saberes Tembé-

Tenetehara. 
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OS SENTIDOS DOS CORPOS INDÍGENAS EM QUADRINHOS BRASILEIROS 

 

Otoniel OLIVEIRA (UFPA) 

otoniel@iluminuras.ppg.br 

 

Ivânia NEVES (UFPA) 

ivanian@uol.com.br 

 

 

Os quadrinhos, aqui compreendidos como uma mídia, constituem-se tanto como representação 

imagética, quanto a textual para a produção de sentidos em seus enunciados. Historicamente, a 

partir de suas singularidades, os quadrinhos afirmam e reafirmam padrões ideais de beleza, poder 

e estereótipos, bastante associados às vontades de verdade historicamente inscritas nas mais 

diferentes sociedades. Os corpos dos personagens de quadrinhos também balizavam o que pode 

ser aceito como personagens ilustrados, seja nas roupas coladas daqueles que se permitem serem 

os super-heróis dos comics americanos, como no ideal biotípico do Super-Homem, em suas 

diversas mudanças e adaptações visuais através do tempo, ou mesmo com a rede de memória que 

representa o super-herói-cientista-explorador espacial em Reed Richards do Quarteto Fantástico. 

Também podemos pensar nos detetives dos quadrinhos italianos, que se baseavam e reafirmavam 

as ideias de beleza do cinema com a personagem d’s fumetti Júlia Kendall, em sua homenagem 

velada à atriz Audrey Hepburn; ou mesmo nas personagens magras, loiras, visualmente frágeis, 

mas ao mesmo tempo violentas, sexy e mortais do mangá Claymore. A produção de sentidos nos 

Quadrinhos traduz memórias coletivas (HALBWACHS 1990), inscreve-se em redes de memória, 

em seu funcionamento discursivo, podemos também perceber os conceitos de docilização e 

vontade de verdade de Michel Foucault (2008, 2006), bem como os processos de intericonicidade 

de Courtine (2011, 2013). Na análise aqui proposta, portanto, pretendemos encontrar as 

regularidades, lógicas e estratégias que os Quadrinhos apresentam sobre o corpo (MILANEZ, 

2006). A presença indígena nos Quadrinhos, nosso recorte de pesquisa, com suas particularidades, 

está presente em produções francesas, peruanas, norte-americana, belgas, enfim, em vários países. 

Suas abordagens também estão filiadas às vontades de verdades destas sociedades. Mais 

especificamente, no Brasil, sabemos que os povos indígenas são muitas vezes silenciados, ou 

então presos ao discurso do selvagem ou do inocente, ou ainda, tratados de forma genérica, como 

se houvesse apenas uma sociedade indígena (NEVES, 2009). Considerando a intrínseca relação 

da produção dos quadrinhos com o corpo as redes de memórias que os constituem, este trabalho 

pretende analisar como o corpo indígena aparece traduzido nos Quadrinhos brasileiros.   
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PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS SOBRE A CONTRUÇÃO DE RODOVIAS NA 

AMAZÔNIA: DISCURSOS E SILENCIAMENTOS 

 

Rodrigo SANTOS (UFPA) 

rodrigowcsantos@gmail.com 

 

 

Este trabalho tem a proposta de tecer uma análise sobre uma série de discursos presentes em 

produtos audiovisuais que foram colocados em circulação pela mídia brasileira durante os 

processos de construção das estradas Belém-Brasília e Transamazônica, nas décadas de 1960 e 

1970, respectivamente. A partir da segunda metade do século XX, a região amazônica passa por 

uma série de intervenções federais, através de grandes obras, como as rodovias e sob o argumento 

de desenvolver a região. Esse modelo de desenvolvimento, descontinuamente - de acordo com a 

perspectiva de história descontínua proposta por Michel Foucault (2004) - ainda persiste na 

região, como é o exemplo da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, nos anos 2000. 

Entendemos que os agentes responsáveis por estas intervenções na Amazônia, utilizam a mídia 

para legitimar e justificar os discursos sobre estas obras perante a opinião pública de cada época. 

Tomaremos como referencial teórico principal as contribuições apresentadas por Foucault (2000, 

2004) para o campo da Análise do Discurso. Discutiremos alguns conceitos propostos pelo 

francês como: relações de poder, produção de verdades e o seu método arquegenealógico. Além 

disso, faremos uso da noção de memória discursiva, proposta pelo também francês Jean Jacques 

Courtine (2011). Por se tratar de um trabalho em que a materialidade é audiovisual e é veiculado 

no meio midiático, se faz necessário ainda um estudo ligado à mídia. Para discorrer sobre essa 

ideia, utilizaremos os estudos sobre Mídia e Discurso de Rosário Gregolin (2007, 2012), e 

analisaremos algumas tensões discursivas presentes em alguns enunciados destacados sobre as 

grandes obras na Amazônia, que a mídia pôs em circulação através dos seus produtos de vídeo. 

A partir da perspectiva da intericonicidade, proposta por Courtine, identificamos a construção de 

uma memória imagética. E a mídia, com o seu papel difusor, atua por criar e propagar uma 

memória das imagens sobre a Amazônia. 

 

Palavras-chave: Discurso; Mídia; Amazônia. 
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O INDÍGENA NA TELENOVELA BRASILEIRA: DISCURSOS E 

ACONTECIMENTOS 

 

Vívian CARVALHO (UFPA) 

viviansantoscarvalho@gmail.com 

 

 

Este trabalho analisa os discursos que circulam nas telenovelas brasileiras sobre as sociedades 

indígenas. Para isso, nos apropriamos das formulações propostas por Michel Foucault, em “A 

Arqueologia do Saber” (2008), com o objetivo de investigar as regularidades e dispersões nos 

discursos sobre os povos indígenas presentes nas ficções televisivas seriadas. Partimos, 

principalmente, da análise de cenas das telenovelas “Aritana”, exibida em 1978, pela TV Tupi; 

“Uga Uga”, exibida em 2000, pela TV Globo e “Alma Gêmea”, exibida 2005, pela TV Globo. 

Mostramos como estas produções, que apresentam tramas e autores diferentes e foram exibidas 

em épocas distintas, apresentam regularidades na construção de seus protagonistas indígenas. Em 

uma perspectiva foucaultiana, procuramos entender como os personagens indígenas são 

construídos nestas narrativas televisivas, quais enunciados relacionados a eles aparecem nestas 

produções e a que redes de memórias eles se filiam. Entendemos, a partir de Foucault (1999, 

2008), que a irrupção de discursos sobre os povos indígenas nas produções televisivas está 

atrelada às condições de possibilidades históricas. Por isso, para analisar em que momentos 

históricos os discursos sobre as sociedades indígenas ganharam destaques nas telenovelas 

brasileiras, realizamos, no período de fevereiro a julho de 2014, um extenso levantamento das 

telenovelas que foram exibidas, ao longo de 50 anos, nas principais emissoras de televisão. A 

partir deste levantamento, chegamos a três grandes acontecimentos bastante imbricados com 

produções que trouxeram personagens indígenas em papéis de destaque: a demarcação, em 1978, 

do Parque do Xingu; a comemoração, no ano 2000, dos 500 anos da chegada dos europeus ao 

Brasil e o momento atual, em que acompanhamos as discussões sobre a construção da Usina 

Hidrelétrica de Belo Monte. Aliado ao método arqueológico, proposto por Foucault (2008), 

tomamos a categoria analítica da intericonicidade, proposta por Jean Jaques-Courtine (2013), com 

o objetivo de compreender a construção das imagens dos personagens indígenas presentes nestas 

telenovelas. De acordo com Courtine (2013), as imagens pertencem a redes de memórias visuais 

e não podem ser analisadas dissociadas de uma cultura visual.  
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GRUPO 46: GEPAD – GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ANÁLISE DO 

DISCURSO (UNESP) 

 

Rosa Maria MANZONI (UNESP) 

romama@hotmail.com 

 

 

O grupo de Estudos e Pesquisas em Análise do Discurso (GEPAD) tem como objetivo estudar o 

funcionamento discursivo que estruturam as diferentes materialidades significantes. Reúne-se 

quinzenalmente para: estudar a Teoria da Análise do Discurso (AD) de linha francesa; tecer e partilhar 

observações e análises discursivas; estimular e viabilizar a participação dos integrantes em eventos 

acadêmicos e científicos; proporcionar o acesso à leitura de referenciais na área teórico-metodológica 

da AD; 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. 

 

Integrante: Roselaine Paredes. 
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O TRABALHO SIMBÓLICO DA CONTRADIÇÃO DISCURSIVA NA FÓRMULA 

BARTHESIANA EU-TE-AMO: UM DISCURSO SOBRE O/DO AMOR 

 

Profª Drª Rosa Maria MANZONI (Unesp-Bauru) 

romama@hotmail.com 

 

 

No presente trabalho, buscamos compreender o funcionamento discursivo e o estabelecimento de 

relações significativas entre elementos significantes na fórmula Eu-te-amo, recorte do livro 

Fragmentos de um Discurso Amoroso, de Barthes, a partir da noção de contradição discursiva. A 

análise foi feita na perspectiva da Análise de Discurso da corrente francesa e o primeiro 

movimento analítico foi recortar da materialidade significante sequências discursivas do discurso 

do/sobre o amor: (eu-te-amo) se refere a; (eu-te-amo) não se refere a; espaço de existência (eu-

te-amo); explicações linguísticas e exemplos citados pelo autor, procurando suspender os efeitos 

de sentido – o sentido já-lá. O sentido depreendido de cada sequência discursiva analisada foi 

remetido ao conjunto maior da materialidade significante para verificar se esta sustenta a 

interpretação feita. O material de análise foi recortado em dois blocos: do fragmento 1 ao 6 e do 

fragmento 8 ao 10. As sequências discursiva do fragmento 1 ao 6 tratam do discurso sobre o amor, 

que é formulado como um objeto circunscrito, já que ele não está se realizando. As sequências 

discursivas do fragmento 8 ao 10 tratam da expressão eu-te-amo como proferimento, nas situações 

de amor. Em ambos os blocos, há um olhar de fora sobre o objeto, pois, no discurso sobre, não é 

a posição do sujeito apaixonado que é significada, mas a voz inscrita nesse funcionamento para 

falar sobre o amor, isto é, a voz que busca, o tempo todo, explicitar os sentidos possíveis da 

expressão eu-te-amo. O percurso do processo de análise consistiu na identificação das marcas de 

regularidade presentes na materialidade significante; na formulação de paráfrases, para observar 

as derivas de sentido da expressão eu-te-amo de cada sequência discursiva, em relação à sua 

espessura semântica, e os pré-construídos que sustentam o dizer. 

 

Palavras-chave: Análise do discurso. Contradição. Discurso do/sobre o amor. 
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O DISCURSO PEDAGÓGICO E SUA TENDÊNCIA AO AUTORITÁRIO: SENTIDOS 

LEGITIMADOS À OPACIDADE 

 

Roselaine PAREDES, (Unesp-Bauru) 

belbelcris@hotmail.com 

 

Profª Drª Rosa Maria MANZONI, (Unesp-Bauru) 

romama@hotmail.com 

 

 

O presente trabalho visa analisar o funcionamento discursivo de professores do ensino 

fundamental dos anos iniciais, de uma escola estadual do município de Bauru, quando se referem 

aos seus alunos, dentro e fora da sala de aula, sobretudo sobre sua prática docente. A análise foi 

feita a partir da perspectiva da Análise de Discurso da corrente francesa, como vem sendo 

divulgada por Orlandi, especialmente quanto à noção de não neutralidade do discurso pedagógico 

e à distinção de três tipos de discurso na instituição escola, conforme as condições de produção: 

lúdico; polêmico e autoritário. Para tanto, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 

professoras, cujas respostas serviram de materialidade linguística para a análise, a qual foi baseada 

na noção de formação discursiva, por relacionar-se com a constituição da identidade dos sujeitos, 

indicar sua posição social e revelar sua ancoragem ideológica. Identificamos marcas formais de 

mais de uma formação discursiva nas falas dos professores, o que nos evidenciou que o discurso 

pedagógico apresenta-se como um discurso autoritário, como explicitado por Orlandi 

(2009). Analisar o processo discursivo, que se estabelece entre alunos e professores, sobre objetos 

de conhecimento é um caminho para conhecermos a educação que se faz na escola, sobretudo na 

abordagem dos conteúdos, que são mediados por um discurso. 

  

Palavras-chave: Discurso pedagógico; Formação Discursiva. Discurso autoritário.  
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UMA ANÁLISE DISCURSIVA DE COMENTÁRIOS EM AMBIENTE DIGITAL 

SOBRE AS MANIFESTAÇÕES CONTRA DILMA ROUSSEFF 

 

Ana Cristina LOBO-SOUSA (UFU) 

crisloup@gmail.com 

 

 

As manifestações contra Dilma Rousseff ocorridas em 15 de março e 12 de abril de 2015 podem 

ser analisadas a partir de redes sociais (CASTELLS, 2013), como o Facebook. Nessa rede, tem-

se um banco de dados contendo milhares de postagens e curtidas, vídeos, fotos e comentários, o 

que configura um conjunto de práticas de linguagem que nos permitem vislumbrar, hoje, como 

os internautas/manifestantes exerceram o ciberativismo (UGARTE, 2008) e também como 

avaliaram sua própria atuação. Neste artigo, parte de nossa pesquisa em andamento para tese de 

doutorado, analisamos a interpretação dada pelos internautas/manifestantes dos movimentos 

sociais antigoverno Dilma Rousseff em ambiente digital, particularmente no site vem pra rua.org 

e na página da comunidade vem pra rua Brasil do Facebook. Nosso objetivo é compreender como 

esses “manifestantes” apresentam suas opções político-ideológicas e avaliam sua própria atuação 

em movimentos sociais no contexto digital. A partir da coleta de 337 comentários postados no 

site vem pra rua.org sobre as manifestações dos meses de março e de abril e cerca de 200 

postagens publicadas na comunidade Vem pra rua Brasil do Facebook sobre a manifestação 

ocorrida em 15 de março de 2015, mapeamos os principais posicionamentos políticos expressos 

em fórmulas (KRIEG-PLANQUE, 2010) mais recorrentes para convocar os internautas à 

participação. Os resultados preliminares permitem-nos perceber que esses manifestantes exercem 

o ativismo político nas redes sociais em ambiente digital por meio do compartilhamento de 

informações difusas quanto às principais reivindicações e organização dos movimentos nas ruas, 

importando muito mais a mobilização do maior número de pessoas nos dias de concentração em 

espaço público fora da rede. Vale o chamamento às ruas, e no Facebook, ao menos o aumento no 

número de curtidas, o que demonstra novas formas de visibilidade (THOMPSON, 2012). No que 

diz respeito ao discurso de um novo ativismo político que estaria sendo exercido pela direita da 

sociedade brasileira, amplamente divulgado pela mídia tradicional, os dados iniciais revelam que 

uma das principais estratégias de práticas discursivas adotadas pelos internautas/manifestantes 

parece ser a adoção de discursos de intolerância, ódio e violência contra a figura da presidenta 

eleita e seu partido.  

 

Palavras-chave: Redes sociais; Ciberativismo; Construção discursiva. 
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DISCURSOS SOBRE A VOZ DE LULA: USOS E SENTIDOS DA VOZ NO DISCURSO 

POLÍTICO ELEITORAL BRASILEIRO EM 1989 E 2002 

 

Alan PONCE (UFSCar) 

alan.ponce8@gmail.com 

 

 

O projeto apresentado visa à identificação de discursos e sentidos atribuídos à voz de Luís Inácio 

Lula da Silva. Mais particularmente, mediante uma análise comparativa entre as propriedades 

acústica e auditiva de sua voz, nos interessa descrever e interpretar as características e as possíveis 

metamorfoses dos traços segmentais, suprassegmentais e, principalmente, prosódicos nos 

pronunciamentos eleitorais do ex-presidente, com base na análise de um conjunto de modulações 

vocais na melodia, na dinâmica e na qualidade da voz, que incidem mais ou menos diretamente 

na produção de efeitos de sentido e da identidade do enunciador. Fundamentados na articulação 

entre os postulados teóricos e os procedimentos operatórios da Análise do Discurso de linha 

francesa; derivada de Michel Pêcheux e seu grupo, e os recursos analíticos da Fonética; 

articulatória, acústica e auditiva, analisaremos prosódica e discursivamente os pronunciamentos 

de Lula produzidos durante as campanhas eleitorais dos anos de 1989 e de 2002 e veiculados no 

Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE). Os resultados obtidos por meio dessa análise 

serão cotejados com a percepção de ouvintes acessível mediante suas respostas a um roteiro de 

questões formuladas com o intuito de apreender o que é ouvido pelo sujeito não especialista, 

quando exposto à escuta das falas de Lula. As descrições acústicas do material serão realizadas 

com o auxílio do programa PRAAT®, versão 5.1.31, a partir das quais se procederá às análises 

dos parâmetros prosódicos que envolvem intensidade e duração. 

 

Palavras-chave: Voz; Discurso político eleitoral; Análise do discurso. 
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ANÁLISE DO DISCURSO DA MÍDIA ALTERNATIVA ACERCA DA NOVA EMENDA 

CONSTITUCIONAL Nº72 

 

Ana Laura Gonçalves GARCIA (UFSCar) 

 

Carlos Félix PIOVEZANI Filho (UFSCar) 

 

Diane Heire Silva PALUDETTO – (UFSCar) 

 

A proposta da presente pesquisa é observar e analisar o discurso de algumas das mídias 

alternativas brasileiras acerca da Emenda Constitucional (EC) nº 72, a qual foi sancionada em 

2013 e busca ampliar os direitos dos trabalhadores domésticos. O foco deste trabalho é procurar 

um entendimento das condições discursivas dos domésticos na mídia apresentada, levando em 

conta o seu tratamento desigual perante os outros trabalhadores. Desse modo, busca-se saber a 

história desse tipo de trabalhador e os direitos que os antecedem no Brasil. A mídia alternativa 

apresenta fatos peculiares não representados na mídia tradicional, em torno de vários temas, deste 

modo busca-se compreender sobre essa mídia, como é formada, produzida e saber também o que 

realmente a difere da grande mídia. Ademais, voltar-se para essa mídia alternativa e notar a 

depreensão dos já-ditos do interdiscurso do trabalho doméstico no Brasil, localizando o efeito de 

sentido dos seus enunciados; suas formações discursivas e o que ali é dito e silenciado sobre os 

direitos destes trabalhadores. Assim, pretende-se compreender tais peculiaridades acerca da 

valorização ou desvalorização de certos cargos. Para isso, a proposta realizará uma descrição das 

mídias: Carta Capital, Jornal Brasil de Fato e Blog do Sakamoto; delimitando uma análise de 

recortes tirados de tais veículos. Além disso, contribui para o Laboratório de Estudos do Discurso 

da UFSCar, o qual procura analisar a construção discursiva das identidades brasileiras e as 

metamorfoses das discursividades contemporâneas. A pesquisa será orientada, principalmente, 

pelos estudos de Michel Pêcheux, Michel Foucault e seus seguidores. Como recorte para esta 

apresentação será analisada a reportagem “Trabalho doméstico ainda é mal pago e informal no 

Brasil, diz OIT.”, do jornal Brasil de Fato.  

 

Palavras-chave: Análise do discurso, mídia alternativa; trabalhador doméstico. 
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LINGUAGEM SEXISTA: GÊNERO E PODER NO DICIONÁRIO ONLINE DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Ana Lúcia DACOME BUENO (UEM) 

analuciaveg@gmail.com 

 

 

Nossa pesquisa analisou práticas discursivas que invisibilizam e restringem mulheres ou, em 

casos extremos, reproduzem a violência da dominação patriarcal. Para isso, utilizamos as teorias 

feministas contemporâneas e discussões sobre sexismo linguístico como fundamentação teórica, 

destacando a categoria gênero como uma perspectiva “desnaturalizadora”; e desconstrutora dos 

discursos acerca de mulheres que estão presentes nos dicionários da língua portuguesa de grande 

difusão/circulação nacional. Neste estudo documental, elegemos, em um dicionário online de 

acesso gratuito, alguns vocábulos que podem ser relacionados a estereótipos de gênero, por 

entendermos que dicionários, como grandes documentos legitimadores e veiculadores da 

linguagem formal dos idiomas, fixam representações e valores. A reivindicação por uma 

linguagem não sexista é uma busca do empoderamento, um movimento político das mulheres 

para se apropriarem do discurso acerca de si mesmas, seja por questão de autoria, seja por questão 

de representatividade social ou linguística. Reivindicar o espaço das mulheres na fixação das 

normas da língua ou na simples menção documental da realidade que as mulheres vivem, 

discutem ou vivem é uma reivindicação feminista em prol da promoção de uma equidade que 

transpassa inclusive os meios institucionais, os documentos oficiais, as retratações e projeções 

das muitas possibilidades de ser mulher no Brasil e no mundo. Detectar as estratégias da ordem 

do discurso hierárquico ou assimétrico para compreender e então subvertê-lo consiste também em 

criticar as instituições sexuadas e sexistas e o imaginário que as produz e reproduz. O léxico pode 

ser umas das vias para tal. A partir das questões metodológicas da análise discursiva foucaultiana 

analisamos os vocábulos selecionados a fim de revelar as relações de poder expressas em 

discursos normatizadores e estigmatizadores da língua levando em conta sua presença, ausência 

e definições, bem como pela historicidade da materialidade discursiva em que estão inscritos. 

Tendo em conta a realidade histórica de violência de gênero sofrida pelas mulheres nas mais 

diversas sociedades e o resultado da analise que fizemos é possível dizer que o não designado e o 

estereotipado é um mecanismo linguístico que faz ignorar os mecanismos históricos e sociais de 

discriminação do gênero feminino pelo masculino. Estes mecanismos históricos e sociais se dão 

em práticas discursivas que estabelecem uma relação de forças na sociedade. 

 

Palavras-chave: Sexismo; Linguagem; Estudos Feministas. 
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DAS SOBREASSEVERAÇÕES AOS DESTACAMENTOS: MODOS DE CONTROLE 

DE IRRADIAÇÃO DA FALA POLÍTICA 

 

André William Alves de ASSIS (UFMG) 

assis.awa@gmail.com 

 

 

O avanço tecnológico da comunicação e a importância cada vez maior desses meios na vida das 

pessoas exigem olhares atentos dos pesquisadores interessados em apreender o que acontece a 

partir da relação entre mídia e sociedade. Em um processo de escolha do governante de um país, 

como o que acontece nas eleições brasileiras, o empenho dos partidos em divulgar seus candidatos 

a partir de premissas da comunicação é muito forte. A mídia precisa da política para pôr seus 

candidatos em evidência, e a política precisa da mídia para nutrir suas produções discursivas. A 

política de hoje não é a de antes, assim como a mídia não funciona sempre da mesma maneira e 

nem sempre utiliza as mesmas ferramentas para veicular seus produtos midiáticos. Elas 

cofuncionam e respondem, cada uma a seu modo, às coerções impostas por seus campos e 

práticas. Interessados em observar como esses processos se imbricam nos dias atuais, delimitamos 

o segundo turno das eleições as eleições para presidência no Brasil, no ano de 2014, como 

momento sócio-histórico para coleta de um corpora que compreende: a) debates político-

televisivos, em que os atores políticos Dilma Rousseff e Aécio Neves se enfrentaram em quatro 

diferentes emissoras de televisões; b) notícias nas modalidades impressas e online, que relatam 

as falas dos políticos a partir da enunciação dos debates. De forma geral, propomos analisar o 

funcionamento das sobreasseverações no conjunto do debate, e as retomada das falas dos atores 

políticos pela prática jornalística de produção das notícias. O referencial teórico em que nos 

ancoramos é bastante amplo e abarca estudos já consagrados sobre citações, silenciamento, 

heterogeneidades constitutivas e mostradas; e também estudos atuais, como enunciados 

destacados, aforizações, sobreasseverações, ethos discursivo, dentre outros. Essas categorias 

discursivas nos permitem problematizar a relação polêmica entre política e mídia no espaço 

jornalístico e refletir sobre o funcionamento das produções linguageiras midiáticas, 

especificamente no que se refere à produção e circulação das notícias sobre os debates. 

 

Palavras-chave: Enunciados destacados; Mídia; Política. 
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O DISCURSO RELIGIOSO NEOPENTECOSTAL E A CONSTRUÇÃO DO ETHOS E 

DO PATHOS EM PROGRAMAS TELEVISIVOS 

 

André Luiz de Castro SILVA (UFU) 

profalucastro@yahoo.com.br 

 

 

O campo religioso cristão neopentecostal no Brasil tem investido de forma sistêmica nos últimos 

anos na mídia eletrônica para levar aos sujeitos interpelados, a todo instante, mensagens que 

atinjam um número cada vez maior de pessoas que buscam “fortalecer o ser”, ou seja, o 

emocional. Nossa proposta ancora-se em um recorte de pesquisa de mestrado que registrou um 

dos objetivos na análise da integração do ethos e o pathos retóricos aos quadros teóricos dos 

estudos discursivos apoiando-se em Maingueneau (1997, 2005), Charaudeau (2007, 2010) e 

Amossy (2005). Alguns enunciados discursivos apresentados por uma das denominações que 

mais fomentam a paternalização – a Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra – foram objeto de 

análise para este artigo. A metodologia utilizada foi a análise do programa “Vida com Esperança”, 

exibida e gravada da emissora comandada pela denominação, a Rede Gênesis de Televisão, no 

dia 17 de fevereiro de 2015. Selecionamos o corpus restrito em cinco minutos de sermões. A 

análise mais detalhada, de caráter qualitativo, resumiu-se ao corpus restrito. Observamos que a 

denominação fundada em Brasília no início dos anos 1990, liderada pelo professor, físico, cantor, 

compositor, empresário e também Bispo Robson Rodovalho e por sua esposa Lúcia Rodovalho, 

por meio do uso da mídia eletrônica (rádio e televisão) constrói, em formações discursivas 

distintas, determinados dizeres que podem ou devem ser apresentados, com o intuito de promover 

um feeling gerando maior visibilidade a igreja, aos seus feitos e, depois, ao nome de Jesus Cristo. 

Neste campo está imbricada a busca por práticas discursivas através de estratégias, de estruturas 

argumentativas voltadas para um público cada vez mais carente por satisfazer anseios, 

necessidades, sonhos e desejos através da ação dos sujeitos que reconstroem sentidos a partir dos 

lugares discursivos de onde falam.  

 

Palavras-chave: Discurso; ethos; religião. 
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A CONSTRUÇÃO DE UM ETHOS DISCURSIVO PARA O JORNALISMO GLOBO 

NEWS: PUBLICIDADE, CENOGRAFIA E POSICIONAMENTO 

 

Andressa Caroline LEONARDO (UFSCar) 

andressa_leonardo_182@hotmail.com 

 

 

Neste Projeto de Pesquisa objetivamos contribuir para compreender como opera o telejornalismo 

atualmente, ao identificar o modo de constituição do ethos discursivo da Globo News - uma das 

maiores produtoras de notícias do mundo -, focalizando três aspectos: publicidade, cenografia e 

posicionamento. Descrever a construção do ethos discursivo da Globo News implica mostrar a 

imagem que a Globo News constrói de si nos enunciados publicitários, que estão encadeados a 

outros tipos de enunciados que com eles dialogam, todos entendidos como práticas discursivas 

voltadas a seduzir, exercer poder e convencer um coenunciador de que se usa a “verdade” como 

instrumento, que isso confere, per se, credibilidade, e que, assim, domina-se o jornalismo. 

Procuramos também verificar se e como ocorre a relação dessa instituição com o ciberespaço e a 

cibercultura, que estão inescapavelmente implicados na constituição de uma imagem jornalística 

contemporânea, e avaliar em que medida o jornalismo produzido pela Globo News – e dela 

produtor – atende aos princípios fundamentais da deontologia: instrumento de regras 

determinados pelas atividades profissionais, que é produzido também pela colaboração dos 

usuários, com o intuito de atender às necessidades da população. Para tanto, delineamos certos 

traços da história da televisão brasileira e da Rede Globo até a chegada da TV paga ao mercado 

nacional, que viabilizou o surgimento dos canais nacionais no formato All News (termo usado 

para designar uma emissora cuja programação é composta apenas de notícias ou reportagens, ou 

seja, de cunho estritamente jornalístico ). Desse modo, serão selecionadas como corpus de 

referência duas campanhas publicitárias intituladas “Nunca”, lançada em 2010, e “Informação é 

vital”, de 2013, produzidas pela agência F/Nazca Saatchi & Saatchi, cinco vinhetas lançadas em 

2014 e chamadas de programas e de aplicativos para celular do canal. A abordagem teórico-

metodológica que seguiremos tem por base a constituição discursiva do ethos, tal como proposta 

por Dominique Maingueneau, inscrita no quadro teórico da Análise do Discurso de tradição 

francesa. 

 

Palavras-chave: Comunicação social; Comunidade discursiva; Ethos. 
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AUTORIA E PRODUÇÃO ESCRITA NA ESCOLA: UMA PERSPECTIVA 

DISCURSIVA 

 

Atauan SOARES DE QUEIROZ (UFBA) 

atauansoares@gmail.com 

 

 

Este pesquisa focaliza a prática pedagógica do professor de Língua Portuguesa (LP) do Ensino 

Médio (EM), no que diz respeito ao trabalho com os gêneros textuais na modalidade escrita. Seu 

objetivo geral é ampliar o debate teórico e metodológico sobre práticas pedagógicas do ensino de 

LP no EM, na área de produção escrita, na perspectiva da constituição do aluno como sujeito-

autor. Têm-se como objetivos específicos analisar as práticas pedagógicas de produção textual, 

em aulas de LP, identificando a concepção de texto, escrita e autoria que embasa a prática docente; 

analisar como os traços de autoria, de singularidades, se apresentam, em textos produzidos pelos 

alunos. Esta investigação justifica-se pela necessidade de se promover um debate sobre um tema 

que ainda não foi suficientemente incorporado ao ensino de língua, nem do ponto de vista teórico 

nem do metodológico: o estudo do texto e sua relação com a autoria, considerando as práticas 

pedagógicas que orientam a produção escrita no EM. Para compreender/interpretar a 

complexidade da didática da escrita em sua inter-relação com a constituição de sujeitos-autores, 

a pesquisa de natureza qualitativa e inspiração etnográfica, operacionalizada através de entrevista 

semiestruturada, observação de aula e análise de documento (planejamento anual de ensino de 

cada professor e textos produzidos pelos alunos), tem a Análise de Discurso Francesa (ADF) 

como aporte teórico, porque se propõe a analisar questões voltadas para a dimensão discursiva do 

ensino de LP, mais especificamente da produção textual escrita, considerando os processos e as 

condições de produção da linguagem, a conjuntura histórica, a materialidade linguística, as 

condições verbais do aparecimento da discursividade. O locus de produção de dados foi o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, câmpus Barreiras, e os sujeitos do 

estudo foram 03 (três) professoras de Língua Portuguesa que atuam no EM integrado e suas 

respectivas turmas, totalizando um universo de 03 (três) turmas. 

 

Palavras-chave: Autoria; Prática pedagógica; Produção escrita. 
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SENTIDOS DE CIÊNCIA E DE CIENTISTAS EM DIÁLOGOS DO BEST-SELLER 

ANJOS E DEMÔNIOS 

 

Bruna ZILLI (IQ/CAr) 

zillibruna@gmail.com 

 

Luciana MASSI (FCL/CAr) 

lu.massi.ana@gmail.com 

 

 

Diante do distanciamento da população em geral em relação à ciência, nesta pesquisa 

investigamos discursivamente os sentidos de ciência e cientista que emanam do best-seller “Anjos 

e Demônios”, de Dan Brown, que já vendeu 40 milhões de cópias no mundo todo. Neste trabalho, 

analisamos alguns diálogos do oitavo capítulo da obra, no qual o diretor do Conseil Européen 

pour la Recherche Nucléaire (CERN), Kohler, conversa com Langdon, especialista em 

simbologia contratado para investigar um assassinato. A partir da identificação de algumas visões 

deformadas de ciência, apontadas por Daniel Gil-Pérez e colaboradores em artigo da revista 

Ciência &amp; Educação, analisamos duas passagens: 1) Kohler apresenta o CERN para Langdon 

dizendo que emprega “as mentes mais brilhantes do planeta”, 3000 pessoas de 60 nacionalidades 

que se comunicam “em inglês, naturalmente”. Este trecho remete a uma visão elitista de ciência, 

pois na fala de Kohler, marcada pela sua formação ideológica, entende-se que um cientista deve 

ser genial e falar inglês, indicando que os próprios cientistas possuem e disseminam visões 

distorcidas de ciência. A condição de produção deste discurso pode favorecer essa valorização 

para compensar o fato de que ali ocorreu um assassinato. Por outro lado, Kohler aponta para uma 

grande quantidade de cientistas trabalhando juntos e, portanto, negando uma visão individualista 

do cientista; 2) Kohler diz que no CERN buscam-se respostas para a origem da vida. Langdon se 

surpreende, pois acredita ser questão de domínio espiritual. Kohler responde que todas as 

perguntas algum dia foram espirituais, enquanto a ciência não as respondeu. Podemos observar 

aqui uma visão socialmente neutra ou descontextualizada da ciência, pois nas falas de Kohler a 

ciência é o único caminho para a compreensão do mundo ignorando as relações complexas que a 

permeiam, como a religião e suas crenças. Esse distanciamento da sociedade reveste-se de uma 

comparação e superioridade em relação a outras formações ideológicas e discursivas, já que o 

possível motivo do crime era religioso. Além disso, o trecho aponta para um interdiscurso com o 

senso comum de que o misticismo responde essas questões e a ciência trata de assuntos 

desvinculados da vida e da sociedade. Através da análise é possível identificar contrapontos nessa 

fala que afasta e aproxima ao mesmo tempo a ciência da sociedade. De modo geral, percebemos 

que a análise discursiva revela uma multiplicidade de sentidos e interpretações sobre a ciência e 

os cientistas que não são captadas apenas pela identificação de visões distorcidas. 

 

Palavras-chave: Ciência; Cientistas; Anjos e Demônios; Literatura. 
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AS RELAÇÕES DIALÓGICAS E O PROJETO DE LEI Nº 6583/2013 (ESTATUTO DA 

FAMÍLIA) 

 

Carlos ALVES (Unicsul) 

carlos.alves@fmu.br 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise dialógica do Projeto de Lei nº 

6583/2013, que tramita na Câmara Federal, de autoria do Dep. Anderson Ferreira (PR-PE), que 

tem por objetivo a elaboração de um “Estatuto da Família”. Trata-se de um projeto polêmico, 

elaborado pela bancada evangélica, que defende uma concepção de família tradicional, ou seja, 

de um casamento ou união estável entre um homem e uma mulher, como previsto no Art. 226 da 

Constituição Federal. Defensores de um modelo tradicional cristão de família, a bancada 

evangélica também luta para fazer valer algumas alterações na Lei 8069/90, o ECA (Estatuto da 

Criança e do Adolescente), em que somente pessoas casadas civilmente ou que mantenham união 

estável poderão ter condições para adoção. Ao tomar tal postura, a bancada evangélica, por meio 

de dispositivos legais, procura coibir a adoção por casais homoafetivos, contrariando as decisões 

já deliberadas pelo Supremo Tribunal Federal. Situação crítica que já suscita debates nas diversas 

mídias. Procuraremos neste trabalho, analisar algumas “vozes” que se apresentam a favor e 

também outras que são contrárias ao projeto. Analisaremos os discursos, que exigem revisão do 

documento, principalmente, em seu Artigo 2º. A partir dos pressupostos teóricos do Circulo de 

Bakhtin e da ADD (Análise Dialógica do Discurso), procuraremos por meio deste trabalho 

identificar as relações dialógicas presentes no momento da elaboração do Projeto de Lei “Estatuto 

da Família”. Além das relações dialógicas, estudaremos as questões ideológicas que perpassam 

os discursos e que contribuem para uma versão definitiva do Projeto de Lei, cujo processo de 

elaboração e de tramitação propõe desafios e uma maior atenção por parte dos analistas do 

discurso. Ao estudarmos esse gênero, que pertence a esfera jurídica, pretendemos contribuir um 

pouco para o desenvolvimento dos estudos linguísticos.  

 

Palavras-chave: Estatuto da Família; discurso; ideologia; relações dialógicas; 
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A CONSTRUÇÃO DA FIGURA DO CRIMINOSO: OS EFEITOS DE SENTIDO NO 

DISCURSO JORNALÍSTICO 

 

Carlos Alberto Garcia BIERNATH (Unesp) 
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Kelly De Conti RODRIGUES (Unesp) 

decontik@yahoo.com.br 

 

 

Na “produção de notícia”, torna-se importante entender o contexto que envolve a construção da 

informação. É preciso considerar as condições e restrições ligadas à organização do trabalho, pois 

são elas “que determinam a definição de notícia, legitimam o processo de produção e contribuem 

para prevenir as críticas do público” (GARBARINO, 1982, p. 12 apud WOLF, 2012, p. 195). 

Essas condições é que determinaram a noticiabilidade de cada informação, julgando assim se 

estas são aptas ou não a serem publicadas. Essas mesmas condições são denominadas por alguns 

autores como ‘valores-notícia’. Se é no discurso que buscaremos aprofundar nosso estudo, é 

preciso compreender como a notícia se constitui. De acordo com Rodrigues (1990), a notícia em 

si é “uma espécie de acontecimento segundo, provocado pela própria existência do discurso 

jornalístico”. Assim, é possível afirmar que o ‘acontecimento jornalístico’ será conformado por 

parte do sujeito-jornalista que o produziu e pelo veículo midiático que o divulgou. Portanto, após 

constituída, a notícia trará consigo um outro em sua própria narrativa. É justamente nesse caminho 

que a mecânica de construção do sentido da notícia se compõe por um duplo processo, segundo 

Charaudeau (2012): transformação e transação. No primeiro, há o movimento de “transformar o 

‘mundo a significar’ em ‘mundo significado’, estruturando-o segundo um certo número de 

categorias que são, elas próprias, expressas por formas”. Aqui, informar deve “descrever 

(identificar-qualificar fatos), contar (reportar acontecimentos), explicar (fornecer as causas desses 

fatos e acontecimentos)” (CHARAUDEAU, 2012, p. 41). No processo de transação, o sujeito 

produtor do ato linguístico dará uma significação psicossocial a seu discurso, conferindo um 

determinado objetivo. Em outras palavras, o acontecimento observado passa pela questão da 

subjetividade do sujeito – em se tratando de sujeito jornalista –, e a notícia é o relato da observação 

deste acontecimento. Nesta pesquisa, portanto, analisamos o processo de produção da narrativa. 

Selecionamos entrevistas do programa Aqui Agora – realizada em 1995 com o João Acácio 

Pereira da Costa, o 

“Bandido da Luz Vermelha”, quando este se encontrava ainda preso – e do programa Tá na Tela 

– com o publicitário Eduardo Martins, em 2014, no presídio em que cumpria a pena. É este 

repórter que seleciona determinados discursos em detrimento a outros e organiza a narrativa de 

forma a transmitir ao público determinadas imagens a respeito desses personagens, 

representando-os, por exemplo, como criminosos. O valor-notícia dos programas no formato 

popularesco seleciona situações que podem criar narrativas grandiosas e, nesse processo, 

qualificam os personagens. 

 

Palavras-chave: Discurso jornalístico; Efeitos de sentido; Jornalismo Popularesco. 
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A VIOLÊNCIA NO DISCURSO POLÍTICO DA CAMPANHA PRESIDENCIAL DE 

2014: COMBATES/EMBATES NO HORÁRIO GRATUITO DE PROPAGANDA 

ELEITORAL 

 

Carlos Henrique Silveira RATTIS (UNIFRAN) 

carlos.h.s.rattis@gmail.com 

 

 

Este trabalho de mestrado é motivado pela observação, no decorrer da campanha presidencial de 

2014, da instauração de discursos agressivos de ódio e aversão que começam a circular na 

televisão e nas redes sociais, media pelos quais circulou mais ativamente o discurso político no 

ano em questão. Na televisão, tanto no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) quanto 

nos debates promovidos pelas redes de transmissão, além dos telejornais e das vinhetas 

transmitidas ao longo da programação televisiva; nas redes sociais, os discursos circularam mais 

especificamente pelo Facebook e Twitter. A partir dessa motivação, a pesquisa tem como objetivo 

observar como esses discursos de agressão instauram-se nos programas dos candidatos à 

presidência, especificamente, no segundo turno, quando o clima de ódio se intensifica na 

sociedade brasileira. Para tanto, selecionamos como corpus do trabalho gravações dos programas 

do segundo turno dos candidatos Dilma Rousseff e Aécio Neves, a partir das quais observaremos 

o funcionamento da temática da violência. A base teórica da pesquisa está centrada na Análise do 

Discurso de linha francesa, a partir das reflexões de Michel Pêcheux sobre o discurso político e 

das reflexões de Michel Foucault em sua empreitada arquegenealógica das práticas discursivas 

dos sujeitos sociais. Também lançamos mão dos estudos sobre as transformações do discurso 

político contemporâneo empreendidos por Jean-Jacques Courtine, que passam a considerar o 

discurso em sua materialidade sincrética e multicanal como fragmento de história – consideração 

a partir da qual transforma-se também a posição analítica frente à produção e circulação desse 

discurso. Para sustentar nosso olhar sobre a violência, buscamos as reflexões de Karnal sobre a 

história da violência e do ódio no Brasil. A hipótese do trabalho se constrói a partir da 

consideração de que o discurso agressivo e violento é parte das transformações contemporâneas 

do discurso político e coloca em jogo, cada vez mais, a individualidade do candidato, em 

detrimento da disputa político-partidária. 

 

Palavras-chave: Análise do discurso; HGPE; Violência. 
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A linguagem não só traz sentindo a realidade, mas como também a cria. Segundo Buzan e Hansen 

(2009) “a linguagem tem uma capacidade estruturante e de influência que lhe fornece poder 

social”. Dessa forma, estudar a linguagem com o foco na Análise de Discurso (AD) se apresenta 

como via fundamental para compreender e aprender o mundo ao redor, já que o mundo até existe 

independentemente da linguagem, mas nunca poderemos conhecê-lo – além do fato de afirmamos 

sua existência (CAMPBELL, 1992). Com isso, estudar a Análise de Discurso possibilita novas 

formas de enxergar a sociedade, permite novas interpretações e assim construir novas identidades 

e realidades. Dentro deste contexto é possível reler vários momentos que marcaram a humanidade 

através dos discursos produzidos por eles, isso é possível porque o discurso se comporta como 

“ligação entre a percepção do seu autor e seu interesse [...]” (LEITE, 2003). Existem correntes 

dentro do campo das Relações Internacionais, como a corrente pós- estruturalista, que estudam a 

relação entre a linguagem e um momento histórico, porque para esta vertente “é apenas por meio 

da linguagem que o significado e uma identidade particular são dados às coisas” (HANSEN, 

2006). O atentado terrorista de 11/9 é entendido como um evento que mudou a ordem mundial, e 

os documentos produzidos foram capazes de moldar o cenário internacional. Através dos 

discursos produzidos por Bush foi-se traçado a estratégia estadunidense da “guerra ao terror”, em 

que as identidades do “nós” e do “outro” foi fortemente delimitada pela doutrina Bush e 

apresentada como única verdade ao mundo. Os Estados Unidos usam sua política externa como 

uma “prática política para a constituição e manutenção da [...] identidade política” (CAMPBELL, 

1992), fazendo uso da linguagem para moldar não só uma nova realidade como também a 

percepção do novo inimigo por outros Estados na comunidade internacional. Ao analisar os 

discursos da Inglaterra e do Brasil pode-se notar como foi à absorção das construções 

estadunidenses na política externa de cada Estado. Assim, o artigo propõe discorrer sobre a 

história da AD, entender a construção da doutrina Bush na “guerra ao terror”, observar se houve 

influência estadunidense na política externa da Inglaterra e Brasil e como tais Estados se 

comportaram e compreenderam a nova realidade e o novo inimigo. 

 

Palavras-chave: Análise de Discurso; “11/9”; Realidade. 
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O samba, possivelmente se originou na África e chegou até o Brasil, trazido pelos escravos que 

vinham das regiões de Angola e do Congo. No início era somente uma forma de dança, mas que 

a partir de 1918 explodiu como sendo o maior sucesso nas festas de carnaval, mas mantinha uma 

grande concorrência com a marchinha. A identidade feminina presente em clássicos do samba 

como, por exemplo, o composto por Mario Lago e Ataulfo Alves, “Ai que saudade da Amélia”, 

é encarada como uma figura submissa, recatada, sem vaidade, que ora é construída de forma 

irônica, ora reitera valores machistas, canção escrita no ano de 1941, ano em que se iniciavam os 

movimentos de libertação feminina. Ao longo dos anos, a identidade feminina foi se reconstruindo 

no mundo das canções de samba, tanto no que diz respeito às características evidenciadas nos 

temas, quanto numa maior abertura para a entrada da mulher do cenário da composição, uma vez 

que as mulheres sempre estavam presentes neste cenário, mesmo que de maneira sutil. Em virtude 

disso, muitas delas encantaram e imortalizaram o gênero mesclando força, doçura e, resistência, 

exemplo da cantora e compositora Leci Brandão, conhecida por cantar sambas afirmativos em 

relação à mulher negra. Amparado nos conceitos de identidade de Stuart Hall (1987), que defende 

ser a mesma “uma “festa móvel” formada e transformada continuamente em relação às maneiras 

pelas quais somos representados e tratados nos sistemas culturais que nos circundam” (HALL, 

op. cit.) e pelo conceito de corpus discursivo estudado por Jean Jacques Courtine (1981), termo 

inspirado na ideia de formação discursiva defendida por Foucault (1986), que assume identidades 

diferentes em momentos diversos e para isso deve estar aberto às construções presentes no corpus 

discursivo. Nesse sentido, este trabalho se propõe analisar discursivamente a identidade feminina 

construída em canções de samba da compositora Leci Brandão a partir de um estudo comparativo 

de canções de samba. Estudos iniciais têm mostrado que a identidade feminina se modifica a partir 

de elementos históricos e culturais. 
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ALÉM DA MODA: A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA NAS COMUNIDADES DO 

FACEBOOK QUE TRATAM DA VALORIZAÇÃO DOS CABELOS CRESPOS 

 

Cláudia Maísa BOA MORTE (UEFS) 

maisaboamorte@gmail.com 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a construção discursiva presente nas comunidades 

facebook que tratam da valorização dos cabelos crespos. Por meio da Análise de Discurso da 

Linha Francesa, mais especificamente AD pêuchetiana, propõe-se discutir aspectos relacionados 

às condições de produção e os processos de constituição dos discursos existentes nesses espaços. 

Através dos textos postados pelos sujeitos dessas comunidades, pretendo demonstrar que eles 

estão fortemente influenciados por questões históricas, sociais e ideológicas, uma vez que não 

tratam da valorização dos cabelos crespos apenas como moda, mas também como uma forma de 

reafirmar uma identidade afro-brasileira e quebrar os padrões estéticos hegemônicos, onde esse 

formato capilar é comumente tido com “ruim”, dentro do contexto das relações raciais construídas 

no Brasil. Esses sujeitos carregam em suas assertivas a mensagem de libertação e defendem que 

não estão mais presos à ideologia que afirmava que cabelo bom é o cabelo liso e/ou alisado. Desta 

forma, pode-se afirmar que esses discursos são resultados da interação dos sujeitos com as 

questões supracitadas e para compreendê-los é necessário conhecer os elementos que não foram 

explicitados nos textos. Isso ratifica, sobretudo, que a formação discursiva se constrói na relação 

com o outro e por sua vez traz inúmeros elementos de discursos já ditos, mesmo que esses sejam 

antagônicos. No estudo cabe também considerar que os sites de redes sociais constituem um novo 

espaço de formação discursiva, modificando a forma de interação entre os sujeitos, que além de 

consumidores de conteúdos, passaram a ser produtores diretos. Deste modo, o processo 

comunicacional vem sendo modificado, tornando-se mais rápido e reconfigurando a dimensão 

temporal e geográfica. Por isso as questões ligadas à conceituação de web 2.0, redes sociais, 

cibercultura, comunidades virtuais serão abordadas com o intuito de facilitar a compreensão deste 

cenário e das transformações acarretadas pelo advento das redes sociais digitais. 

 

Palavras-chave: Análise de discurso; Sites de redes sociais; Cabelos crespos. 
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AS VOZES DO TEXTO: ENSINO DA ESCRITA E ANÁLISE DO DISCURSO 

 

Cristian Henrique IMBRUNIZ (USP) 

imbrunizc@gmail.com 

 

Manoel Luiz Gonçalves CORRÊA (USP/Orientador) 

mcorrea@usp.br 

 

 

O trabalho tem um objetivo central, que se ramifica em três objetivos específicos. Os estudos do 

procedimento do discurso citado e da(s) heterogeneidade(s) enunciativa(s) do discurso em 

redações de vestibular, como objetivos primeiros, permitem: (a) Investigação da distribuição das 

vozes demarcadas no texto: descrever a distribuição das vozes do discurso citado em textos de 

pré-universitários e interpretá-la; (b) Investigação da relação entre distribuição das vozes e 

possíveis propostas didáticas: relacionar os resultados dessa descrição com possíveis propostas 

didáticas, buscando, nelas, explicações para a escolha de certos padrões de citação no conjunto 

de textos analisados; (c) Investigação das possibilidades de contribuição didática: tratar os 

resultados obtidos em função da perspectiva de suas contribuições para o ensino. A partir de 

Authier-Revuz (1990), pondo em destaque a vinculação de seu trabalho a aspectos da perspectiva 

dialógica da linguagem (BAKHTIN, 1997) e às formulações da Análise do Discurso Francesa 

(PÊCHEUX, 2007), o trabalho explora, com as ideias de heterogeneidade constitutiva e 

heterogeneidade mostrada (marcada e não marcada), a presença do outro em 18 redações da 

Fuvest de 2009 que, como como um dos argumentos, apresentam menções ao conflito na Faixa 

de Gaza, então em destaque no noticiário. Outra noção utilizada, a de tensão, fundamental para 

nosso inquérito, baseia-se – no que se refere à sua apreensão – no paradigma indiciário 

(GINZBURG, 1989). Nos textos analisados, os momentos de tensão indicam passagens que 

antecipadamente, simultaneamente ou retroativamente anunciam a voz do outro. Nesse sentido, 

as redações somam mais informações do que, superficialmente, aparentam: do mesmo modo que 

um médico, com os dados fornecidos pelo paciente e seus sintomas, busca delimitar o problema 

do enfermo, o linguista, tendo o texto como seu “paciente” imediato, opera no sentido de 

encontrar sinais sintomáticos e, em alguns casos, marginais, cujos sentidos são obtidos, na 

situação em questão, em uma perspectiva discursiva. 

 

Palavras-chave: Ensino; Discurso; Heterogeneidade. 
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O ETHOS DISCURSIVO IMPLICADO NAS METODOLOGIAS DE PESQUISA DE 

OPNIÃO 

 

Daniela Maria dos Santos FERNANDES (UFSCAR) 

fernandes.mdaniela@gmail.com 

 

 

Considerando o conturbado cenário político das eleições presidenciais de 2014, em boa medida 

alimentado pelas pesquisas de opinião, e a expansão desse tipo de pesquisa no universo do 

marketing, em que são remuneradas e feitas sobretudo em plataformas survey, entendemos que 

há pertinência em investigar como as relações sociais e o material linguístico estão implicados 

nessas metodologias de abordagem. A hipótese de trabalho é que, por mais que se pretenda 

neutralidade nessas pesquisas, a própria composição dos formulários delimita lugares, 

condicionando os interlocutores na coleta de dados – o que põe um problema crucial: o que é essa 

“opinião” coletada? De quem é? Como se delimita? O corpus é constituído pelo questionário de 

pesquisa de opinião eleitoral, do instituto Ibope Inteligência, inscrito no Tribunal Superior 

Eleitoral sob o número de Nº BR-00428/2014 e por questionários da plataforma survey do 

Conectaí, também do grupo Ibope, voltado para pesquisas remuneradas. Consideramos esse 

conjunto de instrumentos em suas formas de coleta qualitativas e quantitativas, e, assim, os 

formulários selecionados são de três modelos: a) o modelo de pesquisa de opinião eleitoral 

quantitativo do Instituto Ibope de Inteligência; b) o modelo quantitativo em pesquisas de 

marketing do Conectaí; c) o modelo qualitativo em pesquisas de marketing também do Conectaí. 

A análise desse material pretende contribuir para compreender o estatuto dos sujeitos nessas 

interlocuções dirigidas. Para tanto, mobilizamos a noção de ethos discursivo, proposta por 

Maingueneau (2008 a e b), o que implica considerar a teoria das cenas da enunciação: 

notadamente o ethos está vinculado às cenas de enunciação, que englobam três instâncias 

constitutivas da maquinaria discursiva: a cena englobante, a cena genérica e a cenografia. A cena 

englobante corresponde ao tipo de discurso, a cena genérica diz respeito ao contrato associado a 

determinado gênero, e a cenografia, construída no processo de textualização e não 

necessariamente imposta pelo gênero, e é a superfície do fio discursivo em que uma voz fiadora 

se constitui, avalizando um dado ethos discursivo que se impõe ao coenunciador, chamado a 

passar por um processo de incorporação ao responder a um dado questionário. Assim, ele deve 

ser capaz de determinar em que cena englobante se situa para responder à abordagem, entendemos 

que ele necessariamente se apoia nos mundos éticos convocados nos formulários. Trata-se, afinal, 

de compreender como se produzem os dados que são postos em circulação, e que abrigam formas 

de adesão dos pesquisados, sempre formas específicas de se inscrever no mundo. 

 

Palavras-chave: Pesquisa de opinião; Ethos discursivo; Cenas da enunciação. 
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A OUTRA MULHER: AMBIGUIDADES DO FEMININO NA NARRATIVA DA SÉRIE 

“MAD MEN” 

 

Daniel de Deus BARCELOS (USP) 

daniel.barcelos@usp.br 

 

 

Fundamentando-se em pesquisa empreendida no Programa de Pós-Graduação em Humanidades, 

Direitos e Outras Legitimidades (FFLCH-USP), pretende-se apresentar os resultados preliminares 

desta investigação interdisciplinar, calcada na historicidade do discurso, sobre espaços concretos 

e abstratos, historicamente e socialmente concebidos sob perspectiva majoritariamente masculina, 

que outorgam ambiguidades cotidianas e podem inviabilizar grandes feitos para a mulher no meio 

urbano, não obstante, dicotomicamente, suscitando evasões e resistências. Com base nessa 

premissa, propõe-se perscrutar as supracitadas ambiguidades em narrativas ficcionais complexas 

da televisão contemporânea, particularmente na interpelação crítica da representação de 

personagens femininas na série estadunidense “Mad Men”, em sequências da mise-en-scène ao 

longo de seus oito anos de exibição (2007 a 2015), selecionadas a partir de critérios de relevância 

e pertinência ao arco narrativo de cada personagem. Ademais, considerar-se-á a recepção pública 

e crítica em instâncias da web (tais como websites especializados em críticas e resenhas, fóruns 

de discussão, redes sociais e YouTube) dos capítulos nos quais essas sequências estão inseridas, 

a partir da qual pretende-se traçar projeções sociopolíticas e socioculturais contemporâneas das 

conquistas femininas obtidas no oxímoro do espaço masculino estendido às mulheres. Para tanto, 

os trechos audiovisuais e os excertos da web serão examinados à luz da Análise do Discurso de 

linha francesa, particularmente no tocante ao desdobramento de uma voz própria no espaço do 

discurso, apontado por Maingueneau (2005); à hibridização de discursos que revela as relações 

entre forças que os sustentam e constroem seus sentidos, assinalada por Orlandi (2003); e à 

ideologia observada nos pronunciamentos dos sujeitos, demonstrando as complexas relações de 

produção que impõem relações de poder, conforme descrita por Pêcheux (1988). A escolha da 

série “Mad Men” como objeto de estudo deve-se à possibilidade de se averiguar a concomitância, 

o entrecruzamento e a historicidade de diferentes discursos que dialogam na mesma narrativa, 

inclusive de distintas épocas, visto que, embora produzida nas duas primeiras décadas do século 

XXI, a narrativa ficcional se desdobra entre os anos de 1960 e 1970. Destarte, recorrer-se-á 

também aos conceitos de dialogismo, polifonia e cronotopia em Bakhtin (1998). 

 

Palavras-chave: Feminino; Narrativa Televisiva; Cronotopia. 
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O DISCURSO OFICIAL X O DISCURSO KINIKINAU: EDUCAÇÃO, TERRITÓRIO E 

PROCESSOS IDENTITÁRIOS 

 

Daniele Lucena SANTOS (UFMS/CPTL) 

lucena.ufms@hotmail.com 

 

 

Ao lançar olhar sobre a dimensão de (in)exclusão em que os Kinikinau se encontram, já que 

convivem na Aldeia São João com os Kadiwéu em uma situação de “harmonia” conflituosa, e 

mediante as condições oriundas da luta pelo reconhecimento étnico e territorial, partimos da 

premissa de que o território tradicional para esse povo é concebido como o lugar primordial para 

a revitalização cultural e linguística. Diante desse cenário de luta, este trabalho parte da hipótese 

de que os Kinikinau se apoiam na escola, como um espaço educacional que ultrapassa os limites 

de transmissão de conhecimentos universais. Em outras palavras, para esse povo a escola trata-se 

de um território em que a “democracia” se estabelece oportunizando momentos de construção 

identitária em que a língua Kinikinau é ensinada, bem como valores e saberes tradicionais são 

transmitidos aos alunos. A partir de dados coletados em pesquisas anteriores, constatamos que se 

faz necessário aprofundarmos as discussões em torno dos discursos oficiais e dos próprios 

Kinikinau, no sentido de buscarmos, na opacidade da língua quais as representações de educação, 

território se presentificam nesses discursos, movendo a constituição de diferentes processos 

identitários desse povo a partir dos também diferentes lugares assumidos por eles na história e 

que constituem uma subjetividade do ser/sujeito. Baseando-se no documento oficial das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena (2012) e o discurso do povo Kinikinau, 

este trabalho objetiva problematizar o processo de constituição identitária do indígena; analisar 

como são construídas as representações de educação, escola e território que constituem o discurso 

do documento oficial sobre o indígena, a partir da perspectiva discursiva e do processo de 

referenciação linguística, com base na interpretação de regularidades enunciativas que nos 

possibilitem buscar, via materialidade linguística, as condições de produção, as formações 

discursivas, formações ideológicas e os interdiscursos que perpassam o discurso dos indígenas 

sobre a escola e território, visando a discussão sobre os efeitos de sentido gerados. Para tal 

lineamento utilizaremos como arcabouço teórico a Análise de Discurso de Linha Francesa, com 

base no método arqueogenealógico foucaultiano para a problematização dos processos de 

subjetivação dos sujeitos e dos meios pelos quais ele significa seu dizer. Como suporte teórico 

para a elucidação das condições de produção, formações discursivas, formações ideológicas, 

sujeito, interdiscurso, arquivo e memória fundamentamo-nos em Foucault (2012, 2008), Orlandi 

(2009), e, sobre as noções de identidade e cultura Hall (2013; 2005). 

 

Palavras-chave: Análise do discurso; Processos identitários; Kinikinau. 
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DISCURSOS SOBRE RONDÔNIA/ RONDONIENSES E AS RELAÇÕES DE PODER 

 

Eliane Valente de ARAÚJO (UNIR) 

valenteeliane@hotmail.com 

 

Sônia Maria Gomes SAMPAIO (UNIR)* 

soniagsampaio@superig.com.br 

 

 

Em meio a tantos discursos lançados pelos meios de comunicação, não se pode achar que através 

da linguagem um homem comunica algo a outro homem simplesmente. Segundo Pêcheux (2014), 

quem enuncia algo, o faz sempre de determinado lugar, de determinada posição. E essas posições 

denotam interesses que por sua vez estão relacionados à forma do homem olhar a si, o outro e o 

mundo que os cerca. O presente estudo analisa dois enunciados divulgados na mídia nos anos de 

1986 (Rondônia para principiantes) e de 2009 (Em Rondônia é assim mesmo...), cujos discursos 

constroem representações sobre Rondônia e os rondonienses. Nessas representações denotam-se 

concepções discriminatórias e etnocêntricas, debochando-se dos costumes, falares, festividades, 

comportamentos, entre outros aspectos locais, transparecendo-se, assim, um olhar imponente que 

analisa, julga e condena esse estado e seus moradores. É um discurso que (re)produz preconceitos; 

buscando subjugar e constituir o outro a partir de uma perspectiva de inferioridade. Diante dessas 

questões, optou-se por enfocar as relações de poder nesses discursos, considerando-os como lugar 

de embate e de constituição dos sujeitos. Para isso, buscou-se fundamentação teórica-

metodológica baseada em duas linhas de estudo: a Análise do Discurso de linha francesa e a 

Crítica Pós-Colonialista. A primeira, representada por Foucault (2013), que trabalha com as 

Formações Discursivas, apresentando uma proposta de análise arqueológica do discurso, 

concebido como acontecimento, permeado por regularidades e dispersões; por Pêcheux (2014), 

que teoriza sobre a constituição do sujeito pela ideologia; e em Althusser (1983) que traz reflexões 

sobre a relação entre discurso e poder, através das ações persuasivas dos Aparelhos Ideológicos 

do Estado. A segunda, representada por Edward Said (2007), contribui com reflexões sobre a 

reprodução do discurso colonizador em produções atuais, observando-se as concepções e 

representações arraigadas em posições preconceituosas e hegemônicas perante o outro. No corpus 

de análise, observou-se um discurso que procura (re)produzir preconceitos contra Rondônia/ 

rondonienses, buscando-se subjugar e constituir o outro a partir de uma perspectiva de 

inferioridade, destacando-se não apenas diferenças culturais, mas principalmente diferenças 

sociais e econômicas. Diante de tudo isso, os enunciados analisados não podem ser considerados 

apenas como uma estrutura linguística composta por signos; como práticas discursivas, constroem 

referências preconceituosas que ultrapassam os limites de uma mera representação; e ao serem 

divulgados na mídia exercem uma relação de poder, reivindicando para si status de verdade. 

 

Palavras-chave: Rondônia; Discurso; Relações de poder. 
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FORMAÇÃO DISCURSIVA EM PIADAS SOBRE MULHERES 

 

Eline Araújo dos Santos BARBOSA (UNIR) 

elineasb@gmail.com 

 

 

As piadas, embora pareçam indiferentes, veiculam ideologias. Para a Análise do Discurso, são 

interessantes principalmente pelo fato de propagarem, além do sentido mais perceptível, uma 

ideologia encoberta, pois são quase sempre portadoras de discursos socialmente controversos e 

que não são explanados em qualquer local. Esses enunciados repetem discursos que fazem parte 

de uma memória coletiva e social, colocando em circulação temas tabus fazendo uso de recursos 

linguísticos para gerar efeitos de sentido humorístico. Os efeitos de sentido variam dependendo 

da marca ideológica, pois o lugar histórico-social determinará os interdiscursos presentes nesses 

enunciados. As piadas estão frequentemente relacionadas a outros discursos, consequentemente, 

produzindo diferentes sentidos. O riso decorrente da piada significa que se compartilha, entre 

falante e interlocutor, esses outros discursos, uma memória discursiva sobre o assunto, ainda que 

se admita ou não esses enunciados. Logo, o sentido, enquanto efeito, nunca é o sentido de uma 

palavra/enunciado, mas um conjunto de já-ditos, o interdiscurso, que pode ser definido como 

discursos reproduzidos a partir de outros discursos já existentes, realizados anteriormente em 

outro tempo e espaço. As piadas sobre mulheres revelam como determinada sociedade vê as 

pessoas do sexo feminino, servindo de pretexto para disseminar as formas de se pensar, as visões 

de mundo que se têm da mulher e da condição feminina, por um determinado grupo machista ou 

antifeminista, entendendo esses enunciados como interdiscursos de uma determinada formação 

discursiva. A partir dessas definições, buscou-se explicitar, com base na Análise do Discurso, 

efeitos de sentido e ideologias preconceituosas e discriminatórias contidas nas piadas sobre 

mulheres e que são de domínio público, ao construir um estereotipo de comportamento das 

mulheres, visto que a Análise do Discurso transpassa os fatores linguísticos para explicar o humor 

das piadas, ao inserir no contexto mais amplo da enunciação, as condições socioculturais que 

auxiliam na compreensão do discurso humorístico. 

 

Palavras-chave: Formação Discursiva; Efeitos de Sentido; Piadas sobre Mulheres. 
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VOZES SILENCIADAS: SUJEITOS E PRÁTICAS DISCURSIVAS NO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

Emanuele GOMES (UFRN) 

manugiovana@gmail.com 

 

 

Refletir sobre a vida e as palavras que a compõem. Perceber em que medida os discursos de 

autoridade negam vozes, instauram silêncios e estimulam a reprodução de discursos dominantes 

outros, sem permitir que falem os sujeitos. Partindo desse ponto de vista, este trabalho pretende 

mobilizar conceitos expressos por Mikhail Bakhtin e o Círculo para a análise de Diários de 

Leituras produzidos por alunos do Ensino Fundamental. Primeiramente, objetivamos descrever 

os conceitos de gêneros discursivo e enunciado, de acordo com a teoria bakhtiniana, refletindo 

sobre de que maneira esses conceitos aparecerem/desaparecem nas práticas escolares. Num 

segundo momento, descrevemos também o conceito de Diários de leituras, a partir de Machado 

(1998), relatando como se deu o estranhamento dos sujeitos ante a novas práticas desenvolvidas, 

sempre estabelecendo contato entre os conceitos relatados e a teoria do Círculo. Definindo os 

Diários como enunciados concretos, advindos de sujeitos únicos e individuais, traremos a análise 

de trechos de Diários a fim de verificar de que forma as vozes sociais silenciadas se deixam 

mostrar, ajuizando as categorias de silenciamento e respostas a polêmicas. Para embasar a análise, 

traremos ainda as definições de leitura e escrita na escola, a partir de Geraldi (2006) e Solé (1997), 

refletindo em como a escola alija os direitos dos sujeitos em se expressar, negando possibilidades 

de palavras e contra palavras, instaurando um regime de silenciamento e negativas de direitos.  

Dessa maneira, tentamos responder aos questionamentos: 1) de que forma a prática de Diários de 

Leituras pode contribuir para a formação crítica dos sujeitos, a medida em que propõe discussão 

e opinião sobre fatos do mundo?; 2) Como as vozes que circulam no ambiente escolar 

transparecem nos discursos dos sujeitos?; 3) Em que medida a compreensão do conceito de 

enunciado e gênero discursivo contribui para práticas de leitura e escrita exitosas no Ensino 

Fundamental? Assim, tentamos apresentar um recorte das práticas desenvolvidas na escola afim 

de refletir sobre vozes que se calam no ambiente escolar.   

 

Palavras-chave: Diários de Leituras; enunciado polêmico, prática de escrita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
São Carlos/SP – Brasil, setembro de 2015 

408 

 

 

 

 

 

 

 

MUN-KI JEET: UM CINEMA SUJO E O POVO NO FIM DA ERA COLONIAL NA 

ÍNDIA 

 

Emília Teles da SILVA (Universidade Federal Fluminense) 

emiliateles@gmail.com 

 

 

Este painel analisa uma crítica de cinema da revista indiana Filmindia, publicada em janeiro de 

1947, ano da independência indiana. A crítica em questão trata de uma cena de dança da atriz 

anglo-indiana Cuckoo, no filme Mun-ki Jeet (1945). A Índia nesta época estava no final da era 

colonial, e a independência era iminente. O nacionalismo indiano estava em seu auge, um 

nacionalismo que era sob muitos aspectos conservador e moralista. A cena de Mun-ki Jeet, 

considerada indecente, foi alvo da campanha da revista de cinema Filmindia (cujo editor era 

nacionalista) pela “purificação” moral do cinema indiano. Algumas palavras usadas nesta crítica 

publicada na revista serão objeto de nossa análise: “imundo”, “vulgar” e “anglo-indiana”, assim 

como “assassinar” e “envenenar”. No primeiro caso, será feita uma associação com a questão da 

“poluição”, um dos credos essenciais da religião hindu (com base no livro de Mary Douglas, 

Pureza e Perigo). A palavra “vulgar” será analisada com base em sua origem latina, vulgo (“povo, 

plebe”). Há ainda uma conexão entre o povo “vulgar” e a poluição “imunda”, à medida em que 

no sistema de castas indiano, o contato com o povo (as castas mais baixas) é poluidor para a elite 

(as castas mais altas). Assim, o cinema é “imundo” também porque é “vulgar” – do povo. A 

palavra latina “vulgo” tem ainda uma associação com a prostituição, que será investigada. A 

dança, na Índia, nesta época ainda era muito associada à prostituição. Assim, de certo modo, toda 

dança era “vulgar”. A palavra “anglo-indiana” será analisada por seu caráter de exclusão: uma 

anglo-indiana não é uma indiana, e o que é mais importante, não é uma mulher indiana. Sua dança 

sensual, portanto, não é a dança de uma mulher indiana, que o nacionalismo constrói como pudica, 

modesta e caseira. As palavras “envenenar” e “assassinar”, usadas metaforicamente, indicam uma 

tentativa de transformar em uma falta grave o ato dos produtores de produzir esta cena. Por fim, 

contrastaremos esta crítica de janeiro de 1947 com a primeira crítica do filme publicada na revista, 

em novembro de 1945. A diferença de opinião entre as duas críticas retrata uma guinada 

conservadora da revista entre 1946 e 1947. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
São Carlos/SP – Brasil, setembro de 2015 

409 

 

 

 

 

 

 

 

“UMA PROFESSORA MUITO MALUQUINHA”: LEITURA E MEDIAÇÃO EM SALA 

DE AULA 

   

Felipe Hilan Guimarães SANTOS (UFPA) 

hilanguimaraes@hotmail.com  

 

Thayane Corrêa Lisboa da SILVA (UFPA) 

thayanelisboa@hotmail.com  

  

  

O referido pôster foi elaborado a partir da analise de dados obtidos com base no projeto “O desafio 

de ensinar a leitura e a escrita no contexto do ensino fundamental de nove anos e da inserção do 

laptop na escola pública brasileira”, financiado pela CAPES no programa Observatório da 

Educação (OBEDUC), que foi realizado na Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará 

(EA-UFPA) em uma turma de 3º ano do ensino fundamental I. Tomou-se como foco principal o 

conceito de que a criança é um sujeito permeado por singularidades e tensionamentos, que possui 

demandas subjetivas, sendo então necessário um trabalho de mediação que atinja suas 

necessidades quanto ao processo de aprendizagem. Dessa forma, surge uma proposta de 

intervenção em sala de aula que lida com a heterogeneidade por meio de uma “escuta” mais 

detalhada acerca das dificuldades dos alunos, cabendo ao professor o papel de mediador que 

auxilia a interação do aluno-leitor com o texto. A abordagem de leitura em questão foi feita do 

livro “Uma professora muito maluquinha”, de Ziraldo, e pautou-se no viés da heterogeneidade e 

em um caráter lúdico, transpondo à sala de aula o movimento do jogo e da corporalidade. Para 

abarcar mais informações à pesquisa aqui tratada foram coletados recortes de quadros sinóticos e 

diários de campo feitos da observação da turma selecionada para a atuação da referida abordagem 

de leitura vinculada a esta investigação.  

  

Palavras-chave: Aprendizagem; Leitura; Mediação. 
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A CONSTITUIÇÃO DA RESISTÊNCIA PELO DISCURSO DO JORNAL O ESTADO 

DE SÃO PAULO NO MOVIMENTO DE JUNHO DE 2013 

 

Fernanda BUFONI (UNIFRAN) 

bufoni.fernanda@gmail.com 

 

 

Este trabalho pretende analisar como a resistência dos protestos realizados no Brasil em 2013 foi 

constituída nas capas do jornal O Estado de São Paulo à luz do pensamento de Michel Foucault. 

Para tanto, observamos as edições veiculadas de 1º a 30 de junho de 2013. O interesse pela análise 

surge a partir da constatação de que as manifestações levaram mais de 1,4 milhão de pessoas às 

ruas em 130 cidades brasileiras e pela relevância do jornal, que, em 2014, foi o de maior 

distribuição em São Paulo, com a média de 169 mil exemplares/dia e o quarto maior do Brasil, 

com 234 mil exemplares diários. Como instrumentos teóricos, utilizamos os conceitos de 

formação discursiva, acontecimento discursivo e relação entre poder e resistência elaborados por 

Foucault. Como condições de produção, observamos o fato de as manifestações acontecerem 

exatamente um ano antes do prazo para oficialização dos nomes dos candidatos à Presidência da 

República nas eleições de 2014. Nomes esses que já eram citados como pré-candidatos com 

destaque. Ao mesmo tempo, o noticiário é marcado por conflitos entre polícia e indígenas, 

protestos contra a austeridade econômica na Europa e confrontos contra o governo na Turquia. 

Também aparecem com ênfase uma suposta crise na economia e um cenário de descontrole na 

política brasileira. Essas circunstâncias da enunciação se unem a uma memória discursiva, 

formada por pré-construídos que promovem certos sentidos – e não outros – e tornam possível o 

dizer. No acontecimento discursivo escolhido como objeto deste estudo são resgatados resíduos 

de não-ditos sobre os conflitos estudantis, de esquerda e comunistas que marcaram o cenário 

político brasileiro nas décadas de 60 e 70. Quando citadas em títulos, textos ou legendas de fotos, 

as manifestações são sempre acompanhadas pelas palavras violência, confronto, vandalismo, 

depredação, quebra-quebra, choque, refém, caos e saques. Já as imagens mostram incêndios, 

nuvens de gás, sangue, movimentos de ataque e a tropa de choque da Polícia Militar em formação 

de barreira. Assim, as análises mostram que as manchetes do jornal O Estado de São Paulo 

documentam os protestos de junho de 2013 como foco de resistência ao poder e à opressão 

econômica e política. No entanto, esse registro é realizado através de formações discursivas que 

estruturam sentidos de baderna e violência. Essa estratégia demonstra a ideia de Foucault de que 

há um sistema de poder que procura barrar, proibir e invalidar os discursos da resistência. 

 

Palavras-chave: Foucault; Resistência; Acontecimento discursivo.  
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MEDIAÇÃO EDITORIAL E ETHOS DISCURSIVO: 

UMA ANÁLISE DA CONSTRUÇÃO DE PERSONAGENS NA COLEÇÃO SNOOPY 

 

Fernanda Capelari de CARVALHO (UFSCar) 

f.ccarvalho95@gmail.com 

 

 

Inscrito no quadro da análise do discurso de tradição francesa de base enunciativa, este trabalho 

mobiliza um modelo teórico proposto pelo linguista Dominique Maingueneau (2007, 2012) para 

analisar processos de edição, focalizando na construção de personagens como criação de ethos 

discursivo. O material que constitui o corpus reúne dez livros da coleção SNOOPY, que provêm 

da longa história da tirinha de jornal Peanuts, escrita e desenhada pelo cartunista norte-americano 

Charles Schulz (1922 - 2000). Nessas tirinhas de Schulz, focalizaremos, a princípio, a personagem 

Patty Pimentinha, já que o material linguístico ligado a essa personagem evidencia curiosidades 

com relação ao processo de edição, que afeta o ethos discursivo que a identifica na passagem do 

original para a tradução brasileira. Trata-se de abordar um problema de mediação editorial. A 

problemática da tradução da personagem também coloca em questão  a necessidade de abordar 

ritos genéticos editoriais (Salgado, 2011) já que especificando a noção de Maingueneau (2006) 

sobre ritos genéticos, refere-se aos trabalhos de criação e edição de textos autorais, contemplando 

diversos aspectos de sua preparação para circulação pública. Consideraremos também questões 

como a relação entre HQs e tiras em quadrinho, discutir a relação da presença de crianças como 

personagens assim como a destinação ao público, e posteriormente analisar os processos editorias 

que participam da construção dos ethos de outros personagens de Peanuts. A abordagem de 

objetos editoriais de uma perspectiva dos estudos da linguagem exige que se compreenda a 

relação do material linguístico com as suas ma- terialidades de inscrição, que condicionam modos 

de circulação e são também por eles condicionadas, sendo essas implicações manobradas por 

sujeito em situação de trabalho, com propósitos de preparo de um texto para circulação pública. 

Assim, a questão de como os processos de tratamento editorial de textos interferem na criação de 

um ethos discursivo se consolidará no referido trabalho. 

 

Palavras-chave: Mediação Editorial; Ethos Discursivo; Tradução.  
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ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NA GRADUAÇÃO ATRAVÉS DA PERSPECTIVA 

CRÍTICA DO DISCURSO: UM ESTUDO DE CASO SOBRE COMPREENSÃO NAS 

NOTÍCIAS. 

 

Fernanda Pinheiro de SOUZA-E-SILVA (UNICAP)  

                                                                                                       fernandapssletras@hotmail.com 

 

 

Moita-Lopes (1996) constata que as Universidades não têm conseguido formar professores de 

língua estrangeira preparados quanto ao exercício de docência exigida e que muitos que nem ao 

menos dominam o idioma são diplomados. Essa pesquisa está relacionada a questão de como 

formar alunos de língua inglesa com uma visão mais crítica nas práticas de leitura em Língua 

Inglesa a partir da Teoria Social do discurso de Fairclough (1995). Como agente intelectual em 

sala de aula, cabe ao professor refletir sobre sua prática e diante de dificuldades procurar 

alternativas que minimizem os problemas de ensino e de aprendizagem. Sobre isso Dutra Mello 

(2004) diz que a reflexão só emerge na vida de um professor, no caso de língua estrangeira, 

quando há abertura para entendê-lo como profissional em constante desenvolvimento e 

formação. O objetivo geral da pesquisa é utilizar o gênero notícia nas aulas de língua estrangeira 

da graduação com o foco na prática de leitura por meio da teoria social do discurso e de uma 

concepção de gênero, como afirma Rojo (2004), que é constituído socialmente e que suas 

regularidades se dão também socialmente.O corpus são as análises das notícias feitas pelos  

alunos, antes e depois da apresentação e da  discussão teórica-metodológica sobre a categoria de 

analise de Fairclough(2002). Importante destacar que o professor/pesquisador trabalhará na 

pesquisa com todas as categorias propostas por Fairclough com o intuito de verificar na análise 

dos alunos o ativamento ou não dos elementos da categoria estudada. Com isso, o pesquisador 

poderá levantar estatisticamente quais os elementos da categoria que são mais e menos 

ativados(aparecem)pelos alunos,enfim, poderá inferir com os discentes como esse gênero 

jornalístico é geralmente constituído. Meurer (2005) diz que “em termos de aplicação prática em 

situação de ensino, com base na ACD, os professores podem envolver os alunos em práticas que 

promovam o que Fairclough chama de conscientização quanto à linguagem, em especial quanto 

ao papel constitutivo do discurso”. 

 

Palavras-chave: Gênero discursivo; Leitura; Teoria social do discurso. 
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BUMBA-MEU-BOI DO MARANHÃO: CORPO, DISCURSO E TRAVESTISMO NA 

CONSTRUÇÃO DA PERSONAGEM CATIRINA 

 

Fernando Augusto do NASCIMENTO (UFMA) 

fernandoteatro@hotmail.com 

 

Orientadora: Ilza Galvão CUTRIM (UFMA) 

ilzagal@uol.com.br 

 

 

O presente trabalho visa problematizar os discursos por traz da tradicional representação 

da personagem Mãe Catirina, do auto do Bumba-meu-boi do Maranhão, por homens. A 

pesquisa é fruto do projeto de Iniciação Científica “Corpo e gênero: a construção discursiva 

da identidade homossexual no teatro de São Luís”, desenvolvida no interior do Grupo de 

Pesquisa em Linguagem e Discurso do Maranhão-GPELD, cujo objetivo principal é 

verificar o lugar discursivo que o corpo ocupa nesta manifestação popular do Maranhão, de que 

forma o mesmo é posto em cena e quais são os discursos que se filiam à noção de travestismo e 

travestilidade neste auto. O bumba-meu-boi do Maranhão, manifestação popular tradicionalmente 

representada nas festas juninas do estado, tem suas origens mais primitivas em diversas culturas 

milenares. Na festa maranhense, a matança se estrutura na história, em que a personagem de Pai 

Francisco, escravo fugido e marido de Mãe Catirina, sai à procura de emprego, encontrando 

trabalho na fazenda do Amo. Nessa fazenda, tem um boi, o novilho mais belo e querido por seu 

dono. A personagem de Catirina está grávida e deseja comer língua de boi, especificamente a 

língua do boi mais querido da fazenda, e pede ao seu marido Francisco, também conhecido como 

negro Chico, para satisfazer seu desejo, justificando que, caso ela não coma a língua do boi, seu 

filho nascerá com o mesmo rosto do animal. Em todas as apresentações, Catirina é interpretada 

por ator e não uma atriz. Percebe-se que ao longo da história do teatro o homem sempre 

interpretou personagens femininas, desde sua origem mais primitiva na Grécia Antiga até a 

atualidade. No mito de Dioniso, por exemplo, Deus do teatro, nos concursos das grandes 

dionisíacas, onde os dramaturgos gregos encenaram suas tragédias, passando por períodos como 

Idade Média, Renascimento até chegar à contemporaneidade. No Bumba-meu-boi do Maranhão, 

a personagem de Catirina também é tradicionalmente interpretada por homens. Dessa 

forma, afim de compreender como se desenvolve o travestismo no auto, discute-se 

conceitos de corpo, gênero, discurso, travestismo e travestilidade a partir dos pressupostos 

teóricos de (GAIARSA, 1986), (FOUCAULT, 1988), (BORRALHO, 2012) e (COELHO, 2009). 

Por fim, concluímos problematizando os discursos inerentes na construção desta personagem e 

sua representação por homens.  

 

Palavras-chave: Discurso; Travestismo; Bumba-meu-boi; Catirina. 
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THE PIAUÍ HERALD E DESNOTÍCIAS: UM ESTUDO DISCURSIVO DO HUMOR 

 

Filipo FIGUEIRA (IEL/UNICAMP) 

filipo.pfigueira@gmail.com 

 

Orientador: Prof. Dr. Sírio Possenti 

 

 

O painel da pesquisa apresentada visa descrever o funcionamento humorístico discursivo das 

postagens do blog “The Piauí Herald”, vinculado à revista de circulação nacional Piauí. O corpus 

da análise consta de aproximadamente 20 desnotícias retiradas desse site, constituindo-se estas 

no seu gênero discursivo majoritário. As desnotícias, mesmo que sua construção – seja pelo estilo, 

temática ou cenografia apresentada – nos incline a pensar o contrário, não são notícias. Isto é, 

mesmo que as desnotícias aparentem veicular um discurso jornalístico, enunciam um discurso 

humorístico, remetendo-se ao campo discursivo do humor – processo que se mostra evidente ao 

leitor em vários segmentos do texto, como o nome, o slogan ou na redação de fatos inverossímeis 

e absurdos, ainda que estes partam, como vê-se no trabalho, de acontecimentos factuais. Conclui-

se, então, que se trata de textos paródicos, que reformulam um discurso original, que por ter 

motivação cômica ou por inscrever-se fortemente sobre o primeiro texto, subverte-o. Partindo da 

articulação paródica entre os discursos jornalístico e humorístico, essa pesquisa busca seu aporte 

teórico nas escola francesa da Análise do Discurso, bem como outros teóricos discursivos e alguns 

conceitos da psicanálise. São pontos de consideração as noções de memória discursiva, campo 

discursivo, interdiscurso, bem como o conceito de primado do interdiscurso, conforme aponta 

Maingueneau. Dessa forma, o objetivo principal da pesquisa é compreender como, a partir da 

memória discursiva, a desnotícia se utiliza dessa memória para retomar os acontecimentos 

contemporâneos à sua formulação para construir seus enunciados humorísticos. São objetivos 

secundários entender o funcionamento linguístico-discursivo dessa retomada dos acontecimentos; 

compreender também, nas construções do gênero, as relações estabelecidas entre os campos 

discursivos que se relacionam, como o discurso jornalístico é representado no humorístico, e em 

que medida isso influencia em seus enunciados. Por fim, é objetivo também compreender os 

enunciados que fogem à essa lógica: aqueles enunciados humorísticos que tem sua "graça" 

produzida pela falha na língua(lalangue), mas que ainda assim fazem referência aos 

acontecimentos relatados pelas desnotícias. 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Humor; Desnotícia. 
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A VOZ DE DEUS NO DISCURSO RELIGIOSO PENTECOSTAL: O ETHOS DA 

RESISTÊNCIA 

 

Flávio SABINO PINTO (PUCSP) 

drflaviosp@ig.com.br 

 

 

O presente trabalho tem o propósito de analisar o discurso religioso pentecostal, interpretando os 

mecanismos discursivos, especificamente, de sermões sobre o batismo proferidos pela Igreja 

Pentecostal Deus é Amor.  Ao observarmos que no discurso batismal da denominação evangélica 

Deus é Amor tem-se a preocupação de usar o discurso bíblico como referência divina para 

justificar e comprovar suas doutrinas, ocorreu-nos a idéia de estudarmos os elementos 

organizadores desses discursos e que cooperam no processo de interpretação da Bíblia, ao 

considerarmos o discurso bíblico, no discurso batismal, não só para instruir os fiéis, mas, 

principalmente, para quebrar as resistências ideológicas e atrair novos adeptos. Percebemos, 

também, que a eficácia do discurso dessa denominação pode ser avaliada por suas capacidades de 

promover conversões pelo batismo nas águas. Além disso, pudemos compreender que há um 

apelo da argumentação que opera pela razão, pela emoção e pela fé, nos levando a direcionar 

nossa pesquisa para os estudos da construção do ethos, de acordo com as novas abordagens da 

Análise de Discurso de linha francesa. A amplitude da temática de nosso trabalho se justifica: as 

estratégias de representar a voz de Deus materializada nos discursos doutrinários dessa 

denominação (IPDA), têm se revelado eficazes para conquistar novos fiéis, levando em 

consideração, que esta denominação está em efetivo crescimento, ainda que seu influente 

fundador Missionário David Miranda tenha falecido há pouco tempo, os pastores desta igreja 

buscam construir em seus discursos, o sagrado na vida de seus fiéis, principalmente, os mais 

pobres, tidos como público-alvo dessa denominação. A nossa pesquisa terá por bases os estudos 

sobre o ethos discursivo de Dominique Maingueneau, que nos leva a considerar que todo discurso 

é marcado por um ethos e entendemos que, entre os diversos gêneros de discurso, o religioso se 

abre na compreensão do processo de formação de sentidos autoritários que se inserem em um 

discurso institucional, principalmente da denominação pentecostal a qual nos propusemos 

estudar. Vale ressaltar, por fim, que a relação entre a religião cristã e a Análise do Discurso revela 

que o discurso religioso possui marcas próprias, que o difere de outros gêneros de discurso. Por 

isso, as religiões, cada uma com seu ethos, poderão revelar diferentes estratégias discursivas para 

superar as resistências da sociedade contemporânea.         

 

Palavras-chave: Análise do discurso religioso; Ethos; Resistência. 
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O DISCURSO DIDATIZADO DA REVISTA BOA FORMA: OBJETIVAÇÃO E 

SUBJETIVAÇÃO NA BUSCA DO “CORPO PERFEITO” 
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Orientadora: Michelle Aparecida Pereira LOPES (UEMG, UFSCar) 

michelle.pereira03@fespmg.edu.br 

 

 

A revista ‘Boa Forma’ é considerada um “guia” no ambiente das academias de ginásticas e nas 

salas de nutricionistas. Frequentemente, as capas de ‘Boa Forma’ apresentam enunciados que 

podem ser considerados didatizados. A análise, que tem por base os estudos de Michel Foucault 

e Jean-Jacques Courtine, busca observar como se constitui o discurso sobre o corpo considerado 

“perfeito”, “bonito” e “invejável”. Essa pesquisa considera o corpo malhado, chamado “sarado” 

e/ou “saudável”, sendo o primeiro caracterizado pelo mercado midiático e o segundo pela 

medicina, como um local de inscrição discursiva.  Nesse sentido, pode-se dizer que o sujeito 

“malhado”, “bonito”, “sarado”, “desejável” e “saudável” é caracterizado histórico socialmente, 

pois, é nomeado segundo os dizeres de todos os discursos já proferidos e instituídos sobre o corpo 

ao logo do tempo. Observando-se os discursos presentes nos enunciados das capas da revista Boa 

Forma, pode-se perceber que na sociedade contemporânea, tem-se instaurada a necessidade de 

ser magro, ter “barriga chapada”, “cintura fina” e “bumbum durinho”. Criou-se assim, a ideia de 

que somente as mulheres que preenchem fielmente esses requisitos, serão aceitas socialmente e, 

consequentemente belas, felizes e saudáveis.  Por conteúdo didatizado entende-se aquele que se 

ocupa de ensinar a mulher a ser disciplinada, conhecedora dos alimentos, frequentadora de 

academia, consumidora de chás. Enfim, aquele que se propõe a ensinar algo a alguém. Não 

bastando, quando a revista em questão classifica e separa o corpo que é considerado “bonito” do 

corpo que é considerado “feio”, ela está reforçando o processo de objetivação e consequente 

subjetivação do sujeito já que cria categorias e/ou padrões nos quais o sujeito é, ou não, 

classificado e inserido. Na revista, a subjetividade é instituída quando a mulher percebe a si 

mesma na relação do seu corpo com o corpo exibido pela revista, ou seja, relação sujeito-objeto. 

Concomitantemente a isso, o sujeito leitora, torna-se um objeto para conhecimento, assim é feita 

a objetivação. A objetivação e a subjetivação são, portanto, processos complementares, que na 

revista Boa Forma, são formados a partir da didatização de seus enunciados.  

 

Palavras-chave: Corpo; Discurso; Objetivação/Subjetivação. 
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Esta dissertação de Mestrado em Linguística tem como objeto de estudo o filme Cinderella. 

Lançado em março de 2015 pela companhia Walt Disney Pictures, foi dirigido por Kenneth 

Branagh e produzido por David Barron, Simon Kinberg e Allison Shearmur. A história é uma 

releitura da animação Cinderella (produzida em 1950 pela mesma companhia a partir do clássico 

de Charles Perrault) e do conto homônimo de autoria dos Irmãos Grimm. Filiamo-nos à teoria da 

Análise do Discurso (AD) de linha francesa como embasamento para nosso trabalho, abordando 

a importância da AD e como ela foi se configurando historicamente a partir das concepções de 

M. Pêcheux; também nos valemos das reflexões de M. Foucault com relação às práticas 

discursivas e ao estudo do corpo. Para sustentar nossa abordagem discursiva a partir do corpo, e 

de como os sentidos se inscrevem sobre ele, lançamos mão dos escritos de Jean-Jacques Courtine 

sobre o tema. Segundo Orlandi (1999), a AD concebe a linguagem como mediação necessária 

entre o homem e sua realidade natural e social. O principal objetivo, nesta dissertação, é abordar 

o funcionamento do corpo espetacularizado na (re)atualização de um conto de fadas transformado 

em enunciado sincrético, por meio da observação sobre como se produzem discursos e 

significações a partir da superfície do(s) corpo(s). Analisaremos também como o corpo 

espetacularizado é subjetivo do imaginário ideológico, vivenciado e compartilhado por uma 

determinada cultura dominante. A metodologia do trabalho será constituída a partir do recorte de 

excertos visuais das cenas do filme, acompanhados das transcrições dos diálogos que figuram nos 

recortes e constituem o enunciado sincrético, para que, a partir do batimento 

descrição/interpretação proposto pela metodologia da AD, dos escritos de Foucault e Courtine 

sobre o corpo simbolizado e materializado discursivamente, possamos observar os indícios do(s) 

corpo(s) espetacularizado no filme e compreender os sentidos inscritos sobre eles (e os discursos 

que circulam a partir desses sentidos) na atualidade. 

 

Palavras-chave: Análise do discurso; Corpo espetacularizado; Cinderella. 
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ANÁLISE DISCURSIVA DA PÁGINA DO FACEBOOK DA SECRETARIA DE 

DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA: A HOMOFOBIA EM 

DISCURSO 

 

Gustavo Grandini BASTOS (FFCLRP/USP - CAPES) 

gugrandini@uol.com.br 

 

 

Mobilizamos o referencial analítico e teórico da Análise do Discurso de linha francesa (doravante 

AD), especificamente os conceitos de discurso, ideologia e memória discursiva para pensarmos 

(ORLANDI, 20072012; PÊCHEUX, 1997) como são inscritos na página do Facebook, 

denominada “Direitos Humanos Brasil”, pertencente à Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República (SDH/PR), questões relacionadas às discussões sobre a homofobia, 

publicadas no período de 2014 a 2015. Nosso interesse inicial é o de analisar a descrição da página 

(interesses e objetivos) e como são inscritos dizeres sobre o preconceito frente aos homossexuais 

em um espaço politico que é oficial e marca a posição do governo brasileiro acerca de discussões 

relacionadas à população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT) e a 

homofobia. Destacamos que questões relacionadas a população LGBT têm sido realizadas em 

inúmeras áreas, inclusive, para pensar questões relacionadas ao preconceito (BORRILLO, 2010; 

MOTT, 2006). Consideramos que ao termos inscrições acerca da homofobia em uma página 

oficial do governo, temos uma inscrição que é política, já que evidencia a posição adotada pelo 

Estado brasileiro sobre a questão do preconceito contra a população LGBT, um posicionamento 

possível entre tantos outros que acabam silenciados e que são afetados pelo sócio-histórico. O 

espaço da rede eletrônica adquire importância na contemporaneidade, na circulação e produção 

dos dizeres, inclusive no espaço institucional, em que a memória discursiva e a ideologia afetam 

os dizeres oficiais sobre a homofobia como observado no corpus selecionado para essa discussão. 

Observamos, no corpus selecionado, discussões que colocam em jogo eventos anteriores que são 

entendidos como marcos na luta contra a homofobia, no qual a memória discursiva afeta a 

produção de discursos por parte do governo do Brasil na luta contra o preconceito contra a 

comunidade LGBT, retomando eventos como a data de 17 de maio e o acontecimento de 

Stonewall Inn nos Estados Unidos em 1969. Salientamos a compreensão da constituição de uma 

memória acerca da questão da homofobia nas discussões acerca dos Direitos Humanos no Brasil 

deve considerar os dizeres oficiais publicados e postos em circulação na rede eletrônica, sua 

constituição e efeitos, assim como a posição adotada pelo governo brasileiro e suas ações acerca 

do preconceito contra a população LGBT. 

 

Palavras-Chave: Discurso; Homofobia; Rede Eletrônica. 
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UM SÉCULO DE ABOLIÇÃO: MARCAS DA SENZALA NA CONSTRUÇÃO DA 

IMAGEM DO NEGRO NA PUBLICIDADE BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 

 

Isaac D’Leon de ALMEIDA (UNIFRAN) 

isaacdleon@hotmail.com 

 

Luciana Garcia MANZANO (UNIFRAN) 

luciana.manzano@unifran.edu.br 

 

 

A pesquisa visa o estudo dos sentidos do corpo negro nos meios de comunicação, mais 

precisamente, na publicidade contemporânea, no momento em que o sujeito negro constitui-se 

também um consumidor em potencial, mas quando ainda notam-se marcas de estereótipos 

preconceituosos, reflexo do racismo e do preconceito presentes nas práticas discursivas 

contemporâneas. Este estudo se embasa nas reflexões teóricas da Análise do Discurso (AD), que 

compreende a produção dos efeitos de sentido de um enunciado a partir da Formação Discursiva 

na qual ele está inserido e na relação com seu exterior; além disso, traz como aporte teórico as 

reflexões de Michel Foucault e Jean-Jacques Courtine sobre o sujeito e a inscrição dos sentidos 

no corpo dentro das práticas discursivas ao longo da história. Como objetivo geral, este trabalho 

busca analisar a presença do corpo negro em diferentes peças publicitárias; e como objetivo 

específico, verificar os indícios de um discurso discriminatório e o funcionamento dos efeitos de 

sentido do (no) corpo negro na publicidade. Nossa hipótese é a de que, ainda que haja um lugar 

físico para o negro no mercado publicitário, esse lugar continua construindo uma posição de 

sujeito inferior ao branco. Para alcançar os objetivos propostos por este estudo, nosso material de 

análise será constituído por recortes publicitários diversos, de circulação nacional de informação 

e entretenimento, que compreendem o período de 1990 a 2016. Com a análise das publicidades 

pretende-se verificar a construção da imagem do sujeito negro nestes meios de circulação, no 

sentido de se encontrar indícios da remanescência de discursos de preconceito, o que, em nossa 

abordagem, constitui o que chamamos de “presença” da senzala na publicidade brasileira 

contemporânea. Este estudo se justifica pela importância da discussão nacional promovida em 

torno dos discursos das minorias, em especial, o negro, além de buscar contribuir para uma análise 

do funcionamento da publicidade brasileira em temáticas como esta. 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Negro; Publicidade. 
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UM OLHAR DISCURSIVO SOBRE A CONCEPÇÃO DE AUTORIA NO LIVRO 

DIDÁTICO PORTUGUÊS: LINGUAGENS 

 

Isadora Maria Romano PACÍFICO (FCLAr – UNESP/PIBIC-CNPq) 

isadoraromano @gmail.com 

 

Orientadora: Marina Célia MENDONÇA (FCLAr - UNESP) 

marinamendonca@fclar.unesp.br 

 

 

O objetivo desta pesquisa é analisar o discurso sobre autoria e escrita que sustenta as propostas 

de redação presentes em um material didático muito usado nas escolas brasileiras, intitulado 

Português: linguagens, elaborado por William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães 

(Editora Saraiva), direcionado ao Ensino Médio e avaliado positivamente pelo Guia PNLD 

(Programa Nacional do Livro Didático). O PNLD avalia os livros didáticos segundo critérios 

estabelecidos pelo Ministério da Educação e, de acordo com a avaliação, as escolas e os 

professores ficam sabendo se os livros foram bem ou mal avaliados; logo, se devem ser adotados, 

ou não. Segundo o Guia PNLD 2012, de Língua Portuguesa do Ensino Médio, o livro que 

selecionamos para análise é bem avaliado no item sobre produção de textos escritos. Pretendemos 

investigar se esse material didático concebe autoria como sinônimo de criatividade, ou não, e 

como são as propostas de escrita dos mais variados gêneros literários. Embasar-nos-emos em 

estudos bakhtinianos do discurso para refletirmos sobre o modo como o livro didático 

disponibiliza os itens referentes à produção de texto, que é constitutivo de nossa pesquisa e, 

também, na leitura de Orlandi (1997), Pfeiffer (1996), Possenti (2002) e Tfouni (2001) para 

refletir sobre a concepção de autoria que o livro sustenta. Esta pesquisa contribui para o 

desenvolvimento do projeto coordenado por Prof.ª Dr.ª Marina Célia Mendonça (UNESP-FCLAr) 

intitulado Práticas de escrita criativa: aspectos sobre subjetividade e alteridade no que toca ao 

levantamento de material sobre o discurso acerca da autoria/subjetividade na escrita em contexto 

didático-pedagógico, em especial sobre a escrita de gêneros literários. A análise será realizada 

segundo uma abordagem metodológica qualitativa e dialógica (BAKHTIN, 2000). O corpus é 

constituído a partir do Guia PNLD 2015 – Ensino Médio e do livro didático já apresentado. 

Definido o corpus, serão analisadas dialogicamente as seções dedicadas à produção textual, 

considerando: 1) o sentido que se produz, no corpus, de “autoria” e “criatividade”; 2) os gêneros 

do discurso que são pedidos nas produções. Considerando que o livro didático, para muitos 

alunos, ainda é o único instrumento linguístico usado em sala de aula e por meio do qual eles 

realizam as atividades de leitura e de escrita, entendemos que os resultados poderão contribuir 

para uma reflexão sobre o papel do livro didático no que se refere à autoria, isto é, se os alunos 

podem assumir o lugar de autor de seus textos, ou simplesmente, ocupam o lugar de copistas de 

textos que os autores consagrados escreveram. 

 

Palavras-chave: Autoria; Livro didático; Escrita. 
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A MULHER NEGRA NA REVISTA RAÇA BRASIL: UMA ABORDAGEM 

DISCURSIVA 

 

Jacilene da Silva SOUZA (UEFS). 

jacilleny_@hotmail.com 

 

 

O presente trabalho consiste na abordagem de aspectos discursivos sobre a mulher negra, na 

Revista raça Brasil, tendo como foco as reflexões sobre  a negritude feminina. Partindo da análise 

do discurso que busca na falha que fala e no silenciamento, os possíveis sentidos e baseia-se na 

análise das construções históricas e ideológicas que constituem o enunciado - serão analisados os 

discursos que circulam nessa revista tentando mostrar que mesmo uma revista de valorização da 

raça negra, acaba proferindo discursos que reforçam a não aceitação do negro enquanto ser de 

potencial, com suas belezas  e capacidades próprias. Através da Revista Raça Brasil é possível 

inquirir como ocorre a construção discursiva da mulher negra, sendo, portanto, importante 

reflexão para a compreensão do que é ser mulher e quais posições ela ocupa. O escopo teórico 

desse plano de trabalho está centrado na Análise de Discurso de Linha Francesa, tendo como base 

os estudos de Orlandi (2002) e Pêcheux (1997, 2009). Desse modo, algumas categorias tais como 

as marcas dos já ditos sobre a mulher negra que constituem o interdiscurso, bem como as 

formações discursivas e ideológicas nas quais as mulheres negras são representadas na Revista, 

são de relevância teórica para esse artigo. Portanto, o interdiscurso é um conjunto de discursos 

sobre o qual se fala antes, ou em outro lugar, é ele que fornece  a base para que o discurso seja 

proferido, gerando sentidos diversos sobre a mulher negra e sua inserção no discurso midiático, 

levando em conta quesitos como beleza e capacidade de inserção profissional. Nessa perspectiva, 

pretende-se analisar as formações discursivas e ideológicas que permeiam a representação 

discursiva da negritude, assim como investigar o modo pelo qual a mídia imprensa funciona como 

instrumento difusor de ideologias que colocam a mulher negra em lugares diferentes das mulheres 

brancas. Além disso, é importante discorrer sobre os já-ditos sobre a mulher negra, que são 

retomados pelo interdiscurso. 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Mulher Negra; Revista Raça Brasil. 
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DISCURSO E IMAGEM DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS 

DA REVISTA EXAME 

 

Jackeline AZEVEDO (UEFS) 

jacksilva84@hotmail.com 

 

 

Este estudo refere-se a uma pesquisa que busca analisar a construção Discursiva da Mulher no 

mercado de trabalho a partir da revista Exame.  Através deste tema, pretende-se retomar os 

sentidos que permeiam o modelo de mulher e a sua relação com o mercado de trabalho, a partir 

da representação da mesma na Revista Exame, que é uma revista de cunho empresarial, 

direcionada a debater questões relativas ao mercado de trabalho. A partir dessa análise, será 

possível inquirir como ocorre a construção discursiva da imagem da mulher no mercado de 

trabalho, sendo tal análise, portanto, importante para a compreensão do que é ser “mulher” no 

âmbito mercadotologico, e de como a sua imagem circula socialmente.  O escopo teórico está 

centrado na Análise de Discurso pecheutiana, tendo como base os estudos de Orlandi (2010), e 

Pecheux (1997, 2002). Desse modo, algumas categorias tais como as marcas dos já ditos sobre as 

mulheres no mercado de trabalho que constituem o interdiscurso, bem como as formações 

discursivas e ideológicas nas quais as mesmas são representados na revista Exame, são de 

relevância teórica para esse projeto. Com base no corpus selecionado através da revista Exame 

destacamos textos escritos imagéticos que circulam no Brasil e que revelam uma dada imagem 

discursiva da “Mulher”, observando o modo como a mesma é caracterizada discursivamente num 

ambiente empresarial, que até pouco tempo atrás era essencialmente masculino. Vale ressaltar 

ainda que, apesar de ser colocada no espaço empresarial a partir de uma construção discursiva 

masculinizada, ainda é possível observar a tensão entre a liderança e o papel atribuído socialmente 

à mulher como dona de casa e mãe. Dessa forma, observando que nenhum discurso surge 

aleatoriamente de modo completamente isolado, mas sempre surge a partir de um já dito, de uma 

rede de pré–construídos  procura-se, então, observar a forma como os já-ditos sobre a mulher (que 

podem ser identificados discursivamente desde a escritura da Bíblia) ecoam nos discursos 

veiculados por tais revistas, trazendo em si gestos do interdiscurso, do já dito sobre a mulher em 

sua relação com o trabalho 

 

Palavras-chave: Análise do discurso; Mulher, Mercado de trabalho. 
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ASPECTOS DA ORALIDADE EM VIDAS SECAS: REFLEXÕES LINGUÍSTICO-

IDEOLÓGICAS 

 

Jaqueline Estácio Barbosa de Jesus SANTOS (UFBA) 

jaquestacio28@yahoo.com.br  

 

 

Constata-se que o conceito de oralidade ainda se limita ao texto como produto, visto apenas “[...] 

como uma questão lexical restrito aos usos gírios, coloquiais e simplificados [...]” 

(MARCUSCHI, 2003, p. 27), não considerando os aspectos ideológicos e contextuais. Mediante 

a isso, a presente pesquisa tem como finalidade refletir sobre as noções linguístico-ideológicas 

para ampliar e aplicar a concepção de texto falado. Para tanto, justifica-se na medida em que 

considera a relevância do trabalho com a oralidade, em específico com os fenômenos da língua 

falada, a partir das reflexões linguístico-ideológicas, assim como entende a importância dos 

aspectos tratados no contínuo tipológico entre a fala e escrita. Desse modo, a investigação 

objetiva-se também a expandir a concepção de texto falado, na hodierna Linguística Textual; 

identificar e descrever os fenômenos prototípicos da oralidade, presentes nos excertos de Vidas 

Secas, contemplando as reflexões axiológicas de cunho bakhtiniano; sugerir a construção de 

atividade de retextualização, no ensino de língua materna, a partir da utilização de textos híbridos, 

enfocando a relevância do contínuo tipológico. Como aporte teórico, a investigação pauta-se 

teórica e metodologicamente na Linguística Textual, consoante à proposta de Heine, no que tange 

ao tratamento do texto, que se apoia nas noções trabalhadas pelo filósofo Mikhail Bakhtin. Para 

os aspectos da oralidade, faz-se uso das reflexões dos seguintes autores: Heine (2011a; 2011b; 

2011c; 2012; 2014); Bakhtin (2003; 1997); Marcuschi (2010; 2008; 2006; 2005; 2003; 1995; 

1993); Dolz, Schneuwly, Pietro (2004); Castilho (2003); Preti (2004; 2002; 1998; 1997; 1993); 

Jubran e Koch (2006); Koch (2004; 2003; 2002); e outros. E para se proceder à análise do corpus 

propõem-se algumas etapas, a saber: definição do corpus; delimitação do corpus; as estratégias 

de análise [Observação do corpus, identificando a presença de marcas da oralidade; Seleção dos 

tipos de fenômenos da oralidade, a partir da identificação; Descrição e classificação dos tipos de 

fenômenos da oralidade; Análise do corpus, considerando as questões linguístico-ideológicas]. 

Então, a partir deste trabalho, que faz parte do Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura 

da Universidade Federal Bahia – UFBA, almeja-se ampliar e aplicar o conceito de texto falado 

na Linguística Textual, como também indicar sugestões de atividade de retextualização, a partir 

de textos híbridos, considerando os aspectos linguístico-ideológicos. 

 

Palavras-chave: Linguística Textual; Texto Falado; Linguístico-ideológicos. 
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PROCESSOS DE AUTORIA NAS PROVAS DO ENEM 

 

Joseilda Martins de JESUS (UEFS) 

joseildatec@gmail.com  

 

 

Tomando como base teórica a Análise do Discurso de Linha Francesa Pecheutiana, a pesquisa 

intitulada: Processos de autoria nas provas do ENEM, tem como objetivo analisar os processos 

pelos quais os sujeitos-candidatos se constituem como autores nas provas do ENEM (Exame 

Nacional do Ensino Médio). Desta maneira, pretende-se verificar se há um controle da produção 

e assunção da autoria a partir dos textos motivadores, que se caracterizam como uma coletânea 

de textos que trazem informações sobre a temática proposta, servindo assim, como motivadores 

para que o candidato elabore seu próprio texto. Desta maneira pretende-se discutir a constituição 

do sujeito-autor nestas provas, analisando se estes textos direcionam ou não o processo de autoria. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa utiliza-se como corpus as propostas de redações do ENEM 

de 2010 a 2013, bem como duas redações com nota 1000, que dentro dos parâmetros avaliativos 

apresentam os melhores quesitos no que se refere aos objetivos estipulados pelo processo. O 

estudo então torna-se de grande relevância, visto que o ENEM veio se tornando, a partir de 2009, 

um importante mecanismo de seleção para o ingresso no ensino superior em algumas instituições 

públicas e privadas. Entendemos que é de suma importância se fazer um estudo acerca de como 

se dão os processos de construção da autoria, levando-se em conta a observação do modo de 

funcionamento dos textos motivadores das propostas de redações. A análise dos dados se dará 

segundo a proposta da Análise do Discurso de Linha Francesa (ADLF), tomando os textos como 

materialidade e buscando ver neles a sua discursividade, visando assim observar se há a repetição 

de sentidos veiculados nos textos motivadores ou se há abertura para a polissemia, com sentidos 

outros não trazidos nesses textos, observado, portanto, se o leitor ocupa ou não a posição de 

autoria no processo de escrita das redações observadas.  

 

Palavras-chave: Autoria; Textos Motivadores; Formação Discursiva. 
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CHARLIE HEBDO E TERRORISMO ISLÂMICO 

 

Jovana SIMANIC (UNIVERSIDADE DE BELGRADO E UNICENTRO-PR) 

simanic.jovana@gmail.com 

 

Denise Gabriel WITZEL (UNICENTRO-PR)  

 

 

Nas práticas discursivas da religião islâmica, em que Alá é considerado o único deus, criador do 

universo e de tudo que nele existe, prega-se que, no dia do juízo final, serão punidos os pintores 

cuja arte visa representar, indevidamente, o Todo-Poderoso. Desse modo, quaisquer imagens que 

materializam iconicamente o sagrado profeta Maomé ou seus seguidores, suas vestimentas etc. 

são susceptíveis de serem consideradas insultuosas. Afrontando essas práticas, e incitado pelo 

ideal da liberdade de expressão, o jornal semanal francês, Charlie Hebdo, produz textos/imagens 

com efeitos de sentido fortemente anti-islâmicos, principalmente os que apresentam o profeta 

num aspecto humorístico, satírico ou paradoxal. Tendo em conta as condições sócio-históricas de 

(re)produção dos discursos, nosso intuito, neste trabalho, é analisar a rede de memória e os modos 

de subjetivação do sujeito mulher muçulmana, a partir de enunciados do Charlie Hebdo 

motivadores do ataque terrorista do dia 7 de janeiro de 2015, na França. Na imagem, a mulher 

está com o rosto velado, mas com o corpo quase pelado, não só indo de encontro com a doutrina 

islâmica porque retrata em imagem a criação de Alá, mas porque desautoriza discursos que 

subjetivam a mulher à luz das crenças islâmicas, especialmente as que impõem um corpo sempre 

coberto, sempre escondido dos olhares e interditado. Nosso olhar e atenção sobre esse corpus 

estarão orientados  pelas formulações arque-genealógicas de Michel Foucault e pelos seus  

desdobramentos no campo da Análise do Discurso. Isso implica (i) rastrear as práticas discursivas 

tanto do islamismo quanto do Charlie Hebdo, atentando para as regras de controle e de circulação 

de sentidos que determinam a ordem dos enunciados e constituem, por sua vez, os saberes 

relacionados ao sujeito mulher, notadamente seu corpo, (ii) conceber os discursos como  práticas 

imersas em relações de saber- poder que formam sistematicamente os objetos de que falam e, por 

suas condições sócio-históricas de existência, fazem com que certas coisas possam ser ditas e 

recebidas como verdadeiras em certo momento. Disso se conclui que os sentidos sobre o corpo 

satiricamente exposto nas imagens do hebdomadaire francês, uma vez produzidos pelo sujeito na 

história, são definidos pelas condições sociais e culturais de sua emergência. 

 

Palavras-chave: Charlie Hebdo; Corpo da mulher; Memória discursiva. 
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SUJEITO COLETIVO EM NARRATIVAS NO SITE LEI MARIA DA PENHA DE 

MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA . 

 

Karina ARAGÃO DE SIQUEIRA (UFC) 

karinasiqueira76@gmail.com 

 

 

A pesquisa analisa o discurso das mulheres que sofrem de violência cometida por seus parceiros 

ou ex-parceiros a partir dos relatos encontrados no site www.leimariadapenha.com.br. A 

finalidade deste artigo consiste em analisar o sujeito coletivo em narrativas de vida considerando 

a proposta teórica de Lefèvre (2005) sobre o sujeito coletivo, a perspectiva de categoria de 

situação de Bertaux (2010), a reflexão de Foucault (2002) sobre o discurso e o sujeito, a percepção 

de Morin (2010) sobre a relação de parte e todo e a narrativa de ortodoxa e heterodoxa de Maia-

Vasconcelos (2014). Temos, portanto, uma relação, segundo Morin (2010), parte-todo complexa, 

pois cada indivíduo com características particulares diferentes em cada narrativa de vida dão vez 

a um todo com características singulares chamado de sujeito coletivo. Verificou-se a formação de 

um sujeito coletivo a partir de relatos de mulheres que vivem situações semelhantes integrando-

se, assim, em uma mesma categoria de situação vivenciada, mesmo não se conhecendo e vivendo 

em regiões geograficamente distantes. Os relatos avaliados são obtidos na delegacia de defesa das 

mulheres situada na cidade de Fortaleza. A leitura dos relatos permitiu ressaltar aspectos que nos 

levam a crer que existe uma subjetividade embutida nos discursos dessas mulheres que as 

aproximam do ponto de vista sociovivencial. O discurso do sujeito coletivo pode ser percebido, 

segundo Lefèvre (2005), como a representação discursiva de uma coletividade a respeito de um 

determinado tema. No fórum virtual, a narrativa heterodoxa surge a partir de um sujeito que 

escolhe os fatos vividos que devem ser relatados e como devem ser apresentados em um processo 

de ressignificação do vivido partilhando de uma mesma comunidade discursiva. Esta perspectiva 

de pesquisa vislumbra a Complexidade defendida por Morin (2010), numa relação de parte-todo, 

em que cada parte está relacionada com o todo, ou seja, cada narrativa de vida, apesar de 

divergente, apresentam características que indicam uma categoria de situação e formam uma 

coletividade que não é apenas um agrupamento de sujeitos com narrativas de vida, ela é mais do 

que isso, uma vez que surge uma unidade inédita que é o sujeito coletivo.  

 

Palavras-chave: Narrativa heterodoxa. Mulheres. Sujeito coletivo.  
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A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DO NORDESTE A PARTIR DA SECA EM LIVROS 

DIDÁTICOS DE GEOGRAFIA 

 

Leandro SATIRO (UEFS) 

leandro.satiro@bol.com.br 

 

 

A partir de 1938, o livro didático passa a circular por todo o espaço brasileiro, carregando em sua 

estrutura discursos produzidos por sujeitos diversos, que ocupam as mais diferentes formações 

discursivas. Assim, o livro torna-se um espaço de produção de sentidos inscritos no discurso 

pedagógico e mobilizados pelo posicionamento ideológico dos sujeitos. Dessa forma, o livro 

didático não se configura apenas como lugar de transmissão de conhecimentos, mas se caracteriza 

como um difusor de ideologias. A ADLF torna-se um instrumento de fundamental importância 

para a investigação aqui proposta, uma vez que se trata da análise de um discurso, que busca 

entender e explicar como se constrói o sentido do Nordeste dentro do Livro diático de Geografia 

e como esse sentido se articula com a história e a sociedade que o produziu. O discurso é um 

objeto ao mesmo tempo linguístico e histórico, entendê-lo requer a análise desses dois elementos 

simultaneamente. Logo, aquilo que é dito pelo sujeito vai gerar sentidos diversos que dependem 

da posição ideológica que o sujeito ocupa, sendo que este último falará a partir de formações 

discursivas e interpelado pela ideologia. Por isso, a proposta deste trabalho não é buscar uma 

verdadeira representação do Nordeste, mas tentar compreender os efeitos de sentido gerados pelos 

discursos materializados nos livros didáticos a partir da Análise do Discurso de Linha Francesa 

Pechetiana, uma vez que esta dialoga com a História. Sabe-se que em análise de discurso não se 

utiliza pesquisa de cunho quantitativo, uma vez que a ela não importa a contagem de dados ou a 

análise de estatísticas sobre fenômenos discursivos. Sendo assim, realizar-se-á uma pesquisa de 

caráter interpretativo, em que os dados serão analisados levando em conta os fenômenos teóricos 

da ADLF. Será aqui analisado, um capítulo do livro didático Projeto Radix, do 7º ano, da rede 

pública escolar, que trata do Nordeste brasileiro, sob a perspectiva da teoria materialista do 

discurso. 

 

Palavras-chave: Discurso; Nordeste; Livro didático. 
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RELAÇÕES DE VERDADE(S) E PODER(ES) PELA MATERIALIDADE FÍLMICO-

DISCURSIVA DE “NARRADORES DE JAVÉ” 

 

Léa Evangelista PERSICANO (UFG/RC) 

leapersicano@yahoo.com.br 

 

Antônio Fernandes JÚNIOR (UFG/RC) 

 

 

Nossa pesquisa de mestrado se baseia na premissa de que representações identitárias são 

construídas nos e pelos discursos, inclusive pelas memórias discursivas, nas relações entre 

passado, presente e futuro, trabalhados em vários planos narrativos, num misto entre ficção e 

“realidade”. Nosso objetivo é compreender algumas construções de sentidos ligadas ao eixo 

temático verdades-poderes-práticas discursivas, relacionando-as a condições sócio-históricas de 

produção, a certas representações imaginárias e a determinados construtos de verdade(s) e 

poder(es), demonstrando que são efeitos não só de linguagem, mas produzidos em e por 

materialidades linguístico-históricas imersas em dado campo enunciativo, rede de sentidos e 

memória, analisando alguns discursos que estão em jogo na trama fílmico-discursiva do longa-

metragem brasileiro “Narradores de Javé” (2003). O filme é um objeto simbólico-cultural e uma 

unidade de análise (texto) que possibilita ter acesso aos discursos, influenciados por certas 

condições de produção, em determinada grade de relações, isto é, uma materialidade linguístico-

histórica. Pela linguagem cinematográfica em questão, em que se destacam alguns personagens-

narradores e um personagem intelectual, o pretenso autor na escrita do livro (i)memorial com a(s) 

história(s) do Vale de Javé, visualizamos determinada representação de brasilidade 

(especialmente a nordestina) e de brasileiro (como malandro), representações essas decorrentes 

de estereótipos, tais como “O nordestino é um povo sofrido” e a malandragem e o “jeitinho” como 

que atributos do ser brasileiro, de sua “identidade”. A metodologia proposta consiste na descrição-

interpretação de enunciados e discursos, em suas relações dinâmicas; utilizamo-nos de conceitos 

desenvolvidos por Foucault (2007, 2006a, 2006b, 2005), principalmente o conceito de enunciado 

enquanto função enunciativa, cujas regras de formação compõem-se de quem fala (status dos 

indivíduos), de que lugar institucional se fala e de situações perceptivas frente a domínios ou 

objetos, bem como discurso, poderes, verdades, práticas discursivas, nova história, 

descontinuidade; recorremos igualmente a Milanez (2011), estudioso brasileiro de Foucault, na 

perspectiva teórica por ele adotada, a conjugação entre discurso e imagem em movimento; 

empreendemos ainda diálogos com a Análise de Discurso pecheuxtiana, outros analistas de 

discursos, teorias cinematográficas, teóricos das Ciências Sociais, historiadores, na medida do 

necessário. 
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A RELAÇÃO ENTRE MÍDIA E POLÍTICA NO BRASIL 

 

Luciana Gomes da SILVA (UEMS) 

lucianagds@gmail.com 

 

 Marlon Leal RODRIGUES (UEMS) 

marlon@uems.br 

 

 

No Brasil, a convergência tecnológica no setor de comunicação, tendência no cenário mundial, 

assume características particulares, devido ao histórico domínio do setor por grupos familiares e 

pelas elites políticas. Porém, a concentração do controle das comunicações ultrapassa a dimensão 

econômica, pois as sociedades contemporâneas dependem da mídia para a construção do 

conhecimento público. Deste modo, este painel tem como objetivo analisar a relação entre mídia 

e política no país a partir da cobertura do escândalo de corrupção da Petrobras, envolvendo o alto 

escalão da estatal e nomes ligados a partidos políticos. Estas notícias foram amplamente 

noticiadas pela mídia nacional em 2014, sobretudo no período de campanha eleitoral das eleições 

presidenciais daquele ano. Para o desenvolvimento deste trabalho, serão analisados enunciados 

das capas de Época (edição 850), Veja (edição 2390) e Carta Capital (edição 817), de acordo 

com a perspectiva da Análise do Discurso Pecheutiana. A escolha destas revistas semanais de 

informação, como objeto de estudo, justifica-se por Época e Veja pertencerem a importantes 

conglomerados de mídia: Organizações Globo e Grupo Abril, respectivamente, e Carta Capital, 

uma revista mais independente, ter declarado apoio à reeleição de Dilma Rousseff, durante a 

campanha eleitoral para o segundo turno. Além disso, a trajetória do mercado editorial brasileiro 

vem acompanhando e participado ativamente das transformações socioculturais do país nos 

últimos anos. Diante desta análise, busca-se compreender como estes veículos de comunicação 

constroem seus discursos, tendo em vista que, a mídia revista caracteriza-se pelo elitismo editorial 

e pelo texto mais bem cuidado, que busca fazer interpretações a fim de esclarecer o público sobre 

os principais fatos do cotidiano. E, assim, conduzir o leitor a uma visão mais elaborada da notícia, 

ou seja, não são meros transmissores de informações, mas sim meios discursivos. Assim, 

pretende-se analisar, também, como o efeito de sentido produzido pelas revistas semanais de 

informação influencia o leitor, em relação a empatia ou rejeição com determinado político ou 

partido.     

 

Palavras-chave: Mídia e política; Discurso midiático; Mídia impressa.  
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O QUE NOS REVELAM OS CARTAZES DAS MANIFESTAÇÕES POPULARES, EM 

2013, NO BRASIL?   

 

Maria José MARIANO (PUC-Minas) 

maria.jose.mariano1@gmail.com 

 

 

Este trabalho que ora se origina tem por objetivo analisar o conteúdo enunciativo de alguns 

cartazes que circularam pelo Brasil afora durante as manifestações populares que agitaram o país 

em meados de 2013. Os meses de junho e julho de 2013 foram marcados por um intenso 

movimento social no Brasil. Tal movimento se equipara, por exemplo, às Diretas Já!, na década 

de 1980, ou o Impeachment do presidente Collor, na década de 1990.  A diferença entre o que 

tem ocorrido atualmente e os movimentos passados são a forma de organização e os objetivos que 

permeiam estas manifestações. Organizadas pela internet, sem nenhuma liderança clara, as  

manifestações iniciaram-se  às vésperas da Copa das Confederações sediadas no Brasil. É 

inegável o poder influenciador, de comunicação, de convencimento que as redes sociais exercem 

sobre as pessoas, fazendo-as despertar para um sentimento de pertença que mobiliza à ação. Pela 

primeira vez no século XXI o Brasil viu seu povo nas ruas reivindicando de um a tudo, transporte 

de qualidade, maior investimento na Educação, na Saúde pública, aprovação de leis, veto de 

outras, entre muitas outras necessidades não citadas aqui. Um jargão gritado em muitas capitais e 

cidades, país afora marca bem essas manifestações: “O povo acordou”. Tendo em vista a riqueza 

linguística expressa nestes cartazes, a tentativa é de identificar alguns pressupostos teóricos 

trabalhados ao longo da disciplina Análise do Discurso, trazendo a tentativa aqui de identificar 

alguns pressupostos teóricos como enunciação, interação verbal, interdiscurso e polifonia. Para 

este fim, proponho um enquadramento teórico que norteará a análise dos enunciados baseado nos 

textos de Benveniste (1989) “O aparelho formal da enunciação”; de Bakhtin(Voloshinov)(1992) 

“A interação verbal”; e também de Ducrot(1978) “Esboço de uma teria polifônica da enunciação. 

 

Palavras-chave: Manifestação; Enunciação; Interdiscurso. 
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PARA ALÉM DOS MUROS: O DISCURSO DA RESISTÊNCIA NA ARTE DA 

PICHAÇÃO 

 

Maria Verônica Anacleto PONTES (UFPB) 

veronica.pontes2@gmail.com 

 

 

A pichação é um fenômeno visível em pontos principais do perímetro urbano.  

Ao contrário do grafite que é baseado em desenhos, as pichações são baseadas em letras com 

estilos e formas próprias. Sempre à margem da sociedade, esta arte consiste num efeito colateral 

do sistema e visa intervir na paisagem urbana, fazendo com que a população reflita sobre o que 

está representado ali. Considerando que o papel da arte muitas vezes é incomodar, causar no leitor 

algum tipo de inquietação, a pichação cumpre bem este papel. O objetivo do nosso trabalho é 

analisar exemplos dessa prática na cidade João Pessoa, Paraíba, mais especificamente no espaço 

de uma universidade pública da cidade, a Universidade Federal da Paraíba, a partir de suas 

condições de produção, bem como as formações discursivas e a posição-sujeito dos anônimos 

produtores desse tipo de arte. Utilizamos o recurso da fotografia para coletar imagens das 

pichações no ambiente citado. Os dados serão analisados à luz de teóricos da análise do discurso 

como Jean Jacques Courtine, Michel Pechêux, Michel Foucault, Pedro Navarro, dentre outros. Os 

efeitos de sentido são constituídos em condições específicas. É o que Pêcheux (1997) chama de 

condições de produção: “o estudo da ligação entre as “circunstâncias” de um discurso e seu 

processo de produção.” (p. 75). Orlandi (2010) diz que há as condições de produção no sentido 

estrito, que é o contexto imediato da enunciação, e no sentido amplo, que é o contexto sócio-

histórico, ideológico. Em relação às condições de produção, é preciso compreender as 

circunstâncias atuais da sociedade brasileira que permitiram o enunciado da pichação. São 

conclusões parciais deste trabalho, tendo em vista que a pesquisa ainda está em andamento, que 

os sujeitos grafiteiros utilizam-se dessa arte para reverter conceitos estabelecidos, canalizar o que 

de ruim foi imposto ao jovem da periferia e provocar mudanças de comportamento. 
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MULHER, ARTE E RESISTÊNCIA: UMA LUTA CONTRA FORMAS INCESSANTES 

DE CONTROLE. 
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Vinicius M. NUNES;  

 

Meire H. G. de MORAES et al  

(ETEC Profº Basilides de Godoy)                                              

meirehmoraes@ig.com.br 

 

 

A partir do conceito de regime de signos (DELEUZE; GUATTARI, 1995), criado com base na 

noção de enunciado (FOUCAULT, 1969), e da possibilidade de pensar que uma sociedade é 

perpassada por diversas semióticas, pretendemos primeiramente compreender o motivo de existir 

uma desigualdade entre homens e mulheres, comprovada pelos dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra Domiciliar (PNAD) de 2002 e de 2006, em relação ao rendimento salarial e a atuação 

profissional de mulheres formadas nos cursos técnicos de nível médio em informática “2002 – 

Homens: R$ 1280,90 (72,9%) / Mulheres: R$ 1146,70 (27,1%); 2006 – Homens: R$ 1441,10 

(82,3%) / Mulheres: R$ 1105,30 (17,7%)” (OLIVEIRA; BELCHIOR, 2009), área que emergiu 

de um novo paradigma científico, o qual, segundo Fritjof Capra (1975), concebe o mundo de uma 

maneira diferente daquela que dominou o pensamento científico ocidental, da segunda metade do 

século XVII ao final do século XIX, – comparado à imagem de um deus monárquico que regulava 

o mundo de cima, impondo nele as suas regras divinas (modelo mecanicista newtoniano) – pois 

passa a ser visto como um todo integrado que se organiza numa teia inseparável de relações; a 

seguir mostrar como esse princípio de conexão desencadeia relações de parceria e cooperação 

entre forças econômicas, institucionais e tecnocientíficas, como os setores da Moda, da Medicina 

Estética e da Indústria Farmacêutica, por exemplo, que passam a normatizar o modo de ser 

feminino por meio de mecanismos discursivos, os quais funcionam como “formas ultrarrápidas 

de controle” (DELEUZE, 1990) no ciberespaço e, por fim, buscar maneiras de resistir a esse 

controle que molda de maneira auto-deformante, a cada instante, as identidades femininas através 

de ações pedagógicas na esfera escolar, que visam a leitura de textos literários produzidos pelas 

escritoras Virginia Woolf, Jane Austin, Emily Bronte, Hilda Hilst, cuja finalidade é criar uma co-

existência com a escritura do Outro, ou seja, uma sintonia entre escritor e leitor, no sentido do 

último reconhecer no primeiro maneiras de lutar contra determinados valores e discursos 

machistas, frutos de uma visão ocidental patriarcal, racional e mecanicista, que destroem a 

vivacidade e o dinamismo existentes no interior de cada ser.         
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ANÁLISE DIALÓGICA DE VINHETAS DE MAURÍCIO DE SOUSA: O CASO DO 

AUTISMO. 

 

Monique de Almeida Neves RODRIGUES (FCLAR - UNESP) 

nique.rod@gmail.com 

 

 

O objetivo desta pesquisa consiste em analisar dialogicamente, a partir de estudos bakhtinianos 

do discurso, o conjunto de seis vinhetas de Maurício de Sousa que tematizam o autismo, uma 

síndrome ainda pouco conhecida pela sociedade e pouco compreendida pela comunidade 

científica ao redor do mundo. No Brasil, as discussões acerca da doença têm se intensificado a 

partir da década de 1980, quando foram fundadas a Associação de Amigos do Autista e a 

Associação Brasileira de Autismo. Mas é a partir de 2008, quando o Brasil ratificou a Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências, outorgada pela ONU, que se desenvolveu uma 

abordagem inclusiva em relação à síndrome, em várias esferas sociais. É nesse contexto que se 

inserem as vinhetas que compõem o corpus desta pesquisa: elas integram um conjunto de ações 

sociais que revelam tentativa de reforçar essa abordagem de caráter inclusivo. Maurício de Sousa, 

cartunista reconhecido no país, criou personagens para tratar do tema da diversidade; dentre eles 

temos André, um menino com autismo que aparece nessas vinhetas. O objetivo principal da 

pesquisa é investigar a materialização de valores ideológicos que envolvem a problemática da 

inclusão e do autismo nas vinhetas. A pesquisa também tem interesse em responder a outras 

questões, entre elas: Qual o destinatário previsto pelas vinhetas? Como os autistas, por meio do 

personagem André, são representados? Como as vinhetas respondem aos discursos sociais que 

polemizam sobre a inclusão social no país? A perspectiva teórica adotada compreende trabalhos 

em torno do Círculo de Bakhtin, em especial os desenvolvidos no Brasil que tomam por objeto o 

enunciado concreto em relação com os gêneros do discurso, as ideologias, a alteridade, bem como 

os conceitos de significação e tema. A pesquisa é qualitativa e interpretativa. Como 

procedimentos metodológicos, consideram-se as propostas da análise dialógica do discurso feitas 

por pesquisadores brasileiros. 
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SUJEITO, LÍNGUA E DISCURSO NO TRABALHO COM TEXTOS 

ARGUMENTATIVOS NA SALA DE AULA 
 

Neyla Priscila Rodrigues dos SANTOS (UFAL) 

neylapriscilla@hotmail.com 

 

 

Partindo da necessidade de práticas que contribuam efetivamente para a formação do sujeito 

leitor, levando em consideração os gestos de interpretação e suas filiações sócio-históricas de 

sentidos, surge esta pesquisa com o objetivo de analisar discursivamente como se processam as 

relações entre Sujeito, língua e discurso no trabalho com textos argumentativos no espaço da sala 

de aula. A pesquisa está sendo desenvolvida com alunos do 9° Ano do Ensino Fundamental, de 

uma escola pública do município de Olho d’Água das Flores - AL. A abordagem tem caráter 

qualitativo e o corpus foi constituído a partir de questionário semiestruturado e das produções 

textuais dos alunos a cerca de uma temática polêmica. Neste estudo, estão sendo utilizados os 

pressupostos teóricos e metodológicos da Análise do Discurso (AD), especialmente, trabalhando 

com a relação entre sujeito, condições de produção e historicidade dos sentidos. A pesquisa traz 

ainda, questões relacionadas à escola, à educação e às relações de poder. Para a pesquisa, tomamos 

como referência os trabalhos de  (BRANDÃO,2012), (FLORÊNCIO, 2009), (FREIRE, 2011), 

(MÉSZÁROS, 1997),  (ORLANDI, 2013), (PÊCHUEX, 2014), (SIVA SOBRINHO, 2011), 

(VOESE,2005) entre outros. Os resultados parciais apontam para a tendência de os alunos 

tomarem a argumentação na escola não como um processo em que o sentido pode ser construído, 

mas sim como um produto estabilizado, cujo o sentido se dá como que evidente. Há, nos dizeres 

dos alunos, um apagamento do histórico e uma busca em adaptar-se ao que é institucional. 

Visando contribuir para a formação do sujeito, nosso desafio agora será buscar caminhos que 

possibilitem aos alunos estranharem seus argumentos, desfazendo as evidências, favorecendo a 

compreensão da relação do sujeito com as condições de produção do discurso. 
 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Argumentação; Sala de Aula. 
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AS VOZES DE JESUS: RETEXTUALIZAÇÃO, EXPRESSIVIDADE E CONTEXTO 

NOS ESCRITOS DOS EVANGELISTAS SINÓTICOS 

 

Patricia GOMES (UFPA) 
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Este trabalho de pesquisa visa demonstrar, por meio das "vozes particulares" dos evangelistas 

Mateus, Marcos e Lucas (nome dos autores dos Evangelhos Sinóticos da Bíblia Sagrada) como 

não se vê o mundo e se ouve os discursos de forma homogênea, como se fossem entidades reais 

absolutas, existentes por si sós. Como entender a relação "indivíduo" e "sociedade"; "pensamento" 

e "linguagem"; formação do pensamento subjetivo e composição do "individual" por "vozes 

coletivas"? O fator "subjetividade", abordado na perspectiva bakhtiniana enquanto 

"expressividade", tem sido objeto de reflexão de estudiosos que intencionam aprofundar questões 

relativas ao processo enunciativo, no qual locutor e interlocutor compõem um todo associado; 

negociam leituras de mundo, percepções sobre mundo, convencimentos, intenções, enfim, agem 

mutuamente um sobre/com o outro. Não há como conceber o sistema de comunicação verbal de 

forma fragmentada, não só em relação à separação bem delimitada entre os envolvidos na 

produção do enunciado, mas também no que se refere à conjugação de fatores extraverbais, 

contextuais, pragmáticos que se aglutinam aos discursos proferidos. Assim, no primeiro século 

d.C., essas “três pessoas” começaram a escrever aquilo que tinham visto e ouvido de Jesus Cristo, 

e mais tarde os seus escritos passaram a ser chamado de Evangelho. Para tanto, a expressividade 

de cada um deles, ao retextualizarem a "voz de Jesus" – do discurso oral para o escrito – faz-se 

ver claramente em relação aos fatos narrados. Estes apresentam-se alterados em sua efetivação, 

quando não acontece de serem omitidos por um autor e apresentados por outro. Em todas essas 

situações, mesmo tratando-se do mesmo fato, a forma peculiar de apresentá-los, que pressupõe 

uma forma idiossincrática de percebê-los, "lê-los", "enxergá-los", conduz à observação de que a 

realidade não existe apriorísticamente, não é base comum, imutável, a ser observada de forma 

igual por indivíduos diferentes. Eis as questões que serão abordadas neste trabalho.  
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Este trabalho tem por objetivo principal analisar os aspectos de constituição do discurso 

antifeminista do blogue Women Against Feminism (Mulheres Contra o Feminismo) e confrontá-

los com os aspectos de constituição do discurso antifeminista proferido por homens na página do 

Facebook intitulada Antifeminism (Antifeminismo) em que há um conjunto de relatos de homens 

que se constituem como sujeitos subalternos da mulher e apresentam desde relatos de abusos de 

autoridade até violência doméstica cujos agentes são mulheres. Para isso, além da descrição das 

páginas como processo de constituição estrutural/composicional do gênero blogue/página do 

Facebook, serão analisados: 1. o discurso autenticamente antifeminista com autoria de várias 

mulheres (autoras do blogue), levando em consideração as duas postagens mais visualizadas da 

página; e 2. a manifestação misândrica e misógina cujos sujeitos-enunciadores são homens. As 

duas visões são importantes principalmente para verificar como é construído o discurso misógino 

a partir de relatos da página. Também serão consideradas as duas postagens com maior número 

de curtidas/comentários/compartilhamentos. Serão levadas em consideração na análise as 

respostas dos leitores aos textos – comentários. A opção por análise dos comentários se dá por 

saber que um grupo social se insere no domínio discursivo de duas maneiras: ou como é retratado 

na notícia/postagem ou como este mesmo discurso é evidenciado pelos leitores (Van Dijk). Este 

trabalho insere-se no compêndio teórico da Análise do Discurso Crítica, cujo principal diferencial 

teórico-metodológico em relação aos outros estudos do discurso é a compreensão do discurso 

numa dimensão tridimensional e a relevância social do discurso em análise. O interesse pela 

pesquisa nasce da necessidade de se analisarem os discursos feministas que buscam, além de uma 

mudança social que, por sua vez, implica em uma alteração discursiva sobre a constituição do 

sujeito feminino, também uma ressignificação dos conceitos que se têm sobre esse sujeito e a 

instalação de uma nova visão sobre ele. 
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Considerando as transformações que o objeto da Análise do Discurso passou, nota-se a relevância 

de voltar à atenção para a incorporação de novas materialidades que ampliam a noção de discurso 

e de práticas discursivas inscritas numa historicidade. Dessa forma, nosso objetivo consiste em 

analisar como a heterogeneidade da materialidade discursiva reflete em práticas discursivas que 

são construídas e reforçadas no âmbito de textos midiáticos, especificamente anúncios 

publicitários. Para tanto, será feito um breve percurso sobre os deslocamentos teóricos, tomando 

como embasamento teórico os escritos de Michel Pêcheux (1997), entre 1960 a 1980, e, a partir 

disso, serão abordadas as noções de sujeito, enunciado e formação discursiva. A partir disso, serão 

analisados cinco anúncios publicitários: o da cerveja Devassa, da cerveja Antarctica, da lingerie 

Duloren, do motel Savana e do motel Lemon e será analisada a figura da mulher como modelo de 

persuasão e espera-se que através da construção da heterogeneidade constitutiva, veiculada pela 

mídia, haja confrontos de formações discursivas que estão atravessadas pela materialidade 

histórica/discursiva. 
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Em meados do século XVII as sociedades americanas viviam em torno de regras da moral e dos 

bons costumes, em que as leis política-religiosa-jurídicas eram baseadas nas escrituras Bíblicas. 

Portanto, quem fosse contrário à elas, era considerado uma ameaça à sociedade por cometer 

crimes contra Deus. Uma dessas leis, proibia qualquer tipo de envolvimento com feitiços e 

espíritos considerados causadores da invocação de demônios, a famosa bruxaria. Em muitas 

comunidades ocorreram julgamentos, acusações e perseguições às bruxas, contudo, julgamento 

de maior importância e repercussão, acontecera na comunidade de Salem, em Massachusetts. 

Diversas análises – psicológicas, literárias, filosóficas e etc. – são importantes para a compreensão 

do processo das bruxas de Salem. Porém, este trabalho vai além da análise dos atos cometidos 

pelos envolvidos ou de suas intenções. Pretende-se interpretar as táticas discursivas utilizadas por 

eles para justificar suas ações, comprovar suas inocências, espalhar suas razões e convencer uns 

aos outros de suas verdades. Sabe-se que no caso das Bruxas de Salem, a natureza dos atos de 

falas, das marcas textuais e dos elementos discursivos verbais ou não, são indicados pelo discurso 

religioso, mais precisamente do protestantismo, o qual controlava a sociedade através de alusões 

Bíblicas, símbolos religiosos e afirmações pessoais de fé e convicção religiosa. Porém deve-se 

levar em consideração os sujeitos envolvidos nesse discurso, a posição que eles ocupavam e as 

circunstâncias decorrentes, para que se alcance o entendimento do sucesso de uns argumentos e 

fracasso de outros, ainda que estando inseridos no mesmo discurso. A realização deste trabalho 

deu-se a partir de trechos retirados dos documentos contendo registros do processo, e de cenas do 

filme The Crucible de 1996, uma adaptação fiel da obra de Arthur Muller, com o mesmo nome, 

quem se dedicou a várias pesquisas em livros, em documentos com registros e com entrevistas 

aos descendentes dos envolvidos no caso, e portanto não há nenhum personagem na obra que não 

tenha existido na história real. Contudo, tomou-se o devido cuidado de não se deixar levar pelos 

elementos literários. Pretende-se demonstrar a construção do discurso durante o processo de 

julgamento através de marcas textuais e discursivas, seus procedimentos de controle e a 

descontinuidade, com base nos conceitos de silenciamento descritos pelos teóricos (AKMAN, 

1994) e (KURZON, 2007), bem como as teorias de análise do discurso de (FOUCAULT, 1970). 
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Sabe-se que todo discurso é perpassado, mesmo que de modo implícito, por outros discursos. 

Assim, pode-se afirmar que os sentidos construídos são atravessados por ideologias produzindo, 

dessa forma, os interdiscursos. Em outros termos, toda formação discursiva demonstra, através 

de aspectos como vocabulário, verbos, modalizadores e qualificadores, dentre outros aspectos, 

um posicionamento de seu enunciador, ou seja, é possível verificar de qual lugar social ele enuncia 

e qual a formação ideológica conduz seu discurso. Nesse âmbito, compreende-se ser impossível 

falar que exista um discurso neutro, isto é, que não defenda nenhuma ideia.  Sendo assim, o 

presente trabalho objetiva averiguar qual (is) formação (ões) ideológica(s) subjaz (em) em 

chamadas de reportagens midiáticas sobre as manifestações populares que ocorreram no Brasil 

em junho de 2013. Como corpus, tem-se um conjunto de vinte e duas chamadas, que tinham como 

foco as referidas manifestações, retiradas dos sites dos jornais Hoje e Nacional (ambos da Rede 

Globo) no período de sete a vinte de junho de 2013. Acredita-se que, por serem jornais de grande 

audiência, as ideias e as ideologias por eles defendidas e difundidas contribuem para a formação 

de uma mesma opinião em grande escala e, portanto, não devem ser desconsideradas. O caminho 

teórico percorrido foca-se na questão da Formação Discursiva  e sua interface com Formação 

Ideológica (Pêcheux, 1995) , (Althusser, 1985),  Interdiscurso  (Pêcheux e Fuchs, 1975) e Sentido 

(Maingueneau,1989). Os resultados apontam que houve uma mudança na maneira de denominar 

tanto os protestos quanto os manifestantes à medida que situações de violência eram agregadas 

às manifestações. Observa-se, também, que os jornais, mesmo, muitas vezes, defendendo que 

apenas noticiam os fatos e não mostram sua opinião acerca deles, se posicionaram, mesmo que 

de modo sutil, contra atitudes de violência e vandalismo por parte de manifestantes deixando, 

assim, de resgatar o propósito das manifestações e as reduzindo apenas a esses atos. 
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A mulher do mundo contemporâneo tem hoje um papel bastante representativo e heterogêneo 

dentro da nossa sociedade. Ela é  mãe, esposa, trabalhadora, condutora além de fazer parte do 

sustento e planejamento familiar. O século XX representou a grande evolução do sexo feminino. 

Suas conquistas lhe deram mais liberdade de agir e se expressar, marcando toda nossa sociedade 

como um todo. Novas perspectivas surgiram e a mulher se destacou em diversos segmentos da 

sociedade e cultura mundial. Nosso intuito aqui não é de transformar este trabalho  em um 

movimento feminista, mas sim de descobrir ou pelo menos delinear o perfil desta mulher 

contemporânea em publicidades de cerveja , onde procuraremos apontar como é feita a construção 

do sentido do discurso do universo feminino construído pelo publicitário. O universo feminino da 

mulher é bastante polêmico e hoje, no mundo moderno a percebemos mais nitidamente. 

Deparamo-nos sempre com estereótipos culturais comuns em conversas cotidianas, em textos 

literários, em textos de mídia, textos jornalísticos, etc. Esses estereótipos são muito conhecidos 

por todos nós: sexo frágil, físico fraco, incapacidade para exercer posições profissionais 

superiores, a mulher doméstica, a mulher como o segundo sexo. Esses estereótipos podem nos 

parecer arcaicos, mas ainda prevalecem dentro da mentalidade coletiva. A mulher vitoriosa é 

ilegítima perante alguns olhos. A natureza da mulher fez com que a sociedade criasse esta 

desigualdade dos sexos. Diversos antropólogos  mapearam nossos próprios conceitos coletivos 

sobre a mulher ao mantê-la de forma invisível, delineando a grande importância do sexo 

masculino na construção da civilização atual. Mas hoje, em pleno século XXI sabemos que nada 

é possível relatar, principalmente a história recente, sem a citação da participação deste segundo 

sexo. Portanto a mulher tem sim um papel significativo na sociedade atual e tudo isso já vem 

sendo expressado na literatura, nas artes plásticas, no cotidiano, na mídia, no mundo empresarial 

e político. O discurso feminino em si nos mostra a fragilidade do universo feminino, porém 

fortificado pelas grandes decisões advindas desta fragilidade. Nosso embasamento teórico passa 

pelos estudos sobre formações discursivas de  Dominique Maingueneau  presentes em seu livro 

intitulado Discours et Analyse du discours (2014).  Nossa intenção é a de mostrar como se dá a 

construção do discurso feminino nas publicidades voltadas para o público masculino e se existe 

no discurso um papel de desigualdade da mulher em relação ao sexo oposto. 
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Essa pesquisa se desenvolve a partir das bases epistemológicas dos campo teórico-metodológico 

da Análise do Discurso (AD) de matriz francesa, a partir dos princípios fundados por Michel 

Pêcheux. Com o objetivo de estudar as manifestações decorridas da materialização da língua - o 

discurso, pretende-se observar a língua em funcionamento. A linguagem é um lugar de poder, 

porém é também lugar do possível, da ambiguidade, do equívoco, da polissemia, da opacidade e 

também se configura como o lugar de luta do sujeito. E como sujeito e corpora desse trabalho, 

selecionamos o Profeta Gentileza. Gentileza foi um personagem simbólico que durante os anos 

de 1980 e 1990 percorreu as ruas da cidade do Rio de Janeiro e pintou um livro a céu aberto em 

uma das principais avenidas da cidade. Conhecido por suas mensagens grafadas com uma 

tipografia singular e por seus trajes típicos de um profeta (como ele mesmo se denominava), 

tornou-se figura marcante e até hoje lembrada por aqueles que acompanharam sua história. Assim, 

a maneira peculiar de se vestir e de se portar, fez de seu corpo uma forma de simbolização, 

carregando consigo uma carga de identidade mítica ao se apresentar para o mundo como um 

profeta, com características religiosas reconhecidas universalmente - barba, bata branca e 

estandarte - sua singular estética apresenta marcas de grandes valores religiosos. Tais 

características formulam um jogo entre a língua e a história, realizando o encontro de uma 

memória atualizada, permitindo que o acontecimento se estabeleça. Nesse espaço discursivo, a 

memória discursiva se constitui e permite a visibilidade de uma formação discursiva (FD) desse 

sujeito interpelado pela ideologia e atravessado pelo inconsciente. O que Michel Pêcheux (1997) 

denomina de "norma identificadora", que é o lugar onde o sujeito se identifica, construindo-se 

imaginariamente. E é a ideologia que fornece evidências para que o sujeito entre na ordem do 

simbólico, possibilitando formulações diferenciadas e causando outros efeitos de sentido. 

(FAPESP: 2013/00963-3) 
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O ensino de leitura em língua materna é um tema que ainda suscita reflexões e encaminhamentos 

no campo de estudos de linguagem para todas as linhas de pesquisa, por isso, torna-se importante 

estudá-lo, tendo em vista as contribuições da Análise do discurso (doravante, AD) para práticas 

de leitura escolar, entrelaçando teoria e prática, na medida em que, para a análise do discurso, as 

práticas discursivas movimentam os conceitos teóricos. Neste trabalho, voltamos nosso olhar para 

uma turma de ensino básico, na medida em que sabemos da necessidade de os sujeitos-leitores 

terem, em sua formação inicial, experiências de leitura que fujam da materialidade do texto. Dessa 

forma, pretendemos expor uma abordagem didática de leitura, a partir de perguntas de leitura de 

cunho discursivo, do conto “O corpo”, de Sergio Sant’Anna, um autor contemporâneo que escreve 

sobre temáticas pós-modernas, especificamente, no caso do conto em tela, sobre a realidade 

urbana atual. Para tanto, mobilizamos conceitos da AD tais como: posição discursiva, condições 

de produção e memória que são passíveis de serem trabalhados em sala de aula, visto que 

permitem ao professor contemplar o jogo entre a língua e a historicidade do dizer. Considerando 

a dimensão da literatura, a AD nos coloca diante da possibilidade de trabalhar os múltiplos 

sentidos que o corpo mencionado na narrativa produz a partir de posições distintas, ou seja, o 

professor pode implementar um trabalho de leitura polissêmica a partir dos pensamentos e visões 

de cada personagem e, também, a partir da visão dos alunos, bem como examinar as condições 

de produção nas quais o conto emerge, ou seja, o contexto histórico-social e ideológico, os 

interlocutores e a situação imediata de leitura. A prática de leitura desenvolvida teve como 

objetivo não somente apresentar possíveis encaminhamentos para o texto em sua dimensão 

linguística, como também oferecer condições necessárias para que a autoria se realize nas práticas 

de leituras propostas. 
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Este trabalho visa fazer uma análise comparativa sob a ótica da Análise do Discurso de linha 

francesa, de duas capas de revistas brasileiras. Para tal, o estudo será fundamentado nas teorias 

de Althusser (1985), Orlandi (1995, Brandão (2004) e Pêcheux (1993), no que tange à ideologia 

presente nos discursos das manchetes jornalistas dessas revistas semanais.  As duas capas 

analisadas são respectivamente das revistas Veja e Carta Capital, consideradas ideologicamente 

de linhas antagônicas. Para Brandão (2004), “a linguagem, enquanto discurso [...] é um modo de 

produção social” e não de produção individual. Por isso, não pode ser pensada fora do seu 

contexto social. A linguagem não é neutra, inocente e nem natural, mas o lugar privilegiado de 

manifestação da ideologia. Assim, utilizando as teorias acima citadas, será feita uma descrição 

das imagens e manchetes das capas das revistas supracitadas, seguidas das respectivas análises. 

Na descrição das imagens objeto deste artigo, podemos citar a primeira, que corresponde à revista 

Veja, onde aparece a imagem do “Tio Sam” segurando notas de dólares e apontando o dedo 

indicador de maneira incisiva para o leitor, e com os dizeres: Eu salvei você. A manchete trata da 

crise desencadeada pelo rompimento da bolha financeira gerada pela crise imobiliária norte-

americana, e que tomou grandes proporções, alastrando-se pelo mundo, principalmente pela 

Europa e Ásia. Mais abaixo, em letras menores, traz como subtítulo: o governo americano evita 

o colapso financeiro mundial e nunca mais a Wall Street será a mesma. De acordo com Amábile 

Nascimento, na deontologia do jornalismo, os veículos de comunicação devem primar pela 

imparcialidade, e a técnica jornalística, aliada ao ethos (postura do meio de comunicação) 

estabelece uma censura. Dessa forma, a censura, segundo Orlandi (2001), configura, de forma 

localizada, o que no dizível, não deve (não pode) ser dito quando o sujeito fala”. Assim, as revistas 

em questão, não poderiam afirmar sua posição política, de direita ou de esquerda, nem sua 

opinião, nas matérias de gênero informativo. O que mostraremos, através deste artigo, que não é 

o que costuma ocorrer no cenário midiático brasileiro, utilizando para tal fim a análise das capas 

das revistas supracitadas. 
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La CEDEAO comprend des pays qui parlent trois langues internationales et souvent il 

arrive que des dissonances semantico-syntaxiques  se souniennent. Par exemple les 

notions des regles qui guident des manieres parlementaires ne convergent pas toujours et 

dans leurs philisophies d'elaboration et dans les lettres exprimees. Pour les anglophones 

d'afrique 'point of order' n' implique pas manque de respect. Pour les francophones 

d'afrique, c'est une imperative qui ne se tolere pas facilement. Or l'expression 'motion' 

chez les anglophone pourrait designer  intervention pour une contribution d'acceptance 

ou de secondement d'approbation.  Il y a plusieurs expressions au cour des discours qui 

creent des mesententes et expliquent implicitement des philosophes des mondes differents 

qu'il faut proposer des convergences des points de vue. Nous voulons analyser peu de ces 

expressions en vue de proposer des approches qui peuvent mieux les symetriser et en 

expression et en philosophie. Nous avons ici surtout les expressions comme ordre du 

jour/agenda/ordre do dia, seance levee/end of meting/encerramento da reuniao, seance 

ajournee/meeting adjourned/levantamento desessao, proces verbal/minutes/pocedimento 

verbal/actas, etc et les expressions connexes.  
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A partir dos conceitos da teoria da Semântica do Acontecimento, que é “(...) uma semântica que 

considera que a análise do sentido da linguagem deve localizar-se no estudo da enunciação, do 

acontecimento do dizer” (GUIMARÃES, 2002, p. 7), propomo-nos analisar como é dada a relação 

entre as diferentes línguas presentes no espaço de enunciação das universidades brasileiras – tendo 

em vista o maior incentivo do trânsito de alunos entre as universidades estrangeiras como 

resultado de uma política de internacionalização das universidades do nosso país. 

Especificamente, o objetivo desta pesquisa é observar o modo como a “língua portuguesa” e 

outras línguas são designadas pelos alunos estrangeiros e, dessa maneira, como essas línguas 

constituem os falantes inseridos no espaço enunciativo das universidades – que é também um 

espaço político. A designação “é o que poderia chamar de significação de um nome, mas não 

enquanto algo abstrato. Seria a significação enquanto algo próprio das relações de linguagem, 

mas enquanto uma relação linguística (simbólica) remetida ao real, exposta ao real, ou seja, 

enquanto uma relação tomada na história” (GUIMARÃES, 2002, p. 9). Assim, perguntamos: 

como se dá a relação entre as línguas estrangeiras e a língua portuguesa para os estudantes 

estrangeiros a partir dos sentidos que são atribuídos às línguas? Partindo desta questão, o corpus 

de nossa pesquisa é composto pelas respostas de um questionário referente à percepção e também 

à relação entre as línguas que se encontram no espaço enunciativo das universidades. Este 

questionário foi aplicado aos alunos estrangeiros que se interessaram pelos objetivos da pesquisa, 

não fazendo distinção entre os alunos estrangeiros estudantes da UFSCar – Universidade Federal 

de São Carlos e os alunos da USP São Carlos. Selecionaremos enunciados das respostas buscando 

palavras que remetam à língua, analisando as reescriturações, isto é, palavras que redizem a 

língua, atribuindo-lhe outros sentidos, e as articulações (Guimarães, 2002). 

 

Palavras-chave: Designação; Espaço de Enunciação; Reescrituração. 



 

 

 


