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CONFERÊNCIA 
 

 

CONFERÊNCIA DE ABERTURA 

O LUGAR DE PÊCHEUX NA HISTÓRIA DAS                       
TEORIAS LINGUÍSTICAS 

 

Coordenação:  

VERLI PETRI (UFSM)  

 

M. PÊCHEUX ET/DANS L'HISTOIRE DES IDÉES LINGUISTIQUES 

CHRISTIAN PUECH (Sourbonne Nouvelle – Paris 3) 

En 1982,  Michel Pêcheux offrait à la revue DRLAV un article intitulé "Sur la (dé-construction) des 
théories linguistiques". Il y décrivait de manière très synthétique l'histoire récente (au XXème 
siècle) des théories linguistiques sous l'angle d'une succession de "crises" et de "révisions 
critiques", reprenant sous un autre point de vue des éléments historiographiques et théoriques de 
"La langue introuvable". Nous souhaitons dans cette présentation restituer quelques jalons de 
cette reflexion historiographique, en gardant à l'esprit que dans le contexte philosophico-politique 
des années 60/70/80 "l'histoire" figure comme une forme d'épistémologie - peut-être la seule 
valide- aux yeux du théoriciens du discours. Entre "univers discursifs stabilisés" (mathématiques, 
sciences de la nature, technologies bio-médicales, indistrielles,etc). et "équivoque" (structural) de 
l'ordre symbolique, M. Pêcheux s'efforçait de définir une ligne de crête dont le  présent des 
sciences du langage réactive l'actualité. De quelle manière? Sans prétendre répondre 
complètement à cette question, elle nous semble permettre de situer certains aspects du 
"moment-Pêcheux" (pour parler vite) dans l'histoire récente des sciences du langage. 

 

O LUGAR DE PÊCHEUX NA HISTÓRIA DAS TEORIAS LINGUÍSTICAS 

MARIA CRISTINA LEANDRO FERREIRA (UFRGS) 

O lugar de Michel Pêcheux na história das teorias linguísticas começa a ganhar presença desde 
seus primeiros escritos, onde já se mostra sem subterfúgios a tensão constante entre Política e 
Linguagem. Esta marca pautou toda a trajetória de Pêcheux com diferentes gradações de ênfase, 
mas sem nunca se apagar. Denise Maldidier em seu depoimento-livro sobre o parceiro e amigo 
nos diz que Pêcheux foi sempre um filósofo apaixonado pela língua e por suas teorias. E ele as 
conhecia bem e por dentro, como mostram alguns de seus textos, em especial, “Desconstruindo 
teorias linguísticas” e a “Inquietude do discurso”, este último escrito com Françoise Gadet. De 
tantas contribuições para compreendermos criticamente o que se passa nos mecanismos de 
funcionamento da linguagem, destacamos a reflexão de Pêcheux sobre a equivocidade como traço 
estruturante incontornável. Até hoje esse segue sendo o paradigma revolucionário que coloca pelo 
avesso o que sempre foi considerado como inconsistência e problema a resolver. Há um antes e 
um depois de Pêcheux para quem quer estudar as teorias linguísticas e, em especial, seu objeto. A 
questão do que falha e por que falha na língua inquieta e perturba não só os estudiosos, mas 
todos aqueles que dela se valem para ser e viver. Pêcheux nos aponta a necessidade de trabalhar 
no ponto em que cessa a consistência lógica inscrita no espaço dos mundos normalizados. 
Pretendemos ressaltar de que forma essa mudança de paradigma interfere no modo como 
concebemos a língua, do lugar da abordagem discursiva pecheutiana, e de que modo isso se 
materializa em nossas análises. Passados tantos anos do desaparecimento de Michel Pêcheux da 
cena intelectual, o que faz com que ele continue uma presença tão potente e pulsante no nosso 
cenário discursivo e político atual? Essas serão algumas das questões que pretendemos repercutir 
entre nossos pares, afetados todos pelo legado de Pêcheux. 
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MESAS 
 

 

 

MESA-REDONDA I 

O DISCURSO POLÍTICO NA CONTEMPORANEIDADE    
 

Coordenação:  

MARIA VIRGÍNIA BORGES AMARAL (UFAL)  

 

A SÁTIRA E O POLÍTICO, UM CASO DE INDISTINÇÃO E NUANCE 

ENI PUCCINELLI ORLANDI (Labeurb/Nudecri – Unicamp; PPGCL – Univás) 

Na busca da compreensão das relações entre resistência e violência, topamos com o que estamos 
propondo como a indistinção, nas fronteiras da linguagem. Vamos partir da análise do 
acontecimento discursivo que se formula em Je suis Charlie para observar, analiticamente, que 
jogos e armadilhas nos prepara o fato de que as “palavras merecem que se lute por elas”, venham 
elas de que campo político vierem. Para isso, e pelo método da análise de discurso que pratico, 
pretendo explorar a noção de nuance, face à de indistinção, mostrando como nos enredamos, 
para poder dizer, na difícil equação de que para dizer x, é preciso, antes, negar y. E o ter de negar 
y já nos coloca no lugar de não poder dizer (silenciamento). Aí entra a noção de nuance no 
encontro com as fronteiras da linguagem. 

 

OS (DES)CAMINHOS DO DISCURSO POLÍTICO NA CONTEMPORANEIDADE 

FREDA INDURSKY (UFRGS) 

Este trabalho propõe-se interrogar, à Luz da AD, o espaço político instituído pelas manifestações 
(2013 e 2015) que tomam o espaço urbano como cena política. Para tanto, estabelece um cotejo 
entre as diferentes demandas que foram postas em circulação para refletir sobre os diferentes 
modos de subjetivação, as contradições e os conflitos que se fazem presentes no discurso político 
do Brasil de hoje. 

 

PALAVRAS EM LUTA: MODOS DE EXPRESSÃO DOS E A RESPEITO DOS TRABALHADORES 
RURAIS DA ZONA CANAVIEIRA DE PERNAMBUCO NOS ANOS 1950 E 1960 

CHRISTINE RUFINO DABAT (Depto. História - UFPE) 

Certa vez, o deputado Francisco Julião foi repreendido em razão do uso de certos termos na 
Assembleia Legislativa. Uma colega recomendou com ênfase que ele renunciasse à palavra 
“camponês” para designar os trabalhadores rurais, e a substituísse por “rurícola” que a deputada 
reputava mais conveniente. Isto ilustra como os trabalhadores rurais da zona canavieira de 
Pernambuco foram objeto de designações controvertidas. Eles próprios têm um discurso, seja 
enquanto categoria, através de suas organizações, seja nas documentações do Estado (relatórios 
de polícia, processos do judiciário etc.) que revela, na sua diversidade mesma, uma faceta 
importante das relações políticas e sociais na região. 
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MESA-REDONDA II 

FORMAS DE SUBJETIVAÇÃO: RELAÇÕES ENTRE             
SUJEITO, MEMÓRIA E IMAGINÁRIO  

 

Coordenação:  

SUZY LAGAZZI (UNICAMP) 

 

UM IMAGINÁRIO E OUTROS  

BETHANIA MARIANI (UFF/CNPq/FAPERJ, LAS) 

A leitura de uma notícia de jornal – “Cortando na própria carne” (O Globo, em 14/07/2015) −me 
remeteu para algumas afirmações de Pêcheux (1988 [1975]) em sua crítica a certa forma de 
pensar que toma o sujeito como causa ou origem de si.  Como se sabe, a partir desse ponto de 
vista pode-se falar de sujeitos e sentidos ligados a uma  coletividade pré-existente de outros 
sujeitos e sentidos, ali concebidos como pessoas com maior ou menor moral social, e que 
poderiam vir a socializar de forma intersubjetiva e, assim, marcar uns aos outros positiva ou 
negativamente.   Apaga-se, nesse ponto de vista, que o sujeito é resultado de um processo de 
produção das estruturas-funcionamentos ideologia e inconsciente, que operam se ocultando e 
tecem a evidência do sujeito como causa de si.  Esse funcionamento é o funcionamento do 
imaginário. Do ponto de vista da psicanálise, o registro do imaginário não é sem o do simbólico e o 
do real.  Ao dizer “eu” o sujeito do discurso encontra-se capturado em uma ilusão ou engodo, ou 
seja, em um registro psíquico resultante de uma vontade de imagem de si mesmo. Imagem 
ilusória que supõe e busca uma unidade nunca encontrada. Esse é o ponto sobre o qual esse 
trabalho incide: imagem e imaginário.  Conceitos que circulam em Pêcheux (“formações 
imaginárias”, “imaginário linguístico”), em Althusser (“Imaginário”, “imaginário”) e em Lacan 
(“imagem”, “real/simbólico/imaginário”).  Quais os deslizamentos conceituais que podemos 
observar entre os autores?  Em que uma teoria do imaginário / sobre o imaginário pode contribuir 
para a Análise do Discurso? 

 

OS ARQUIVOS E DOCUMENTAÇÃO SOBRE LÍNGUAS INDÍGENAS NO BRASIL 

JOSÉ R. BESSA FREIRE (UNI-RIO/UERJ) 

Os historiadores "correm o sério risco de interpretar incorretamente muitos de seus documentos, 
que não são tão transparentes ou desprovidos de problemas como frequentemente se supõe" se 
não levarem em conta os princípios da AD como adverte Peter Burke. O lugar de enunciação nos 
textos objeto de estudo, mas também nos critérios de organizá-los em arquivos por outros agentes 
co-enunciadores se torna ainda mais pertinente quando se trata da documentação relacionada a 
línguas no âmbito da história social da linguagem. 

O objetivo desta apresentação é avaliar a documentação sobre línguas indígenas no Brasil 
existente nos arquivos e discutir o tratamento dispensado pelos arquivistas à documentação na 
elaboração de instrumentos de pesquisas - catálogos, índices, fichários, entre outros, bem como o 
acesso por parte dos pesquisadores a essa documentação: os problemas e dificuldades 
encontrados, a natureza dos documentos e seu valor histórico. 

Parece oportuno realizar aqui um breve balanço da documentação existente em arquivos 
europeus registrada por missionários, viajantes, cronistas, naturalistas para depois focar sobre os 
arquivos brasileiros, tanto os de grande porte - Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional, IHGB, 
Museu do Índio, Museu Nacional, como arquivos menores - municipais, paroquiais e cartoriais. A 
abordagem será feita a partir de três experiências que tivemos: 1) em arquivos europeus para 
elaborar a tese sobre a história das línguas na Amazônia (1980-1983) 2) nos arquivos do Rio de 
Janeiro quando coordenamos localmente a equipe do Guia de Fontes para a História Indígena e 
do Indigenismo em Arquivos Brasileiros (1992-1995) e 3) nos arquivos do Amazonas, durante o 
Projeto de Levantamento de Fontes para a História da Agricultura do Norte-Nordeste (1977-78). 

Dicionários, gramáticas, vocabulários, glossários, sermões, catecismos, hinos, poesias, 
levantamento da toponímia e de etimologias indígenas, dados demográficos sobre falantes de 
determinadas línguas, correspondência entre estudiosos de línguas indígenas, textos em 
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português e em línguas nativas escritos por índios, muitos deles inéditos, constituem parte da 
documentação encontrada nos arquivos, que não mereceram ainda a devida atenção dos 
pesquisadores, não foram suficientemente interrogadas, ou porque os pesquisadores 
frequentemente desconhecem a sua existência e o seu potencial informativo, ou porque elas não 
foram ainda localizadas, identificadas, ordenadas e catalogadas. 

Finalmente, destacaremos algumas linhas de pesquisa que exploraram a documentação 
mencionada, discutindo o processo de tensões entre a língua portuguesa e as línguas indígenas, o 
papel que desempenharam como fatores de identidade étnica e nacional, as políticas de línguas, 
os interesses das instâncias de poder, as funções sociais atribuídas às línguas e o registro escrito 
das narrativas orais em línguas indígenas. 

 

LUTAS PELO RECONHECIMENTO E SUBJETIVAÇÃO NA RESISTÊNCIA 

MÓNICA G. ZOPPI FONTANA (Unicamp/CNPq) 

Nesta apresentação abordamos a relação entre os processos de subjetivação, a memória e o 
imaginário pelo viés da enunciação e o modo como a Análise de Discurso, em especial os textos de 
Michel Pêcheux, tem abordado seu funcionamento e analisado os traços que as práticas 
enunciativas deixam nas formulações. A noção de formações imaginárias proposta em 1969 
tencionava descrever esses funcionamentos a partir de uma relação entre lugares sociais e 
posições sujeitos, cuja natureza era definida como efeito de uma “projeção imaginária”. Em textos 
posteriores, esta noção sofre crítica e é abandonada em favor de uma concepção da enunciação 
que a caracteriza, a partir do funcionamento da sintaxe, como o lugar na língua onde o efeito-
sujeito é produzido. Esta redefinição se sustenta na proposta da teoria dos dois esquecimentos e 
na figura da interpelação ideológica, como descrição dos processos de identificação que 
constituem o sujeito do discurso. Após esses textos iniciais (de 1969 a 1975), é possível encontrar 
nos trabalhos da área duas derivas teóricas: uma que investe na noção de ethos, cenografia, 
lugares, num diálogo mais ou menos explícito com a retórica; e outra, que investe na noção de 
heterogeneidade enunciativa e que traz a questão do equívoco, num diálogo explícito com a 
psicanálise e os textos de Lacan. 

Recentemente a questão da enunciação ganha novo destaque no campo das ciências humanas, 
em teorias que discutem a legitimidade de um lugar/ponto de vista para enunciar tanto política 
quanto teoricamente. Os estudos de gênero, os estudos pós-coloniais e a teoria da subalternidade, 
juntamente com indagações sobre as práticas de resistência à dominação ideológica (que retomam 
a noção de desentendimento proposta por Rancière) têm apontado com insistência o laço 
constitutivo entre enunciação, identificação, reconhecimento/desconhecimento, desentendimento 
e legitimidade de um dizer.  

Neste trabalho, estabelecemos um diálogo com textos que, a partir da filosofia e da sociologia, 
trabalham a noção de reconhecimento (Axel Honneth,  Emmanuel Renault) e de lutas de/ pelo 
reconhecimento, especificamente na sua relação constitutiva com a experiência da injustiça. Pela 
discussão crítica destas noções, almejamos contribuir ao debate que perpassa atualmente não só 
as epistemologias do ponto de vista e os estudos feministas e de gênero, nos quais a questão da 
enunciação (enquanto possibilidade/legitimidade/performatividade de um dizer) é crucial, mas 
também para o estado atual dos estudos em análise de discurso, que volta a revisitar velhas 
questões como a relação lugar/posição, identificação/interpelação, dominação/resistência, a 
partir de um trabalho de descrição do corpo, da voz, da representação do eu e das diversas formas 
materiais que produzem a subjetividade. 

Nossa reflexão é fruto do projeto de pesquisa PQ-CNPq, processo 308973/2013-5, que desenvolvo 
atualmente e se apoia nas discussões do grupo de pesquisa Mulheres em Discurso/CNPq, 
processo 487140/2013-3. 
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SIMPÓSIOS 
 

 

 

SIMPÓSIO I 

DISCURSO E ARTE(S) 
 

Coordenação:  

LUCIENE JUNG DE CAMPOS (UCS) 

NÁDIA NECKEL (Unisul) 

 

Ementa: 

Ancorado no dispositivo teórico e analítico da Análise do Discurso de linha francesa pecheutiana, 
esse simpósio se propõe pensar o funcionamento do Discurso Artístico em seus processos, assim 
como os discursos sobre arte. As discussões desse simpósio procurarão refletir a respeito do 
percurso das formulações discursivas na compreensão das diferentes materialidades significantes 
e suas imbricações. Tanto o analista do discurso, quanto o artista, produzem gestos de 
interpretação. O primeiro por meio de um dispositivo teórico analítico e o segundo, por um 
dispositivo estético-sensível. Esse simpósio acolherá trabalhos que procurem discutir o olhar do 
analista para a arte na construção de seu dispositivo analítico, considerando as relações entre 
inconsciente/ideologia na constituição de sujeitos e sentidos e do acontecimento discursivo 
sempre no movimento de deslocamento e estranhamento. 

 

Trabalhos: 

A MELANCOLIA NO DISCURSO ARTÍSTICO: IMAGENS DA DOR 

FERNANDA LUZIA LUNKES (UFSB) 

flunkes@gmail.com 

Este trabalho, filiado à Análise de Discurso construída a partir de Michel Pêcheux, tem como 
objetivo situar alguns dos processos de produção de sentidos em imagens formuladas no discurso 
artístico (NECKEL, 2009) sobre a melancolia. O subtítulo desta apresentação, “imagens da dor”, 
aponta para diferentes direções de sentidos, tanto no que concerne à opacidade no funcionamento 
da língua assim como ao efeito de enigma do quadro melancólico: Trata-se da dor de existir? Da 
dor da certeza da dor? Se a subjetividade não escapa de episódios marcados pela tristeza, o 
quadro melancólico funciona de maneira muito mais complexa. Em Luto e melancolia, Freud 
([1917] 2006) delimita alguns dos traços melancólicos, marcados sobretudo pelo abandono do 
sujeito. Ou seja, trata-se de um lugar subjetivo no qual o chamado sujeito melancólico se 
encontra vencido pela certeza de que nada vale o esforço de seu investimento. Este saber também 
implica em um esvaziamento simbólico, posto que tal dor, inominável, funciona de maneira a 
fechar as portas a qualquer significante que possa arrebatar o sujeito desta condição (LAMBOTTE, 
2000). Há nuances que dificultam um fechamento somático sobre o quadro melancólico, mas 
estas não impedem que sejam apresentadas algumas questões que foram formuladas no campo 
da psicanálise e que dão condições de delinear este quadro que encerra o sujeito melancólico na 
condição de certeza sobre o vazio de suas fantasias (LAMBOTTE, 2000). Este percurso sobre os 
traços melancólicos iluminará a empreitada de depreensão dos modos pelos quais o quadro 
melancólico é representado em imagens do “discurso artístico”. De acordo com Neckel (2009), o 
discurso artístico atua confrontando diferentes formações discursivas, no movimento entre o 
mesmo e o diferente, ou seja, no jogo entre redes parafrásticas e polissêmicas, configurando neste 
funcionamento seu ponto de tensão. Para esta análise, o corpus discursivo será construído a 
partir da obra Melancolies, de Préaud (2005). Trata-se de um livro de imagens que reúne quase 
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cem trabalhos relacionados à melancolia ao longo da história das artes, construindo um arquivo 
que vai do século XVI ao século XX. O livro é dividido em seis sessões, que funcionam como temas 
para a seleção das obras: 1) “Dürer et Goya: deux figures types de la mélancolie”; 2) “Le Christ 
mélancolique”; 3) “Le Diable mélancolique”; 4) “La mort mélancolique”; 5) “L´amour mélancolique”; 
6) “L´art mélancolique”. O livro traz, também, um dos trabalhos de Dürer, autor definido como 
uma “figura típica” (PRÉAUD, 2005, p. 19) da melancolia, com a imagem que funciona como 
inaugural sobre o tema: “Melencolia I” (1514). O trabalho de arquivo de Préud nos permite situar 
algumas regularidades e alguns deslocamentos produzidos pelas representações do corpo 
melancólico no discurso artístico, como alguns traços que permitem o efeito de evidência da 
melancolia e outros sentidos produzidos no gesto do enquadramento do discurso artístico. 
Articulando a melancolia e suas representações no discurso artístico, este trabalho buscará 
desenvolver pontos de reflexão sobre o funcionamento da materialidade imagética, que, por seus 
modos de composição (LAGAZZI, 2009), impõe ao analista questões teóricas assim como questões 
relativas aos procedimentos de análise. 

 

ESPECIFICIDADES DA VOZ CANTADA COMO MATERIALIDADE DISCURSIVA 

JOSÉ REGINALDO GOMES DE SANTANA (UNICAP) 

jregisantana@uol.com.br 

NADIA PEREIRA DA SILVA GONÇALVES DE AZEVEDO (UNICAP) 

nadiaazevedo@gmail.com 

Este trabalho pretende refletir sobre algumas especificidades da voz cantada como materialidade 
discursiva. Seu interesse está calcado no estudo do funcionamento discursivo da voz cantada 
associado ao efeito de domínio de uma técnica vocal e seus percalços relativos ao processo ensino-
aprendizagem em um ambiente acadêmico de Licenciatura em Música. As reflexões se iniciam a 
partir de saberes do discurso sobre a voz cantada (SANTANA), da voz como substância material 
que pode e não pode fazer discurso (SOUZA) e do estudo de processos de mudança de posição-
sujeito em grupos de convivência (AZEVEDO). O levar em conta as propriedades 
físicas/discursivas da voz na construção do sujeito/cantor/professor, o pensar sobre os 
mecanismos funcionais e discursivos que constituem a arte de cantar dentro de determinados 
saberes históricos/sociais que fundamentam uma determinada técnica apontam para 
especificidades que caracterizam efeitos de sentidos e novos gestos de leitura de conceitos da 
Análise de Discurso. Nesta pesquisa, entende-se que o processo de aprendizagem de uma técnica 
vocal pode acarretar, também, o desencadear de mudança de posição discursiva vocal e/ou sobre 
a voz cantada, como também desencadear gestos de resistência presentes na materialidade na voz 
ou nos dizeres do sujeito aprendiz que canta. Os discursos que se referem ao reconhecimento ou 
não do corpo – do funcionamento dos órgãos e sistemas utilizados na voz, da necessidade de 
conhecê-los para ter total controle de seu mecanismo para a construção de uma maneira de 
produção da voz e domínio do canto no seu poder expressivo – apresentam-se como indícios de 
assujeitamento a uma formação discursiva. O imbricamento do que é discursivo, do que é 
significado na história, com o que é individual, único, timbrístico pode produzir discursos e/ou 
ilusões imagéticas de identificação com a voz do outro, identificação, contra-identificação ou 
desidentificação do sujeito com uma determinada formação discursiva. O olhar do analista na 
construção do seu dispositivo teórico está relacionado ao reconhecimento e descobertas das 
especificidades da materialidade discursiva que ele interpreta. No que tange à metodologia, 
recorreu-se à teoria e à metodologia da Análise de Discurso de linha francesa, filiada ao 
pensamento de Michel Pêcheux e com desdobramentos teóricos e metodológicos no Brasil a partir 
de estudos de Eni Orlandi. Dentre o arcabouço teórico-metodológico da Análise do Discurso, 
utilizou-se as noções de formação discursiva, formações imaginárias, condições de produção, 
posição- sujeito, sonoridades vocais e memória discursiva. O corpus foi constituído de sequências 
discursivas inerentes ao dizeres de sujeitos acadêmicos, entrevistados para a pesquisa de 
mestrado, mas que serviram de base e reflexão para a continuidade desse estudo no doutorado. A 
pesquisa do doutorado está em processo inicial, em fase de levantamento bibliográfico e de 
reflexões teóricas sobre a discursividade da voz. 
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MOVIMENTOS DE ANÁLISE DISCURSIVA EM VIDEOCLIPES SOBRE O MOVIMENTO OCUPE 
ESTELITA 

LEONARDO MOZDZENSKI (UFPE) 

leo_moz@yahoo.com.br 

Este trabalho parte do reconhecimento do verbal e do não-verbal como processos discursivos em 
relação de constitutividade e não de antagonismo ou dicotomia. Essa premissa é ainda mais 
flagrante na materialidade audiovisual, na medida em que nela os sentidos só podem ser 
construídos no movimento, na/da imbricação de som, imagem, gesto e palavra. Para a 
investigação dessa materialidade singular numa perspectiva discursiva, assumimos com Pêcheux 
(1999) que a Análise do Discurso percebe a imagem com um viés diferenciado: não mais a imagem 
legível na transparência, porque um discurso a atravessa e a constitui, mas sim a imagem opaca e 
muda, da qual a memória 'perdeu' o trajeto de leitura. Além disso, tal como esclarece Orlandi 
(2004), a Análise do Discurso é fundamentalmente uma disciplina de interpretação e a 
interpretação está presente em toda e qualquer manifestação da linguagem, em todas as suas 
diferentes materialidades. A partir dessa ancoragem teórica, lançamos mão das noções de 
tecedura e tessitura propostas por Neckel (2010), com o objetivo de examinar dois videoclipes com 
uma mesma temática: o Movimento Ocupe Estelita (movimento recifense de ocupação do espaço 
público e contra a gentrificação da cidade). São eles: o videoclipe "Sangue no Cais" (2014), do 
cantor e rapper paulista Criolo, e o videoclipe "Arquitetura de vertigem" (2014), do cantor 
pernambucano China, ex-vocalista da banda de rock e manguebeat Sheik Tosado. Neckel (2010) 
toma por tecedura o tecer dos dizeres no fio do discurso, na trama dos sentidos, no jogo 
polissêmico e no interdiscursivo. É aquilo que corresponde aos efeitos de sentido nas redes de 
memória. Já tessitura, a autora a define como o funcionamento próprio da materialidade 
discursiva em sua estrutura, na forma material ou na imbricação da matéria significante: forma e 
plasticidade em relação ao funcionamento. Interessa-nos entender, assim, os movimentos de 
tecedura e tessitura da imagem videoclíptica, observando sobretudo que relações 
interdiscursivas/ intertextuais são então evocadas e que ressignificações são produzidas mediante 
uma memória social. É importante ressaltar que essa compreensão acerca dos videoclipes implica 
considerá-los não como um mero produto com iconografias e sentidos ossificados, esperando ser 
decodificados por um espectador passivo. Antes, os clipes consistem em processos discursivos 
constitutivos dos dizeres artísticos, cujos sentidos vão sendo construídos na interlocução ativa 
entre a obra e os múltiplos olhares que lhes são dados. Especificamente quanto aos dois vídeos 
musicais sob análise, vale salientar que, apesar de abarcarem uma mesma temática e 
compartilharem alguns elementos pictóricos similares, as obras falam de lugares distintos. Desse 
modo, embora haja encontro de dizeres entre as duas produções artísticas, revela-se mais 
produtivo estudar aquilo que 'vaza', o que desliza, o revés, o não dito entre esses dois trabalhos. 
Cabe-nos então levantar alguns questionamentos pertinentes: como o fato de termos um cantor 
paulista e outro pernambucano - mesmo ambos sendo favoráveis ao Movimento Ocupe Estelita - 
contribui para a construção discursiva de sujeitos em posicionamentos distintos (eu/meu X o 
outro/seu)? Que processos de deslocamento de sentidos são notados a partir da constatação de 
que um dos videoclipes é comercial e outro não possui fins mercadológicos? Que estratégias são 
usadas na materialidade visual para a construção de determinados efeitos de sentido nos clipes 
(filmagem de dia X de noite; gravação da performance ao vivo X dublagem e montagem de 
registros das manifestações e da atuação policial; locação restrita X imagens aéreas de Recife; 
etc.)? Ao procurar responder a essas questões, a presente pesquisa espera oferecer uma pequena 
contribuição às recentes empreitadas no âmbito da AD, que procuram dar conta das múltiplas 
materialidades de obras audiovisuais: tanto sua materialidade física, quanto sua materialidade 
histórica, ideológica e social. 
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OLHARES TÁTEIS: O CORPO ATRAVESSADO É O CORPO QUE RESTA 

LUCIENE DE CAMPOS (UCS) 

ljungdecampos@gmail.com 

NADIA NECKEL (UNISUL) 

nregia75@gmail.com 

As políticas de domesticação do olhar que funcionaram até o século XX são colocadas à prova no 
século XXI. Na discursividade artística, esse deslocamento fica fortemente marcado nas produções 
contemporâneas no final dos anos 90 e na primeira década do novo século, sobretudo quando 
pensamos em produções artísticas atravessadas pelo avanço tecnológico. Os regimes de 
visibilidade já não são os mesmos, estão perpassados pelas tecnologias touch screen, o que 
mudou sobremaneira nossos  modos de ver e sentir, problematizando as noções de corpo – sujeito 
– olhar. O que pode ser visto é uma imagem em crise, uma imagem que critica a imagem e critica 
nossa forma de vê-la. Portanto, é a imagem que, ao nos olhar, ela nos obriga a olhá-la 
diferentemente (Didi-Huberman,1998). Na perspectiva discursiva que adotamos compreendemos 
esses “novos” regimes de visibilidade como um acontecimento discursivo particular no que o gesto 
político do olhar suspenderia a fronteira olhar – tocar – sentir. Nas palavras de Michel Pêcheux 
(1997) “gestos (atos no nível simbólico)” formas de significar corporalmente. Tomamos, nesse gesto 
de análise, o corpo como objeto de estesia, não mais um corpo seccionado como o corpo da 
ciência, nem tão pouco, um corpo culpa como o corpo da religião. Mas um corpo sentido. Um 
corpo potência de um SER corpo. Para tanto elencamos três produções contemporâneas que 
abordam a questão do olhar e do dizer no/pelo corpo: A) A Senhora e A Menina (2014), bordado 
sobre fotografia, de Neca Sparta); B) O olhar do autômato Audrey sobre o corpo de Glamour 
Garcia no vídeo-arte de Luiz Roque (2013) e C) O olhar-tátil de Alba d'Urbano na obra Touch Me 
(1995). Essas obras tocam na formulação trompe-l´oiel, de Lacan (1964/2008), cuja ilusão não é 
aquela encontrada no plano da representação, pois seu engodo consiste em conduzir o olho 
humano em direção ao real. Trata-se do encontro frágil e trágico com a Coisa – presença do 
inconsciente na obra. Ou, como nos ensina Freud (1905/1980) sobre o chiste, “o olhar também 
toca”. A Senhora e A Menina (2014), de Neca Sparta, utiliza-se do bordado em lã, num fio que sai 
do olho e se acumula nos pés. Trata-se de uma topologia moebiana que percorre o dentro e o fora, 
reapresentando o conceito lacaniano de êxtimo. No Video-Arte Ano Branco (2013) o olhar do 
autômato viola o corpo da performer Glamour Garcia como o “último corpo a ser analisado”. No 
olhar touch screen de Alba D’Urbano, o outro é absorvido pelo olhar máquina, e também pelo 
olhar-arte, pelo olhar-tecnologia num complexo estádio do espelho da contemporaneidade. 
Agamben (2007), também nos ajuda a pensar esse corpo-arte por meio dos seus conceitos de 
“Potência” e “Profanação” e, na perspectiva discursiva, trazemos os conceitos de efeito-autor 
(Gallo, 2001) e acontecimento discursivo (Pêcheux, 2006). Tomando a visada materialista para 
pensar o corpo, o humano para além do humanismo. 

 

CORPO PERFORMÁTICO COMO ACONTECIMENTO ARTÍSTICO-DISCURSIVO 

RENATA MARCELLE LARA (UEM) 

renatamlara@yahoo.com.br 

Tomamos o corpo performático, na contemporaneidade, como um acontecimento artístico-
discursivo: o corpo que (se) faz obra e é obra de si e sobre si, do outro e sobre o outro, no social e 
acerca dele, no momento mesmo de sua realização. Corpo in¬apreensível, metafórico, que se 
constitui na e em relação com um tempo-espaço dis-solvidos/entre-laçados/imbricados em des-
encontros com áreas do saber (e do) social em que o corpo (se) diz e é dito. “Pensar a performance 
no contexto das artes visuais é pensá-la estabelecendo diálogos e cruzamentos com outras áreas 
do conhecimento e da expressão humana”, tendo em vista que ela “recorre livremente a qualquer 
número de disciplinas e meios de comunicação, assim como recorre, além do teatro, também à 
literatura, poesia, música, dança, arquitetura, instalação, pintura, fotografia, vídeo, filme, 
diapositivos e atualmente até a web”, conforme Rocha (2007, p. 165; 155), e, ao fazer isso, a nosso 
ver, des-estabiliza essas separações, ao marcar(-se) (n)as diferenças e proximidades desses 
saberes. Em seus entre-cruzamentos, perturbadores e/ou des-harmônicos, há uma trama de 
sentidos des-estabilizando um corpo que está para além do orgânico e do mecânico, além de um 
suporte e da emissão comunicativa, que discursiviza, materialmente, como dizer (do) artístico e 
(sobre) o artístico, acerca de si e do outro, na im-possibilidade de significar em sua forma-sujeito 
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no/do discurso. Corpo “investido de sentidos”, “atravessado por uma memória, pelo discurso 
social que o significa”; “corpo de um sujeito que se constitui por processos nos quais as 
instituições e suas práticas são fundamentais para a forma com que ele se individualiza [...]” 
(ORLANDI, 2012, p. 93). Corpo artístico que discursiviza o/sobre sentidos possíveis para esse 
corpo, em sociedade, mas também afetado desse e por esse lugar social dos dizeres im¬possíveis 
para os corpos; de um lugar (do) artístico, como corpo material, que reivindica dizeres outros nas 
fronteiras do que pode e deve ser dito e do irrealizado do dizer (o) social. Daí que o corpo 
significado pela arte, como “materialidade que não se deixa aprisionar em um funcionamento de 
discurso sobre”, que “não é um corpo portador de um discurso, mas sim, um corpo atravessado 
pelo Discurso, constituído de discursividades, confrontado em suas dimensões do Real, do 
Imaginário e do Simbólico”, conforme Neckel (2014, p. 207, grifos da autora), é também, enquanto 
corpo performático, como acontecimento, aquele que, ao discursivizar (a) arte, como arte, põe em 
funcionamento sentidos outros para o dizer sobre a arte, porque ao se constituir como discurso 
artístico, também constrói um dizer possível acerca da arte e do discurso artístico, de como este, 
ao (se) dizer é dito e mobiliza dizeres. É, portanto, pela não transparência da relação sujeito-corpo, 
tal como Orlandi (2012, p. 85) o compreende, “materialidade significativa”, nas palavras da 
autora, que objetivamos compreendê-lo em sua discursividade, como acontecimento artístico-
discursivo, ao mesmo tempo, como produtor e obra, artista e arte, sujeito no/do discurso e sobre 
o discurso artístico – que em sua constituição, formulação, circulação, enfim, em seu 
funcionamento artístico, no artístico, também afeta os dizeres possíveis para o artístico, o artista 
e sua obra. É também, desse lugar de discursividade, que interrogarmos, pela Análise de Discurso 
pecheutiana, como esse corpo performático significa, na atualidade, na relação com o tempo-
espaço de sua própria constituição, formulação e circulação de sentidos. 

 

Suplente: 

1) O FOCO SELETIVO NA ARTE FOTOGRÁFICA: ESTRANHAMENTO, FORMAÇÃO 
IMAGINÁRIA E DESLOCAMENTO DE OLHARES NA PRODUÇÃO DE SENTIDOS 

ANA BOFF DE GODOY (UFRGS/UFCSPA) 

boffdegodoyana@gmail.com 

A arte fotográfica tem passado por transformações significativas com o advento das novas 
tecnologias. Mas é o olhar do artista que define o uso e os caminhos dessas ferramentas na 
produção de novos sentidos. Assim, a fotografia pode ainda ter um caráter meramente 
representacional (fotografia direta) ou ser arte, poesia, linguagem que diz menos sobre o que 
vemos e mais sobre o que somos. Partindo da observação do último livro de fotografias do carioca 
Claudio Edinger, uma coletânea de ensaios fotográficos intitulada “O paradoxo do olhar”, 
analisar-se-á a utilização, por parte do fotógrafo, da técnica de foco seletivo para a produção de 
um estranhamento deliberado que provoca o deslocamento do olhar do sujeito-observador do 
corte de foco para área desfocada, o que acabará por produzir efeitos de sentidos outros, 
múltiplos e deslizantes. Ao observar uma obra de arte fotográfica que se utiliza do foco seletivo (o 
que a coloca, assim, na categoria de pictorialismo), nosso olhar naturalmente pousa sobre o corte 
de foco, pois aí está a evidência, aquilo que nos é naturalmente dado. O foco, afinal, é a mira da 
intenção. No entanto, o desfoque - que também é parte constituinte do enquadramento da 
imagem - suscita a curiosidade, provoca um estranhamento, uma certa dose de angústia e o 
desejo de um deslocamento do olhar para o que está um tanto velado, dissimulado, descomposto, 
escondido, para uma área de mistérios que convida à revelação. Tem-se, nesse jogo da imagem, a 
tensão entre o que pode e o que não pode ser visto. Esse ponto de tensão e distensão do olhar, 
pulsátil e paradoxal por excelência, pode ser entendido como ponto nevrálgico entre a clausura e 
a liberação. Segundo o próprio artista, “o foco prende nossa atenção e o desfoque libera”. O 
desfoque é libertador porque faz sair do foco, do centro, do dado, do óbvio, do conhecido; porque 
suscita dúvida, faz pensar, imaginar, criar. O desfoque permite a união de olhares do sujeito-
artista e do o sujeito que observa sua obra, que a recria a partir da sua interpretação. O desfoque 
permite a cocriação, pois areja a imagem, deixando espaço para que o sujeito que a observa possa 
supor, deduzir, indagar, interpretar, imaginar, criar sobre as manchas borradas que enquadram o 
foco. Pensando discursivamente, podemos visualizar, nessa teia imagética, o funcionamento do 
interdiscurso e do intradiscurso, bem como a atuação da ideologia e do inconsciente no palco da 
interpretação dessas imagens veladas, revelando os meandros da formação imaginária. O jogo de 
imagens no processo discursivo cuja materialidade é a fotografia com foco seletivo não é somente 
uma metáfora sobre as relações de força e de sentido e sobre a antecipação, ele é, de fato, o jogo 
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imagético e simbólico da relação entre sujeitos, dos lugares que eles ocupam na formação social e 
dos discursos que já foram ditos e que estão a ser produzidos. O presente trabalho propõe-se, 
portanto, a discutir sobre o papel da formação imaginária (e da sua extrapolação) nesse jogo de 
olhares estimulado pelo estranhamento que a técnica do foco seletivo provoca e que leva à 
produção de novos (efeitos de) sentidos e de novos movimentos de interpretação do mundo e seus 
sujeitos. 

 

 

SIMPÓSIO II 

DISCURSO, CORPO, SUBJETIVAÇÃO 
 

Coordenação:  

ARACY ERNST (UCPel) 

CARME REGINA SCHONS (UPF) – In Memoriam 

FABIO ELIAS TFOUNI (UFS) 

 

Ementa: 

Tomar o corpo como objeto de estudo da Análise de Discurso implica compreendê-lo como 
materialidade significante produzida historicamente, lugar imaginário de inscrição da 
subjetividade. Visto na perspectiva teórica discursiva, tal objeto − falante, histórico e desejante − é 
tematizado através da íntima articulação que mantém com a linguagem. Este simpósio, 
destacando a importância dessa articulação de base materialista para a compreensão da categoria 
sujeito, distinta de pessoa ou indivíduo, tem como particularidade propor questionamentos sobre 
os modos como os discursos determinam os sujeitos e afetam os corpos. Problematizar, pois, o 
vínculo entre corpo, discurso e representação subjetiva, nesse âmbito disciplinar, implica refletir 
sobre as contribuições teórico-analíticas que a Análise do Discurso pode trazer para a 
desconstrução de seus registros evidenciais, considerando o investimento ideológico que os 
constitui. 

 

Trabalhos: 

CORPO E DISCURSO MÉDICO: CINISMO E IRONIA NAS PRÁTICAS DISCURSIVAS 
CONTEMPORÂNEAS 

ALINE FERNANDES DE AZEVEDO BOCCHI (UNICAMP) 

azevedo.aline@gmail.com 

PATRICIA DI NIZO (UNICAMP) 

pdinizo@yahoo.com.br 

Este trabalho é fruto de uma dupla reflexão cuja sustentação é o diálogo produzido a partir da 
articulação de duas pesquisas em desenvolvimento no Instituto de Estudos da Linguagem da 
Unicamp. Embora tais pesquisas abordem diferentes temáticas – o discurso cínico e a 
discursividade do parto humanizado – as análises elaboradas se atravessam produzindo uma 
questão incontornável: a relação equívoca e contraditória entre a materialidade do discurso 
médico e a materialidade do corpo. Tendo em vista esta problemática, interrogamo-nos sobre a 
forma com que os saberes e poderes discursivizados na prática médica constituem sentidos 
específicos para os corpos dos sujeitos, especialmente para os corpos das mulheres em um 
momento particular de construção subjetiva: a gravidez e o parto. Desta maneira, nosso objetivo é 
problematizar o vínculo entre corpo e discurso médico na formação social contemporânea, isto é, 
problematizar os modos como o discurso médico determina os sujeitos e afeta seus corpos, a 
partir de um dispositivo de leitura discursiva cujo alicerce são os textos de Michel Pêcheux (1975; 
1981). Defendemos uma posição que consiste em destacar uma característica que pode ser 
atribuída ao discurso médico: o cinismo, aqui entendido como um modo particular de relação com 
a ideologia e não como uma intervenção intencional dos sujeitos. Nesse sentido, tal como o 
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assujeitamento, da forma como é definido por Althusser (1970), o cinismo não pressupõe um 
engajamento subjetivo, mas uma repetição metódica de rituais materiais. Trata-se de uma prática 
discursiva relacionada a um distanciamento irônico próprio ao funcionamento da ideologia na 
contemporaneidade. Definido por Safatle (2008) como “identificação irônica”, esse distanciamento 
é um processo discursivo atravessado pela convergência entre ironia e cinismo. Na sociedade 
contemporânea, entendemos o cinismo como um funcionamento que se propaga tanto no âmbito 
do poder, nas esferas políticas e institucionais, nos meios de comunicação, quanto no campo da 
sexualidade, nas manifestações públicas, artísticas, culturais, etc. Nesse sentido, propomos uma 
reflexão acerca desse funcionamento ideológico e discursivo levando em conta o lugar enunciativo 
do médico e da paciente atravessado por tais “identificações irônicas”. Para tanto, analisaremos 
um corpus composto com recortes de: a) “The miracle of birth”, sketche presente em “The 
Meaning of Life” (O sentido da vida), terceiro filme do grupo britânico Monty Python, realizado em 
1983; b) Lista de indicações para uma “DESNEcesária”, publicada no blog “Estuda, Melania, 
estuda”; c) Um “orçamento de parto”; d) A cena enunciativa descrita no texto “Três verdades sobre 
as mães que dão à luz por cesáreas”, da escritora e fotógrafa de partos Monet Moutrie. Nas 
análises, procuraremos mostrar a centralidade da categoria de contradição na compreensão do 
discurso cínico: segundo Orlandi (2012), a ironia diz respeito a uma “dualidade, uma 
contradição”. Trata-se, conforme explica Pêcheux ([1975] 1988, p. 142), de uma “contradição 
apreendida e exibida” inerente à “discrepância pela qual o indivíduo é interpelado em sujeito... ao 
mesmo tempo em que é ‘sempre-já sujeito’”. Nesse sentido, a ironização seria um “processo 
fundamental no interior de uma economia cínica de discurso que permite transformar 
contradições postas em contradições resolvidas” (SAFATLE, 2008). Ou seja, estamos meditando a 
respeito do embate discursivo médico/paciente permeado por discursos derrisórios fundados em 
ideologias da ironização, nos quais os processos de “identificação irônica” apontam para a 
constituição de um corpo que resiste às injunções do discurso médico, ou seja, nos quais há uma 
produção de sentidos sobre o corpo que sustentam um lugar subjetivo de “contra-identificação” 
(PÊCHEUX, 1975) com o discurso médico. Desta forma, procuramos articular este processo de 
“identificação irônica” com a falha do ritual ideológico teorizada por Pêcheux, produzindo uma 
reflexão que intervenha no campo politico e possa, como o autor, levar a sério as questões 
imperdoáveis. 

 

VOZ, CORPO E SUBJETIVIDADE EM DISCURSOS DA MÍDIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 

CARLOS PIOVEZANI (UFSCAR) 

cpiovezani@uol.com.br 

A exposição pretende apresentar os resultados obtidos mediante o desenvolvimento do projeto de 
pesquisa Discursos sobre a voz na mídia brasileira contemporânea (FAPESP 2014/ 09947-3), cuja 
execução se dá no Departamento de Letras e no Programa de Pós-Graduação em Linguística da 
UFSCar, desde agosto do ano passado. Consoante com os objetivos de nosso projeto e 
fundamentados nos postulados, noções 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 
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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. 

 

NO ENCONTRO DO REAL DO CORPO COM O REAL DA HISTÓRIA 

LUCIANA IOST VINHAS (FURG) 

     lucianavinhas@gmail.com 

O presente trabalho tem o objetivo de promover um desdobramento da noção de equívoco ao se 
ter como referência a relação entre corpo e subjetividade, e, para tal, busca refletir sobre o 
piercing como uma possibilidade de inscrição que produz efeitos de equivocidade através do real 
do corpo (conforme Ferreira, 2011). Analisamos a fala de uma apenada da Penitenciária Feminina 
Madre Pelletier quando questionada sobre o piercing que possuía em sua língua. Ela diz que 
sempre teve vontade de colocar um piercing; no entanto, não se encorajara para fazê-lo antes de 
ser presa. Foi na Penitenciária que teve motivação para, com a ajuda de outras apenadas, realizar 
essa inscrição/incisão em sua língua, em seu corpo. A língua do corpo ganha um texto 
diferenciado, escrito com uma língua estranha, a qual mobiliza a noção de equívoco no dispositivo 
da Análise do Discurso. Em um espaço onde a coerção do Aparelho Repressivo de Estado se faz 
presente, a apenada ousou provocar sua constituição subjetiva no sentido de se singularizar 
(e/ou de se assujeitar). No texto do piercing, a interdição se materializa contraditoriamente à 
repressão do Aparelho, tomando corpo através da inscrição do piercing no corpo da apenada, 
marca da contradição, do desejo e do real. Sendo assim, consideramos que o piercing como forma 
material situa uma fronteira corporal como um recorte das bordas do corpo (conforme Costa, 
2003). Da mesma forma que a tatuagem, esse talhe no corpo pode fazer circular diferentes 
sentidos referentes à relação entre discurso, corpo e subjetivação. O funcionamento discursivo do 
piercing produz efeitos de sentido que podem operar ao lado da resistência e da singularidade e, 
também, do assujeitamento e da determinação ideológica, e os efeitos podem remeter a uma 
tentativa de se chegar ao real. Pêcheux (2006) tem no real o impossível (impossível de se inscrever 
em uma arquitetura significante ou formal), e, desse modo, é que os sujeitos, segundo o autor, se 
deparam com ele, dão de encontro com ele, o encontram. O real, por ser impossível, para Pêcheux 
(na esteira de Lacan), não pode ser significado, não ganha corpo no simbólico. Contudo, no 
presente trabalho tomamos aqui os pressupostos de Zizek (2006), quando o autor afirma que é 
possível chegar a esse impossível, e o talhe provocado pela inserção do piercing na carne humana 
pode provocar deslocamentos tidos como efeito da necessidade de o real se fazer presente e se 
tornar objeto de significação, de subjetivação, sendo parte da simbolização e, portanto, do jogo de 
interpelação ideológica. Com base nisso, retomamos Gadet & Pêcheux (2004) que, ao teorizarem 
sobre o equívoco, o conceituam como efeito de uma amarração entre o real da história e o real da 
língua, quando o impossível (linguístico) alia-se à contradição (histórica). O equívoco concerne à 
inscrição da falha da língua na história, e tal acontecimento expõe o funcionamento da ideologia e 
do inconsciente (conforme Barbai, 2011). O equívoco é, portanto, a possibilidade de se “arriscar o 
impossível”, e, no presente trabalho, isso será abordado através da reflexão sobre o piercing no 
corpo de uma apenada. No conflito entre ideologia e inconsciente o sujeito se subjetiva e, através 
do corpo, é possível que surja o equívoco a partir do encontro entre o real da história e o real do 
corpo. 

 

TEXTO/DISCURSO NO/PELO CORPO COMO ESPAÇO DE RESISTÊNCIA, DE PROTESTO E 
DE REIVINDICAÇÃO 

MARIA CLECI VENTURINI (UNICENTRO) 

mariacleciventurini@gmail.com 

A Análise de Discurso, tal como foi concebida por Pêcheux e desenvolvida, no Brasil, por Eni 
Orlandi e por pesquisadores que, assim como ela trabalham com a teoria materialista, elegendo 
como objeto o discurso, centra-se em sujeitos duplamente determinados pela ideologia e pelo 
inconsciente e analisa não os conteúdos que estruturam esses discursos, mas o modo como eles 
constituem determinados efeitos de sentidos e não outros. Em razão da nossa filiação a esse 
campo disciplinar e, consequentemente, aos pressupostos teóricos que determinam a metodologia 
a ser empreendida nas análises, recortamos o corpo como objeto discursivo, em materialidades 

 

 

mailto:lucianavinhas@gmail.com


16 

inscritas nos movimentos populares urbanos, mais especificamente, nas manifestações de rua, 
em 2013, nas quais ele se constitui como lugar e como espaço discursivo pelo seu funcionamento 
como texto em discursos de resistência, de protesto e de reivindicação. Nessas manifestações, os 
sujeitos deram visibilidade a sua filiação ideológica e a sua posição-sujeito por meio do corpo, pois 
pelo olhar, mais precisamente, pelo desenho, pela escrita estampada no rosto desses sujeitos ou 
pela forma como o esconderam, foi possível identificar/inscrevê-los na formação discursiva 
designada de ‘manifestantes’ ou na dos ‘Black blocs’. Nesse sentido, o olhar constitui o corpo 
como materialidade significante atravessada por memórias e por discursos, conjugando e fazendo 
trabalhar em um mesmo espaço discursivo, o verbal e o não-verbal. Destacamos, diante disso, 
que o corpo convoca espaços de memória e, pelo seu atravessamento pelo simbólico, funciona 
como linguagem, instaurando processos de identificação, de contraidentificação e de 
desidentificação. Dos sujeitos inscritos como manifestantes ou como Black blocs, especificamente 
no que diz respeito a sua relação com o corpo, como linguagem, interessa, fundamentalmente, o 
funcionamento do corpo-memória, estruturado por falhas e por faltas, considerando, também, 
interpelação ideológica, buscando o seu real, no trabalho discursivo, tal como trabalhado por 
Ferreira (2013). A questão que buscamos responder, a partir da teoria materialista do discurso é: 
Como no/pelo corpo-texto instauram-se efeitos de pertencimento ou denegação? Recortamos com 
vistas a responder a essa questão capas de revistas que circularam em 2013. Trata-se de três 
textos-imagem: duas capas da Revista Época (que circularam, respectivamente, em 17 de junho 
de 2013 e em 11 de novembro) e uma capa da Revista IstoÉ, publicada em 02 de dezembro de 
2013. Nas três materialidades, os sujeitos identificam-se ou se contraidentificam pelo corpo, mais 
precisamente pelo que ressoa por meio dele/nele. De acordo com Courtine (2009) práticas 
discursivas em funcionamento e o apagamento da separação entre o espírito e o corpo ocorreram, 
no século XX, que passou a ser designado como a ‘Era do Corpo’, pensando-o pelo viés 
psicanalítico, antropológico, da linguística e das ciências sociais. Interessa-nos, em função do 
nosso objetivo, o viés psicanalítico, sustentado pelo enunciado “o inconsciente fala através do 
corpo”, que desencadeou a somatização da imagem do corpo na formação do sujeito, a relação do 
corpo e do inconsciente, de acordo com Courtine (2009, p. 8) ligando sujeito inscrito nas formas 
sociais da cultura e o inconsciente e o viés discursivo, que entrelaça corpo e memória pela escrita 
e pelo desenho do corpo, sinalizando para a sua tomada de posição e para a sua inscrição em 
formações discursivas. Metodologicamente, recortar o corpo como objeto de análise sinaliza para a 
fragilidade das fronteiras estabelecidas entre o linguístico e o imagético e para as transformações 
teóricas no arcabouço teórico da Análise de Discurso, desde o seu início, na década de sessenta, 
do século XX, quando o seu foco era a escrita e a fala, recortando o discurso político. 

 

DISCURSOS DO CORPO QUE (NÃO)FALA 

MARIA THEREZA VELOSO (URI) 

veloso@uri.edu.br 

É pelo discurso do corpo, na sua condição de conduto visível e sensível de expressão das quatro 
pulsões constitutivas do sujeito definidas por Lacan, que este mesmo sujeito dialoga e estabelece 
uma relação de sentido com seu interlocutor. Em razão do corpus objeto desta análise, duas 
dessas pulsões – a invocante e a escópica, duas das quatro formas ou versões do objeto a, 
conforme Lacan –, assumem particular interesse na relação imaginariamente estabelecida entre 
sujeitos em uma dada formação social. A partir de recortes discursivo-fílmico-imagéticos (RDF-Is), 
tomados do filme Fale com ela (Hable con ella, na versão original), avalia-se a presença da voz 
como conduto ressoante do e no corpo, necessário à manifestação da fala. Esta, pela sua presença 
e/ou ausência, é vista neste trabalho como um liame discursivo determinante do viver na 
concepção de existência não somente do sujeito enquanto ser de linguagem, mas da subjetividade 
que ultrapassa os limites do corpo biológico, enquanto organismo, dando vazão externa ao corpo 
psicanalítico regido pelas leis do inconsciente. Tal pulsão invocante – a voz e o eco que faz ressoar 
a fala – está, neste trabalho, em diálogo com a pulsão escópica, vista aqui mantendo com o sujeito 
uma relação não na perspectiva de sentido, mas de gozo obtido pelo olhar. A imagem em 
movimento, neste trabalho analisada como “mostração, imitação da realidade, materialização 
sonora e visual do contexto de produção discursiva” (VELOSO, 2012, p. 84) assume, por este viés, 
a condição que a psicanálise designa como semblante, ou seja, “efeito de operações significantes 
construindo uma aparência à qual damos ou não o valor de verdade” (CALDAS, Heloisa. Uma 
caligrafia cinematográfica: sobre escrita, corpo, cinema e psicanálise. In: LEITE, Nina V. de 
Araújo, AIRES, Suely e VERAS, Viviane (Orgs.). Linguagem e gozo. Campinas, SP: Mercado de 
Letras, 2007. p. 77-94). Como justificativa para a presente proposta, lembrem-se palavras de 
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Michel Pêcheux (In: PÊCHEUX, Michel. Análise de discurso. Textos selecionados. Eni Puccinelli 
Orlandi. 2. ed. Campinas, SP: Pontes, 2011.) rememorando que o início da AD deu-se em tempo 
de questões filosóficas e políticas expressivas, formadoras da base “concreta transdisciplinar de 
um encontro (...) sobre a questão da construção de uma aproximação discursiva dos processos 
ideológicos (...) [a] história social das mentalidades, dos sistemas de pensamentos ou das 
ideologias constitui uma abertura que (...) supõe trabalhar sobre os textos de outra maneira”(p. 
283-4). Pela voz de seu fundador, materializava-se então a abertura da AD para (re)atualizar-se, 
processo natural se considerado sob a perspectiva da caminhada sincrônico/diacrônica da 
História/memória individual e coletiva, das instituições e de uma pluralidade de 
textos/linguagens cada vez maior. Nestes últimos se insere a linguagem fílmica e os sentidos que 
dela possam vazar e ser lidos/trabalhados “de outra maneira, colocando em causa a 
transparência da língua”(p. 284), conforme a observação de Michel Pêcheux e a intenção deste 
trabalho.  

 

 

SIMPÓSIO III 

DISCURSO, HISTÓRIA, ARQUIVO 

 

Coordenação:  

CAROLINA RODRÍGUEZ (UNICAMP) 

SILMARA DELA SILVA (UFF)  

 

Ementa: 

A análise de discurso proposta por Michel Pêcheux recorta como seu objeto teórico o discurso, um 
objeto de natureza linguística e histórica. É esta relação teórica basilar entre discurso e história, 
constitutiva dos discursos, que sustenta a proposta deste simpósio, mobilizada para se refletir 
sobre a noção de arquivo. Do modo como tem sido pensado na teoria discursiva desde a década 
de 1980, o arquivo é considerado pelo analista a partir de sua opacidade, dos modos de sua 
constituição, e como afirmam J. Guilhaumou e D. Maldidier, em seu texto “Efeitos do arquivo. A 
análise do discurso do lado da história”: “O arquivo não é um simples documento no qual se 
encontram referências; ele permite uma leitura que traz à tona dispositivos e configurações 
significantes”, ou seja, ele funciona discursivamente. Assim, este simpósio busca reunir reflexões 
que contemplem a relação entre discurso, história, arquivo, em seu funcionamento teórico e/ou 
analítico. 

 

Trabalhos: 

O RELATÓRIO DA COMISSÃO ESTADUAL DA VERDADE DE SC E A EXPOSIÇÃO AUSENC’AS 
DE GUSTAVO GERMANO: ARQUIVO, VERDADE E SILÊNCIO 

 ANDRÉIA DA SILVA DALTOÉ (UNISUL) 

                      andreia.daltoe@unisul.br 

Em junho de 2013, foi instalada, em Santa Catarina, a Comissão Estadual da Verdade (CEV) Paulo 
Stuart Wright, com a finalidade de auxiliar os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade (CNV), 
criada pela Lei nº 12.528 (16/05/2012) como uma das providências que o Brasil precisaria tomar 
diante da condenação que sofreu pela Organização dos Estados Americanos (OEA), em virtude do 
episódio da ditadura militar no País (1964-1985) conhecido como Guerrilha do Araguaia (1972-1975). 
Os trabalhos da CNV e das Comissões criadas em alguns estados brasileiros encerraram-se em 
dezembro de 2014 com a entrega de um relatório final à Presidência da República. Como parte da 
pesquisa que estamos desenvolvendo no pós-doutorado, a partir de nossa inscrição teórica na Análise 
do Discurso, passamos a nos interessar sobre o modo como se deu a construção do arquivo que 
subsidiou o Relatório da CEV, constituído por pesquisa documental, depoimento pessoal e perícia 
técnica (CEV, nov./2014). Para pensar esta questão, fomos ao texto Ler o arquivo hoje, em que 
Pêcheux (1997) estabelece o espaço polêmico das maneiras de ler o arquivo, este compreendido como 
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“campo de documentos pertinentes e disponíveis sobre uma questão [...], mergulhando a “leitura 
literal” (enquanto apreensão-do-documento) numa “leitura” interpretativa” (p. 57), enquanto trabalho 
da memória histórica em confronto consigo mesma. Ao problematizar as evidências pelas quais somos 
tomados neste processo de ler, o autor oferece lugar para pensar os gestos de leitura que fazem 
trabalhar a memória e a história na língua e, portanto, o político. Assim, com base nesta proposta, 
passamos a nos indagar sobre como o Relatório da CEV organizou, sob a aparência de uma unidade, 
todo um material de coleta imerso no espaço polêmico de uma parte da história do Brasil marcada, 
até hoje, por lacunas, silêncios e censuras. Interessamo-nos em analisar a construção discursiva 
deste arquivo que daria corpo à verdade dos fatos, desejo este previsto no próprio nome da Comissão e 
em seu objetivo: “examinar e esclarecer as violações de direitos humanos [...], a fim de efetivar o 
direito à memória e à verdade histórica” (CEV, nov./2014). A partir daí, estabelecemos as seguintes 
perguntas: como este Relatório organizou-se, considerando-se que, antes e hoje, os aparelhos do 
poder continuam a gerir uma memória coletiva (Pêcheux, 1997, p. 57)? Que gestos marcaram o 
processo interpretativo desta Comissão, que, nas palavras de Pêcheux (1997, p. 64), já seria uma 
leitura-escritura do arquivo? Como se deu este processo discursivo entre a aparente evidência 
documental e a plurivocidade dos sentidos? Enfim, como construir uma ilusão de evidência do 
sentido, quando outros tantos não se deixam capturar por conta da memória de censura que 
guardamos e da própria condição do dizer que não permite o tudo ser dito. Nesta comunicação, 
procuraremos compreender esta construção contraditória do arquivo a partir das pistas deixadas pelo 
funcionamento do silêncio no discurso (Orlandi, 2007), procurando observar o trabalho concomitante 
entre a evidência do documental e o que daí escapa, na medida em que, conforme Pêcheux (1997), “o 
deslize, a falha e a ambiguidade são constitutivos da língua” (p. 62). Para isso, analisaremos duas 
formas materiais distintas que retomam a história da ditadura para reinscrevê-la: recortes do/sobre o 
Relatório da CEV e recortes da exposição fotográfica Ausenc’as de Gustavo Germano (2015), a fim de 
pensar como estas duas formas significantes fizeram trabalhar o silêncio e a ideia de verdade na 
construção de seus arquivos, procurando observar se, apesar das formas de gestão discursiva do 
Estado (Gadet; Pêcheux, 2004), que luta por livrar o discurso de suas ambiguidades, o silêncio 
representa aí um espaço de resistência. 

 

OS DOCUMENTOS EM GUARANI ESCRITOS PELOS ÍNDIOS NAS MISSÕES JESUÍTICAS: 
COMO LER ESSE ARQUIVO? 

     CAROLINA RODRIGUEZ-ALCALÁ (UNICAMP) 

       carolinamraz@gmail.com 

Propomos neste trabalho discutir a relação entre discurso, história e arquivo, objeto de reflexão neste 
Simpósio, a partir das pesquisas que vimos realizando sobre os textos em guarani escritos nas 
missões jesuíticas entre os séculos XVII e XVIII. Tais pesquisas inserem-se no projeto mais amplo que 
aborda a História das Ideias Linguísticas a partir de uma perspectiva discursiva, tal como 
desenvolvida na área saber urbano e linguagem. Partimos da definição das tecnologias linguísticas 
(tais como a escrita, a gramática e o dicionário) como tecnologias urbanas e da subsequente relação 
indissociável proposta entre os processos de gramatização e de urbanização (ver Rodríguez-Alcalá 
2008, 2010). Pensamos, assim, a instrumentação das línguas indígenas na América realizada pelos 
missionários a partir do século XVI em estreita relação com a instrumentação dos novos espaços 
ocupados pelos europeus, num processo de transformação em direção ao modelo – gramatical e 
urbano – ocidental desencadeado com a colonização. Interessa-nos compreender algumas 
características particulares do trabalho linguístico realizado nessas condições de produção, no que diz 
respeito, especificamente, ao funcionamento da escrita em guarani no espaço das missões jesuíticas. 
Inicialmente restrita aos textos gramaticais e às traduções religiosas destinadas aos missionários, a 
fim de possibilitar a comunicação cotidiana e a catequese, a escrita começou a diversificar-se a partir 
de inícios do século XVIII, momento em que surgem também escritores indígenas. Dentre os 
documentos mais significativos desse segundo período (crônicas históricas e diversos textos político-
administrativos, entre outros), destaca-se um conjunto de cartas assinadas pelos índios e 
endereçadas às autoridades coloniais a raiz da assinatura do Tratado de Madri entre as Coroas 
portuguesa e espanhola, em 1750. O Tratado determinou o deslocamento de sete povoados situados 
em territórios que passaram ao domínio português e desembocou no sangrento confronto entre os 
índios missioneiros e os exércitos peninsulares conhecido como Guerra Guaranítica (1753-1756). É a 
escrita dessas cartas, que nos coloca algumas perguntas inevitáveis, o objeto deste trabalho: 
chegaram os índios a apropriar-se dessa tecnologia restrita, num primeiro momento, aos 
missionários? Podemos falar do surgimento de autores indígenas nas missões? Em que sentido e com 
quais características? Partimos, para essa discussão, de uma concepção de autor que destaca a 
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exigência central de responsabilidade pelo texto escrito (Foucault 1969) e pelo seu dizer, de modo 
geral (Orlandi 1993), estreitamente ligada à ilusão de autonomia do sujeito jurídico, ou sujeito de 
direito, forma característica do cidadão moderno nas sociedades capitalistas ocidentais, como 
proposto por Pêcheux, a partir de Althusser. A pergunta crucial que devemos fazer-nos é, assim, a 
seguinte: chegaram os índios a ser interpelados enquanto sujeitos por essa ilusão da autonomia e a 
ocupar esse lugar de responsabilidade pela sua escrita e pelo seu dizer? É essa a direção que, 
conforme propomos, deve orientar o gesto de leitura desse arquivo a fim de compreender os processos 
de subjetivação dos índios promovidos pelo funcionamento social particular das tecnologias 
linguísticas no espaço político das missões.  

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES ACERCA DO DISCURSO SIMBOLISTA NO BRASIL 

ÉLCIO ALOISIO FRAGOSO (UNIR) 

elciofragoso@unir.br 

Neste estudo, faremos algumas considerações acerca do discurso simbolista no Brasil, relativamente à 
história das ideias linguísticas no Brasil, tendo como nosso referencial teórico-metodológico a Análise 
de Discurso de linha francesa, na perspectiva de Michel Pêcheux. Pretenderemos aqui compreender o 
(s) sentido (s) do discurso simbolista brasileiro. Por que, em seus discursos, os poetas simbolistas 
recorreram ao intuitivo, ao sugestivo, ao subjetivo, ao misticismo, ao espiritualismo, ao sonho, ao 
inconsciente, à religiosidade, à musicalidade, etc.? Qual a justificativa para isso? Sabemos que o 
Simbolismo constituiu um discurso, relativo à literatura, produzido no final do século XIX, em que 
seus autores imprimiam em suas obras (por meio de uma linguagem poética, que se manifestava na 
musicalidade/sonoridade, na sinestesia, na sugestão sensorial, etc., pois o estilo simbolista falava em 
versos) um certo descontentamento, em relação à visão de mundo cientificista/positivista defendida 
pelo discurso realista/naturalista, na prosa, e pelo discurso parnasiano, na poesia. Como este 
discurso significava a nossa língua, a nossa literatura, o cidadão brasileiro e a sociedade brasileira 
que estava se constituindo com a advento da Proclamação da República (sua implementação)? O que 
este acontecimento representou em termos de constituição de uma cidadania brasileira? Qual o 
sentido de cidadania que vemos funcionando no discurso simbolista brasileiro? Desse ponto de vista, 
materialista, a própria noção de estilo será deslocada de seu lugar convencional e tradicional, o 
literário, para uma abordagem em que se considere os efeitos de sentido produzidos por esse processo 
discursivo (o estilo), que trabalha a língua nas suas falhas, nos seus equívocos, fazendo irromper 
sentidos para a língua, o sujeito, a sociedade. Ao produzir o discurso, o sujeito não só significa o que 
diz, mas também se significa, constitui-se nessa posição. O discurso simbolista brasileiro deslocava 
sentidos para nossa sociedade que era significada, neste discurso, como não tendo um referente 
constituído e instituído (?). Um dos efeitos mais interessantes produzido pelo discurso simbolista 
brasileiro consiste em evidenciá-lo como não tendo relação nenhuma com o social, com o histórico. 
Seria uma espécie de um discurso em que não existiria uma conjuntura histórica. Um acontecimento 
sem história, sem memória. Este efeito está evidenciado no fato de que o discurso simbolista brasileiro 
definiu-se pelo isolamento (do autor) da sociedade, em que ele está inserido, bem como por este 
discurso recorrer ao espiritual, ao místico, ao transcendental, ao subconsciente, etc. Entretanto, essa 
transparência precisa ser desfeita, quando se propõe uma análise, da perspectiva discursiva, que 
introduz conceitos como: história, ideologia, sujeito, língua, memória discursiva, arquivo, discurso, 
entre outros. Portanto, buscaremos compreender esse efeito de sentido produzido por este discurso a 
fim de descrever o funcionamento da ideologia nas práticas sociais do final do século XIX. O discurso 
simbolista brasileiro como um todo constitui-se sob o efeito de um discurso sem referente. Como 
explicar isso? Enfim, que acontecimento linguístico-discursivo é este? 

 

PRINCÍPIO DA ORGANIZAÇÃO E PRINCÍPIO DA DIFERENÇA NO TRABALHO COM O 
ARQUIVO E OS CORPORA DE ANÁLISE 

 RODRIGO OLIVEIRA FONSECA (UNEB) 

rodrigoroflin@gmail.com 

Em Análise de Discurso (AD) costumamos dizer que o sentido sempre pode ser outro, mas não pode 
ser qualquer, sem margens. Nem soltos nem cristalizados, os sentidos são historicamente 
determinados e socialmente administrados, e frente a isso a AD não trabalha num “intervalo 
relativista” entre os textos e suas interpretações, ou entre a língua e seus “usos sociais”, mas num 
espaço complexo de divisões e alianças em que os dizeres, em suas margens semânticas concretas, 
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operam na qualidade de mediadores/conformadores das relações sócio-históricas. Ao abordar 
criticamente o método dominante de análise dos textos nas ciências humanas – a clássica análise de 
conteúdo, que opera por categorias temáticas – Michel Pêcheux sublinha o “encavalamento entre a 
função teórica do analista e a função prática do locutor”, numa relação supostamente imanente e 
transparente com os textos por via de uma aculturação dos codificadores e de uma aprendizagem da 
leitura, cujo “risco-limite é pois o de que a análise assim concebida reproduza em seus resultados a 
grade de leitura que a tornou possível” (PÊCHEUX, 1997 [1969], p. 66). Esse problema da 
circularidade nas pesquisas também se coloca para o analista de discurso, quando – na falta e nas 
falhas da configuração de um observatório materialista de análise – ele apenas “encontra” aquilo que, 
desde o início, já estava posto, projetando nos resultados de sua investigação os seus pressupostos. 
Um dispositivo teórico materialista, que recusa pensar sobre o fim como causa originária, no reflexo 
especular entre origem e fim, nos termos de Althusser (1993), não pode produzir análises 
comprometidas com a simples recondução e preenchimento de suas questões iniciais. A opacidade 
dos textos, na perspectiva da AD, não é para ser atravessada em busca de hipóteses discursivas e 
ideológicas, mas investigada sob o princípio do deslocamento, da exterioridade e da contradição, 
numa relação não instrumental (e não linear) entre o trabalho de corpus, a análise linguística e a 
análise discursiva. Além disso, A AD trabalha sob o princípio ético e científico de que estes 
procedimentos devem aparecer de forma explícita, o que favorece os retornos e as críticas, e contribui 
para a crítica ao relativismo científico. Trata-se, enfim, de enfrentar, sob certos limites, a cegueira em 
relação aos preenchimentos de memória e às contradições do processo sócio-histórico que se marcam 
nos gestos de interpretação e direcionamentos semânticos deixados nos textos e na equivocidade da 
língua. Frente a esses desafios, e na condição de historiador analista do discurso, apresento duas 
questões que contribuem para tornar ainda mais consequente a posição materialista da AD. Uma 
referente ao arquivo e aos corpora de análise, em torno do “princípio de organização” do material 
textual, e outra referente ao tratamento dos fatos de corpus, em torno do “princípio da diferença”, 
visando abordar o problema da circularidade e do relativismo por dois caminhos. Enquanto “princípio 
de organização”, apresento um dispositivo de arquivo que facilita/demanda a diversificação de 
registros arquivísticos em meio a uma pesquisa em curso acerca da politização da fome na Bahia de 
fins do século XVIII e início do XIX. E enquanto “princípio da diferença”, apresento um dispositivo de 
corpus que, durante a investigação de minha tese (sobre a Conjuração Baiana de 1798), me 
reconduziu para o arquivo e propiciou uma reconsideração das posições-sujeito em jogo nas práticas 
discursivas analisadas. 

 

SOBRE A MÍDIA E OS SEUS ARQUIVOS: O SUJEITO MULHER COMO ACONTECIMENTO 
JORNALÍSTICO 

SILMARA CRISTINA DELA DA SILVA (UFF) 

                                     silmaradela@gmail.com 

Em consonância à proposta deste simpósio de “reunir reflexões que contemplem a relação entre 
discurso, história, arquivo, em seu funcionamento teórico e/ou analítico”, propomos neste trabalho 
dar continuidade à pesquisa que vimos desenvolvendo, acerca dos dizeres sobre o sujeito como 
acontecimento jornalístico, com foco na leitura de arquivo de discursos sobre a mulher na mídia. 
Inicialmente, voltamos nosso olhar para o chamado Acervo Digital da revista Veja, publicação semanal 
de informações, que entre os anos de 1994 e 2010 reúne nesse seu acervo 14 edições especiais que 
fazem da questão do (como) ser sujeito na atualidade um acontecimento jornalístico. Esse acervo, que 
aqui consideramos, e que, a princípio, se apresenta como um arquivo em sentido corrente, ou seja, 
como um “campo de documentos pertinentes e disponíveis sobre uma questão”, retomando Michel 
Pêcheux [em Ler o arquivo hoje], dispõe as revistas sequencialmente, por ordem cronológica de 
publicação, separadas entre “Edições de Veja” (que reúne as edições regulares da revista) e “Edições 
Especiais”. Na sequência cronológica das Edições Especiais, é em agosto de 1994 que entra em 
circulação a primeira dessas edições nas quais a revista não se ocupa de uma personalidade ou de 
um evento em especial, como em suas demais publicações desse tipo, mas de uma condição do 
sujeito na atualidade, ao trazer a seguinte chamada de capa: “Especial mulher. A grande mudança no 
Brasil.”. Em nosso gesto de leitura desse arquivo, propomos justamente seguir a indicação de Pêcheux 
de não considerar apenas a evidência do arquivo textual, como um conjunto de documentos a que se 
tem acesso, mas depreender as discursividades que o constituem. Assim, em um segundo momento, 
centramos o nosso gesto de análise na série que compomos com as sete dessas edições especiais que 
são dedicadas à mulher, buscando, diante da evidência do acontecimento jornalístico, distinguir os 
gestos de interpretação que constituem tal prática discursiva. Por fim, propomos refletir acerca da 
relação entre esse arquivo sobre a mulher na revista Veja e a sua inscrição entre as discursividades 

 

 



21 

sobre a mulher na mídia, na atualidade. Pensamos, assim, a relação entre esse discurso jornalístico e 
dizeres aparentemente outros, como o discurso publicitário, por exemplo, que em nosso gesto de 
leitura o constitui. Desse modo, buscamos refletir acerca da relação entre arquivo e história nas 
práticas discursivas midiáticas. Como afirma Paul Henry [em A história não existe?], a história 
consiste no “fazer sentido”, no gesto interpretativo que inscreve um “fato”, permitindo-o significar para 
e por sujeitos. Entendemos que a mídia, com seus arquivos, faz circular certas discursividades e não 
outras, construindo um efeito de sentido para o ser mulher, que pela insistência do dizer, passa a 
funcionar como uma evidência histórica. 

 

Suplentes: 

1) A DISCURSIVIDADE LEI DA IMPRENSA NO BRASIL: UMA ANÁLISE DO PERIÓDICO 
PROVÍNCIA DE SÃO PAULO 

GIOVANNA GERTRUDES BENEDETTO FLORES (UNISUL) 

gbflores@gmail.com 

A Lei da Imprensa no Brasil teve várias alterações, desde que começou a circular os primeiros 
periódicos em 1808, ainda quando Colônia de Portugal. Tenho buscado em minhas pesquisas 
compreender o funcionamento do discurso jornalístico, desde sua fundação em 1821, com o primeiro 
decreto da lei de imprensa nos anos 20 do século XIX (FLORES, 2011). Mas foi somente em novembro 
de 1823, com a primeira Constituição do Brasil que entra em vigor a primeira Lei da Imprensa 
brasileira. O século XIX foi marcado de inúmeros debates e discussões entre os jornalistas 
conservadores e liberais. Por parte dos liberais havia uma defesa da abolição da escravatura e a 
mudança do regime político para o sistema republicano. Fora pesquisando sobre esse cenário de 
confronto que meu olhar recai sobre os acontecimentos históricos que foram marcados nos periódicos 
brasileiros. Meus gestos de análise se debruçam tanto no século XIX como no século XX, buscando 
compreender discursivamente as mudanças que a lei de imprensa produziu no discurso jornalístico 
brasileiro, desde o período da monarquia (1821) , até a metade do século XX ( 1967). Com a 
industrialização do jornalismo, ou seja, com a transformação do jornalismo em negócio, copiando o 
modelo norte-americano de empresas de comunicação. Para tanto, tomo como base teórica a Análise 
do Discurso, conforme proposto na França por Pêcheux nos anos de 1960 e seus desdobramentos e 
avanços no Brasil proposto por Orlandi, a partir de 1990. Quando pensamos a lei da imprensa no 
processo histórico-social determinante dos sentidos, entendemos discursivamente a história, como 
proposto por Paul Henry (1984), para quem a historicidade é ligada à questão da linguagem e à do 
sujeito, contrapondo o conceito de historiografia como produtora de dados e de conteúdos, numa 
dimensão temporal expressa como cronologia e evolução. A relação de historicidade na AD é com o 
texto, com sua determinação histórica, com a materialidade do sentido e do sujeito, buscando 
compreender como a matéria textual faz sentido. O corpus investigativo que recorto para essa análise 
é composto pelo periódico A Província de São Paulo, que começou a circular em São Paulo em 4 de 
janeiro de 1875. Este diário republicano editado por Campos Salles e Américo Brasillense, tinha como 
proposta combater a escravidão e a monarquia. Quinze anos após sua criação, em janeiro de 1890, já 
no regime republicano, o periódico para a ser denominado de Estado de São Paulo. Portanto, analisar 
discursivamente os periódicos do final do século XIX (1890) e início dos século XX (1920), na 
perspectiva discursiva trata-se não de uma “revisão” histórica e sim de um gesto de compreensão e 
até mesmo de “atualização” dos modos de relação da mídia com o processo político do Brasil, no 
sentido em que o político é constitutivo no processo de inscrição dos sujeitos do no laço social. 

 

2) O TRAJETO TEMÁTICO “TURISMO SEXUAL” NO ARQUIVO SOBRE “VIAGENS AO BRASIL” 

GLÓRIA DA R. ABREU FRANÇA (UNICAMP/Paris 13) 

gloria.franca@gmail.com 

Proponho uma reflexão teórica e analítica sobre o funcionamento do arquivo em meu trabalho, que 
trata do discurso do turismo e que tem como objeto de análise os processos de identificação e 
subjetivação do.a.s brasileiro.a.s, em discursos produzidos na França e no Brasil. Trata-se de um 
trabalho reflexivo, que evidencia o processo analítico realizado em minha pesquisa, na qual, a partir 
da leitura de diversos arquivos e da coleta de diferentes materialidades, cheguei à constituição de um 
arquivo próprio. Em particular pretendo explicitar o modo como a noção de trajeto temático como 
dispositivo de leitura do arquivo guiou o meu olhar, num primeiro momento, para o tema das viagens 
ao Brasil durante o mundial de Copa de mundo de 2014, e, em um segundo momento, para a questão 
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específica do turismo sexual nesse contexto de viagens. Desse modo, o trajeto temático ligado ao 
turismo sexual durante a copa do mundo foi a entrada utilizada para se iniciar o processo dinâmico 
de constituição do corpus, ao longo do qual me deparei com questões ligadas à identificação de 
diversos funcionamentos discursivos tais como acontecimento discursivo, acontecimento midiático e 
momento discursivo. Dentre diversos autores que se interessaram por essas noções, faço uma síntese 
dos trabalhos realizados por Moirand (2007), que distingue acontecimento de momento discursivo e 
Zoppi-Fontana (1997) para quem o momento discursivo já é efeito da ruptura de um acontecimento e 
envolve duração e regularização de uma nova série de repetições. No âmbito das disputas pelo sentido 
do “turismo sexual” no Brasil, ao longo da leitura do arquivo, me deparei com gestos de leitura que 
podem ser identificados como posições dominantes e igualmente com lugares de enunciação que 
deslocam sentidos. A reflexão se concentra, desse modo, no trajeto temático, enquanto dispositivo de 
leitura que, segundo Zoppi-Fontana (1999), permite pôr em “estado de dispersão” enunciados 
produzidos em lugares, tempos e gêneros distintos e por locutores diferentes. Nesse sentido, a leitura 
do arquivo ao qual cheguei me levou a trabalhar com uma grande diversidade na textualização das 
materialidades: fóruns de discussão na internet, site oficial do Ministério do Turismo, perfis oficiais 
desse órgão nas redes sociais, blogs de viagens, além dos guias de turismo, a partir do qual eu havia 
iniciado minha leitura de arquivo. Tamanha diversidade discursiva ilustra a relação dinâmica 
estabelecida entre as formas dos discursos, os processos históricos e as práticas sociais que 
participam de suas condições de produção.  

 

 

SIMPÓSIO IV 

DISCURSO E MATERIALISMO HISTÓRICO 
 

Coordenação:  

ERCÍLIA ANA CAZARIN (UCpel) 

HELSON FLÁVIO DA SILVA SOBRINHO (UFAL) 

 

Ementa: 

Temáticas polêmicas na AD, tais como uma possível “atualização” do(s) marxismo(s) e/ou mesmo 
gestos de “retomadas” de elementos materialistas, vem gerando confrontos de interpretações e 
circulam produzindo efeitos entre nós, analistas de discurso. Tais questões não deixam de ter 
uma emergência histórica, e tencionam a prática teórica na análise de discursos que emergem em 
diferentes materialidades discursivas. Práticas essas que exigem posicionamentos, em especial, 
no que diz respeito à necessidade de problematizar, compreender e intervir nos processos sociais, 
políticos e econômicos do sistema capitalista atual. Por isso, este simpósio busca receber 
trabalhos que desenvolvam estudos sobre o discurso, na perspectiva pecheuxtiana, dando ênfase 
ao materialismo histórico e trazendo à discussão categorias como a ideologia, a história, o 
antagonismo de classes e, por conseguinte, o sujeito e a contradição para serem pensadas, 
questionadas e confrontadas, não apenas nas análises, mas, sobretudo, tendo no horizonte a 
práxis social em seu movimento dialético de reprodução/transformação.    

 

Trabalhos: 

A “MARCHA PELA LIBERDADE” E O ÓDIO DE CLASSE 

EDUARDO SILVEIRA DE MENEZES (UCPel) 

dudumenezes@gmail.com 

ERCÍLIA ANA CAZARIN (UCPel) 

eacazarin@gmail.com 

Ao tratar dos acontecimentos revolucionários do século XIX, na França, Karl Marx apresenta-nos, 
em O 18 Brumário de Luís Bonaparte, as teses principais do materialismo histórico. A compreensão 
da luta de classes como motor da história, presente, sobretudo, no Manifesto do Partido Comunista, 

 

 



23 

publicado em 1848, dá suporte à perspectiva na qual se filia a análise do discurso pecheuxtiana. 
Trata-se de um movimento dialético que pode ser representado na relação entre discurso, sujeito e 
sentido; um espaço em que, conforme explica Althusser (1996), ocorre o processo de interpelação 
ideológica. Assim, os dizeres constituem-se a partir da “linguagem emprestada” da qual nos fala 
Marx e, (re)significados, emergem no discurso; isto é, na “tomada de posição” do sujeito, 
materializada no dizer, que resulta do sempre-já-aí dessa interpelação ideológica. No presente 
estudo, ao retomarmos tal leitura da história, deparamo-nos com a contingência da retórica 
golpista, por meio da materialidade discursiva que lhe é própria. O suposto apoio massivo da 
sociedade civil ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff (PT), em 2015, reativa dizeres que 
remontam ao período prévio à instauração da ditadura militar no Brasil. Cartazes que ostentam 
dizeres como: “Queremos os militares novamente no poder”, “Intervenção militar, já!”, “Não à 
Ditadura Comunista no Brasil”, “O Brasil não será uma nova Cuba” e “Chega de doutrinação 
marxista. Basta de Paulo Freire" fazem emergir, do interdiscurso, a histeria anticomunista que, na 
década de 1960, foi responsável pela página mais triste da nossa história. Nesse sentido, 
entendemos não ser possível restringir nossa análise à determinação economicista com a qual 
poderíamos pensar o assujeitamento de quem se deslocou para as ruas – nos dias 15 de março e 12 
de abril – pedindo a saída da atual mandatária. A propalada indignação social com os casos de 
corrupção que estão sendo investigados pelo atual governo, cujo envolvimento de membros do 
partido e aliados não tem sido negligenciado pelo Palácio do Planalto, permite um gesto de 
interpretação analítico que inscreve os três grupos responsáveis pela organização das referidas 
marchas em uma mesma formação discursiva. Embora o Movimento Brasil Livre (MBL) e o Vem Pra 
Rua (VPR) se digam contrários ao retorno dos militares ao poder – diferente do Revoltados On-Line 
(ROL), que defende abertamente o que chamam de “intervenção civil/militar” –, todos são 
responsáveis pela construção da “Marcha pela Liberdade”. Em 1964, a homônima “Marcha da 
Família com Deus pela Liberdade” mostrou-se decisiva no processo de deposição do então 
presidente João Goulart (PTB). O discurso dos que caminham pedindo o impedimento de Dilma 
Rousseff e o fim do governo do PT revive os dizeres daqueles que, absortos na propaganda movida 
pelo complexo IPES/IBAD, pressentiam o “perigo de uma ameaça comunista” no Brasil. Esse fator, 
aliado a acusações de tolerância com a corrupção – uma suposta herança do varguismo –, foi 
utilizado para a tomada de poder pela via autoritária em 1964. Assim, retomando Pêcheux (2009), 
estamos refletindo sobre a correlação entre a infraestrutura e a superestrutura; não negligenciando, 
portanto, a interferência da política econômica adotada pelo governo na reprodução/transformação 
dos aparelhos ideológicos de Estado (AIE). Desse modo, entendemos que, mesmo alinhado ao 
neoliberalismo, um partido com histórico trabalhista, incomoda as estruturas tradicionais de poder, 
permitindo o enfrentamento entre diferentes classes sociais. Este fenômeno, visto pela ótica 
discursiva, remete à língua enquanto base material para que o discurso incida no nível do político, 
uma vez que a suposta indignação com os casos de corrupção acabam produzindo um efeito de ódio 
de classe, o qual ameaça a democracia vigente, conforme apontado por Ranciére (2014).  

 

MATERIALISMO HISTÓRICO E A CULTURA POLÍTICA NO BRASIL 

ELIZABETH FONTOURA DORNELES (UNICRUZ) 

edorneles@unicruz.edu.br 

A proposta do trabalho é analisar como as discursividades acerca do marxismo, “comunismo” que, a 
partir da primeira metade do Século XX, chega à Europa e a América Central, provocam no Brasil a 
resistência ao Materialismo Histórico. A questão fundamental que analisamos é a construção de 
resistência à Ideologia. A própria prática dos analistas encontra resistência no meio acadêmico 
quando retoma saberes do Materialismo Histórico. A memória acionada traz a reprodução do medo 
ao “comunismo”. Não só na prática da docência, mas sobretudo nas práticas políticas presentes nos 
movimentos de rua. A base teórica do Materialismo para a AD, no Brasil, continua sendo Althusser 
que foi introduzido no país durante a ditadura militar. Esse fato produz ressonâncias discursivas 
presentes no discurso de resistência. A teoria dos Aparelhos Ideológicos de Estado, ao situar a 
reprodução ideológica nas práticas onde não se concebe separação entre superestrutura e 
infraestrutura, coloca a produção econômica, o capital, lado a lado com a reprodução das condições 
sociais a que está submetida grande parte da população brasileira. As discursividades produzidas 
trazem para a cultura política, entendida de acordo com o que Norberto Bobbio diz em “Dicionário 
de Política” como “ o conjunto de atividades, normas, crenças mais ou menos largamente 
partilhadas pelos membros de uma determinada unidade social e tendo como objeto fenômenos 
políticos.” funcionamentos discursivos de resistência. Entendemos que são exatamente as 
categorias do Materialismo Histórico, como a Totalidade, que provocam o movimento de rejeição. A 
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Ideologia, pois, desempenha papel importante na tentativa de manter lugares sociais definidos, ou 
seja, os que são aptos para sustentar a superestrutura e os que devem mover a roda da 
infraestrutura. O modo como Michel Pêcheux, ainda Thomas Herbert, trata da impossível ruptura 
entre prática empírica e prática ideológica, em “Reflexões sobre a situação teórica das Ciências 
Sociais e, especialmente da Psicologia Social”, é um importante ponto para provocar a reflexão 
acerca de como a descontinuidade entre as práticas afeta as discursividades de resistência ao 
Materialismo Histórico. Para compor os argumentos do trabalho tomaremos ainda como 
pressupostos os escritos de Carlos Henrique Escobar os quais permitem entrelaçar cultura, 
ideologia e política; escrito de István Mészáros, “ O poder da Ideologia”, que nos traz uma revisão do 
pensamento, das elaborações acerca da Ideologia, em especial a desconstrução do mito da 
neutralidade ideológica das ciências, das artes, da cultura. As materialidades discursivas de análise 
são imagens das manifestações, dos movimentos de rua, ocorridos entre 2013/2015 no Brasil, onde 
a cultura política está em cena com elementos fundamentais para caracterizar à resistência a 
saberes do Materialismo Histórico. 

 

MICHEL PÊCHEUX E A CRÍTICA AO CAPITALISMO: “É PRECISO OUSAR SE REVOLTAR” 

HELSON FLÁVIO DA SILVA SOBRINHO (UFAL) 

helsonf@gmail.com 

Nos textos de Michel Pêcheux, mais especificamente no livro “Semântica e Discurso”, é possível 
encontrar determinadas inquietações desse professor-filósofo-cientista-militante quanto à ideologia, 
à produção de conhecimento científico e à prática política revolucionária do proletariado. De modo 
significativo, isso revela as preocupações sócio-históricas da Análise do Discurso naquela 
conjuntura, mas, também, aponta para os desafios que vivenciamos hoje diante dos processos 
discursivos em sua contraditoriedade na sociedade capitalista. Pensar sobre essas questões 
imperdoáveis é algo crucial para que a prática teórica e também política da AD não se reduza a uma 
posição idealista dissimulada de “materialismo” em Linguística e/ou motivada por “ecletismos” 
filosóficos que se distanciam cada vez mais das forças sociais em lutas. Por isso, este estudo traz 
uma reflexão sobre a Análise do Discurso, enquanto uma Teoria Materialista dos Processos 
Discursivos, tomando posição pelo materialismo histórico em AD. Trabalharemos, particularmente, 
com o que Pêcheux chamou de o caráter material do sentido, trazendo para a reflexão a perspectiva 
do materialismo histórico e dialético na tentativa de pensar a imbricação do processo de vida 
material com os processos discursivos, apreendendo-os em suas conexões contraditórias. Nossa 
proposta é, sobretudo, fundamentar o debate na perspectiva discursivo-ideológica, retomando e 
atualizando questões sobre a crítica à sociedade capitalista. Trabalhar com a teoria marxista é, a 
nosso ver, um gesto teórico-político necessário na conjuntura histórica da atualidade. Vale ressaltar 
que não se trata de revisitar conceitos tidos como abandonados na teoria, muito menos de buscar 
um acerto de contas com o passado da AD à moda historicista, mas de alcançar pontos nodais da 
crítica impiedosa que tanto Karl Marx (1818-1883), quanto Michel Pêcheux (1938-1983), em suas 
respectivas particularidades e tempos históricos, produziram com radicalidade. As relações sociais 
capitalistas são fundadas no antagonismo de classes, o que torna o funcionamento de todo discurso 
contraditório no movimento de reprodução/transformação das condições materiais e ideológicas de 
produção da sociedade burguesa; e essas contradições parecem ter sido o ponto de partida indicado 
por Pêcheux, especialmente, quando afirma que todo processo discursivo se inscreve em relações 
ideológicas de classes. Encarar essa questão é direcionar o olhar analítico à opacidade de nosso 
tempo histórico e contribuir para sustentar a necessária crítica ao sistema capitalista. Fazer isso 
não é reduzir a reflexão a uma proposta de “esclarecimento” do analista de discurso, muito menos 
ficar reproduzindo “tateamentos” epistemológicos que tangenciam as críticas indispensáveis. Trata-
se de uma tentativa de alcançar o ponto nodal, ou seja, chegar à raiz das contradições, contribuindo 
para dar um passo à frente em busca de uma perspectiva revolucionária que seja capaz de 
compreender e atuar de modo eficaz nas contradições discursivas que o modo de produção 
capitalista instaurou e que vem tentando mantê-las. Esse gesto nos exige assumir a perspectiva 
marxista na AD enquanto teoria revolucionária capaz de captar efetivamente a complexidade do real 
sócio-histórico e vislumbrar alternativas de transformação. Para finalizar este nosso percurso, 
retomaremos a afirmativa de Pêcheux: “não há dominação sem resistência”, acrescida pela 
convocação, “é preciso ousar se revoltar”, pois, assim, reclamaremos por sua atualidade 
revolucionária. Esses dizeres nos remetem à prática histórica, ou seja, às atividades dos sujeitos no 
desenvolvimento das forças produtivas e nas relações sociais de produção que são mediadas pelas 
práticas discursivas inscritas no antagonismo de classes, cujo incessante conflito move a 
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reprodução/transformação da sociedade capitalista e, sobretudo, expõe seus limites e 
possibilidades históricas de superação.   

 

CAFÉS DE RESISTÊNCIA: CORPO, DISCURSO E ECONOMIA 

PHELLIPE MARCEL DA SILVA ESTEVES (UERJ) 

phellipemarcel@gmail.com  
MAURÍCIO BECK (UESC) 

pardalbeck@gmail.com 

Neste trabalho, inscrito no dispositivo teórico-analítico da Análise do Discurso iniciada por Pêcheux 
na França em 1969, pretendemos discutir de que modo, nas formações sociais capitalistas 
contemporâneas, algumas práticas econômicas de produção e consumo podem render (ou não) em 
gestos de resistência – em diferentes níveis – aos discursos do capital. Levaremos essa proposta a 
cabo ao analisarmos um caso modelar: o dos discursos sobre o café, em diversas materialidades, 
conjugando as pesquisas dos dois autores, pertencentes ao Coletivo de Trabalho Discurso e 
Transformação. O café já foi uma das principais mercadorias de exportação do Brasil – o que o 
discurso das enciclopédias brasileiras referenda, dizendo da fertilidade dos solos brasileiros e da 
ampla possibilidade de cultivo de diversas espécies cafeeiras nas regiões agrícolas – e hoje produz 
efeitos de sentido tanto de alimento popular (o cafezinho, o café coado na meia, o café de padaria, a 
depender da posição de que se fala) quanto de bebida dita gourmet, que é bebida em casas próprias, 
dominantemente com preços inacessíveis às classes populares. Além de tudo, ao se dizer sobre o 
café, o discurso médico frequentemente se refere a ele como perigo e como remédio: disputam-se os 
sentidos sobre o café e sobre seu consumo. Com relação a esse último aspecto, cabe mencionar que, 
segundo Žižek, a noção de (sociedade de) consumo pode/deve ser problematizada e reconceituada. 
Se por um lado, hoje o mercado pode oferecer café-descafeinado, chocolate-laxante, cerveja sem 
álcool – isto é, consumo sem ônus, sem perigo –; por outro lado, franquias como o Starbucks nos 
vendem ideologia nos termos do filósofo esloveno, em “estado puro”. Em outras palavras, você paga 
mais caro um dado café porque este evoca a (boa) consciência de que o Starbucks destinará certa 
porcentagem do valor pago para o combate à fome ou para a causa ecológica. O consumo se vê 
atravessado por sentidos de anticonsumo, ou, ao menos, posições que se opõem a sua consumação 
plena, seja da matéria-prima que constitui a substância do produto, seja do corpo do sujeito que 
sofre os efeitos do consumir(-se). Tal ideologia de crítica ao consumo – ou, melhor dizendo, ao 
consumismo – produz muitas vezes o efeito de um “consumo consciente”, um “consumo 
responsável”, mas que não vai além do que, em nossa leitura, por exemplo, significa ser um 
estabelecimento que comercializa cafés inserido no modo de produção capitalista: o Starbucks não 
deixa de ser uma multinacional que vende bebidas à base de café e agrega em seu preço o discurso 
da responsabilidade socioambiental. (Re)produz e se retroalimenta de mais-valia por meio da 
exploração econômica. Em suma, sob um ótica materialista histórica temos: exploração-consumo 
da força de trabalho do corpo no mundo da produção versus investimento sobre o corpo e no corpo 
pela via do consumo. Eis a contradição material que buscaremos investigar com vistas à 
problematização da noção de sociedade de consumo e também do discurso da responsabilidade 
social: uma aparente contraidentificação com o discurso capitalista dominante, mas que persiste 
em não deslocar a exploração social. Entre outras materialidades, investigaremos: a) o que significa, 
nas enciclopédias – instrumentos em que circulam saberes dominantes atravessadas pelo discurso 
da ciência, inclusive o das ciências econômicas –, ser um estabelecimento que vende café; b) quais 
são os efeitos de sentido possíveis para a fundação do Curto Café, estabelecimento do Rio de 
Janeiro em que os sujeitos-proprietários assumem a posição social também de sujeitos 
trabalhadores, e em que se paga quanto se imagina valer o café: conforme enunciado jornalístico 
sobre o café, “você decide quanto quer pagar”. 
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REMONTEMOS DE PÊCHEUX A MARX/ENGELS – REVISITANDO NOÇÕES DO 
MATERIALISMO HISTÓRICO 

 SÓSTENES ERICSON VICENTE DA SILVA (UFAL) 

sericson1@hotmail.com 

MARIA VIRGÍNIA BORGES AMARAL (UFAL) 

mvirginia39@gmail.com 

Quando Pêcheux propôs remontar de Foucault a Spinoza, procurou dar ênfase ao caráter dinâmico 
e sujeito à falha, constitutivo no discurso e que abre possibilidades à interpretação. Tratava-se de 
demonstrar a dinâmica do discurso no processo do real. Neste estudo, retomamos uma questão 
fundamental, que nos requisita remontar, agora de Pêcheux a Marx/Engels: “[...] a questão é 
sobretudo a de determinar se as coisas-a-saber saídas do marxismo são, ou não, suscetíveis de se 
organizar em um espaço científico coerente, integrado em uma montagem sistemática de conceitos 
[...]” (PÊCHEUX, 2008, p.37). Tal questão será respondida no retorno da Análise do Discurso (AD) 
aos fundamentos do marxismo, como observamos ao longo da obra de Pêcheux, considerando as 
leituras de Althusser, de Lênin, e as de Marx/Engels. O envolvimento político de Pêcheux o fez 
considerar que na teoria marxista “a prática política tem por função transformar as relações sociais 
no interior da prática social” (PÊCHEUX, 1972, p.37). A partir desta noção, ciência e filosofia, postas 
em relação numa sociedade de contradições, precisam ser recuperadas para além da subjetividade, 
alcançando a realidade concreta em suas múltiplas dimensões. Desse modo, as contradições entre 
ciência e filosofia não são apreendidas apenas como um “problema do conhecimento”, mas também 
como um “problema real da vida”, a ser enfrentado pelos sujeitos reais, no desenvolvimento 
histórico das práticas sociais. Por este prisma, o discurso precisava ser entendido em sua função 
histórico-social, enquanto materialidade das relações sociais, pois as condições de 
reprodução/transformação das relações de produção são “ao mesmo tempo econômicas e não-
econômicas” (PÊCHEUX, 2009, p.172). Nesta perspectiva, o alcance da teoria marxista nos escritos 
de Pêcheux permitiu a compreensão de que a totalidade das relações de produção “constitui a 
estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e 
política e à qual correspondem formas sociais determinadas de consciência” (MARX, 2008, p.47), 
lugar em que situamos a problemática do conhecimento. Por esta razão, um dado discurso produz 
sentidos na relação com outros discursos, em suas filiações ideológicas, a partir da base material 
que o constitui e em relações sociais historicamente determinadas, uma vez que “o modo de 
produção da vida material condiciona o processo de vida social, política e intelectual” (MARX, 2008, 
p.47). Mas isto não ocorre de modo linear, uma vez que a sociedade burguesa é uma totalidade 
dinâmica, somente (e devidamente) apreendida em suas contradições e mediações. Engels (2008, 
p.278) afirma que “a ação surge sempre de forças diretamente materiais e não das frases que a 
acompanham; longe disso, as frases políticas e jurídicas são outros tantos efeitos das forças 
materiais, assim como a ação política e seus resultados”. A distinção entre o método de pesquisa e o 
método de exposição dos resultados ancora-se na teoria crítica social marxista, cujo princípio 
fundamental é o da preponderância do ser sobre a consciência, o que significa dizer que a realidade 
não tem origem na subjetividade. Segundo Engels (2010, p.18), “a concepção materialista da 
história e sua aplicação particular à luta de classes moderna entre proletariado e burguesia não 
seria possível senão por meio da dialética.” Numa análise discursiva, parte-se da materialidade 
imediatamente posta, que em seguida é remetida, através das condições de produção, às formações 
discursivas e ideológicas com as quais se alinha (ou se opõe), momento em que se alcançam os 
nexos e relações do discurso ali materializado (o concreto pensado). O funcionamento do discurso 
somente é devidamente apreendido quando analisada a sua relação com as condições de produção 
histórico-sociais, em suas contradições. Eis uma das principais razões pelas quais as contribuições 
de Marx/Engels são fundamentais ao projeto teórico-analítico inaugurado por Pêcheux. 
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Suplente: 

1) MINGUADAS NOTAS DE LEITURA SOBRE O CONTEXTO EPISTEMOLÓGICO ATUAL DA 
ANÁLISE DE DISCURSO FRANCESA 

MARCO ANTONIO ALMEIDA RUIZ (UFSCar) 

marcoalmeidaruiz@gmail.com 

ROBERTO LEISER BARONAS (UFSCar) 

baronas@uol.com.br 

Ao rever a escrita da história da Análise do Discurso de orientação francesa é possível constatar que 
o seu projeto inicial, cuja articulação epistemológica se dava com base no materialismo histórico, na 
linguística e na psicanálise, passou por inúmeras e constantes reformulações. Com efeito, também 
os seus fundamentos foram alterados, isto é, a dimensão crítica aos fundamentos saussurianos e a 
articulação dos aspectos histórico-ideológicos e linguísticos no tratamento do discurso foram pouco 
a pouco sendo apagados em proveito de um recobrimento desses aspectos histórico-ideológicos 
pelos aspectos estritamente linguísticos. Nos termos de Courtine (1999) a Análise do Discurso por 
não conseguir conciliar marxismo e linguística gramaticalizou-se. Nesse sentido, paradoxalmente, 
no início dos anos oitenta do século passado, após a morte de Pêcheux, enquanto o efeito-Saussure 
(compreender especificamente o funcionamento do sistêmico da língua) deixa de ser a prioridade na 
Linguística, visto que os linguistas estão cada vez mais preocupados com questões exteriores à 
própria língua do que compreender onde está o próprio do funcionamento da língua, em Análise do 
Discurso esse efeito ganha novos contornos epistemológicos, sobretudo a partir dos anos 2000 na 
geografia francófona. As recentes publicações de um conjunto de livros tais como Les prédiscours: 
sens, mémoire, cognition, de Marie-Anne Paveau, publicado pela Presses Sorbonne Nouvelle em 
2006 ou Les discours de la presse quotidienne: observer, analyser, comprendre de Sophie Moirand, 
publicado em 2007, pela Presses Universitaires de France e a realização de eventos no âmbito do 
discurso, tais como o Colloque Analyse des discours hors-normes: approches, concépts et 
méthodes, realizado em junho último na Université de Sherbrooke no Canadá, nos dão algumas 
pistas de que um dos pilares de sustentação da Análise de Discurso gestada por Michel Pêcheux, o 
materialismo histórico de base althusseriana, vem sendo gradativamente substituído por uma 
epistemologia de base sociocognitivista, implicando dessa forma uma espécie de metodologização da 
Análise de Discurso. Mudança epistemológica que, no nosso entendimento, vem reduzindo o projeto 
gestado pelo mecânico-teorizador Michel Pêcheux num simples dispositivo metodológico de análise 
das mais variadas textualidades. Neste trabalho de natureza histórico-epistemológica, ancorados 
nos trabalhos de Jacques Guilhaumou (2009) e nas reflexões de Johannes Angermuller (2014), 
buscamos discutir, por um lado, as razões pelas quais a Análise de Discurso, notadamente a 
praticada no contexto francófono pós-estruturalista, se viu, a partir dos anos 2000, instada a beber 
no olho d’água sóciocognitivista, em detrimento do manancial materialista, indo num caminho sem 
qualquer ponto de convergência em relação ao perscrutado por Michel Pêcheux em seus ditos e 
escritos e, por outro, buscamos discutir, as consequências de tal mudança epistemológica para a 
Análise de Discurso praticada em solo brasílico. (Processo FAPESP no. 2014/22526-7) 

 

 

SIMPÓSIO V 

LEITURA, AUTORIA, INTERPRETAÇÃO 
 

Coordenação:  

AMANDA SCHERER (UFSM) 

MARISA GRIGOLETTO (USP) 

 

Ementa: 

Sabemos que há uma relação indissociável entre leitura, autoria e interpretação pois frente a um 
texto, como nos ensina Eni Orlandi, somos instados a interpretar. Podemos perguntar, no 
entanto, que mecanismos regulam os gestos de interpretação em diferentes formações 
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discursivas? Ou ainda, como se dão os gestos de interpretação em diferentes espaços 
institucionais, tais como: a escola, a mídia, entre outros, todos eles espaço do político em 
funcionamento. Sabemos, também, que os gestos de interpretação colocam em cena a noção de 
memória discursiva. O que implica tal noção para as discussões atuais sobre a problemática de 
nosso simpósio? Outro ponto a considerar diz respeito aos ensinamentos de Pêcheux quando 
aprendemos com ele que existe, nos diversos espaços institucionais, uma divisão social da leitura, 
separando os indivíduos autorizados a interpretar e os que devem acolher e repetir as 
interpretações ditas “oficiais”. Aqui, também, podemos perguntar como se dá a divisão social da 
leitura em diferentes instituições, ou em diferentes FDs? Ou, ainda, novas tecnologias (novos 
veículos, novos suportes, novos arranjos materiais) podem provocar mudanças nas maneiras de 
ler, nas práticas atuais de leitura? Um último ponto que trazemos diz respeito ao que constitui o 
autor e no que ele se diferencia das demais formas postas pela linguística tradicional? Mudam-se 
as formas de autoria em diferentes materialidades? As novas tecnologias, por exemplo, dão ensejo 
a novas formas de autoria? Eis algumas das questões que gostaríamos que aqueles que desejam 
participar de nosso simpósio possam colocar como problemática central de análise e de discussão 
teórica.      

 

Trabalhos: 

LEITURA, AUTORIA, INTERPRETAÇÃO: ALGUMAS REFLEXÕES CONTEMPORÂNEAS 

AMANDA SCHERER (UFSM) 

amanda.scherer@gmail.com 

                                                         MARISA GRIGOLETTO (USP) 

mgrigol@usp.br 

Em nossa apresentação, propomos, inicialmente, uma reflexão teórica sobre leitura, autoria e 
interpretação no bojo da Análise de Discurso filiada a Michel Pêcheux. Pautamo-nos no postulado 
desse campo teórico de que há uma relação indissociável entre leitura, autoria e interpretação, para 
refletirmos sobre os mecanismos que regulam os gestos de interpretação em diferentes formações 
discursivas e também de como se dão os gestos de interpretação em diferentes espaços 
institucionais, tais como: a escola, a mídia, entre outros, todos eles espaço do político em 
funcionamento. Iremos propor que os participantes do nosso simpósio possam responder às 
questões advindas dessas discussões teóricas a partir da proposta das comunicações selecionadas. 
Em um segundo momento, vamos propor uma discussão sobre como tais questões teóricas se 
colocam frente às novas tecnologias (novos veículos, novos suportes, novos arranjos materiais) para 
indagar se essa nova configuração pode provocar mudanças nas maneiras de ler, nas práticas 
atuais de leitura e se mudam as formas de autoria em diferentes materialidades. As novas 
tecnologias, por exemplo, também elas perpassadas pelo político e partícipes da nova ordem das 
sociedades de controle, dão ensejo a novas formas de autoria? Mudando-se a materialidade do 
suporte para a produção e circulação de textos, mudam-se as formas de autoria? Há mudanças nas 
práticas de leitura? Essas questões teóricas serão discutidas a partir de uma breve análise de blogs 
autorais que têm, como característica comum, o fato de serem textos não publicados no sentido 
estrito, mas tão somente postados em weblogs pessoais. Esses blogs põem em cena um eu que 
escreve na tentativa de interagir com os leitores, visto que os blogs propiciam a postagem de 
comentários. Põem em cena, também, um eu com pretensão à autoria e à exploração de diferentes 
aspectos de si, por meio do jogo entre realidade e virtualidade. Além do aporte teórico da análise do 
discurso materialista, filiada a Michel Pêcheux, valemo-nos de análises sociológicas sobre as 
projeções identitárias construídas na era da internet e da reflexão de Deleuze sobre a sociedade de 
controle em que vivemos, para analisar os textos postados em blogs pessoais por seus criadores e os 
comentários dos leitores, na tentativa de compreendermos a construção de autoria, a relação dos 
leitores com os textos, bem como as configurações identitárias projetadas nesses blogs. O corpus de 
análise é composto por uma seleção de blogs pessoais, escolhidos por incluírem, todos eles, um ou 
mais textos que tematizam o próprio eu que escreve, ou seja, textos que em que o eu que escreve 
fala de si e constrói, de alguma forma, uma narrativa pessoal. Perguntamo-nos, primeiramente, se o 
eu que escreve é investido da função autor; em caso positivo, a segunda pergunta é se essa função 
na internet preserva os mesmos contornos que a autoria em textos veiculados nos suportes 
tradicionais, quais sejam, os efeitos de unidade e coerência, ou se os recursos e o próprio suporte 
da internet rompem com os paradigmas tradicionais de autoria e produzem mudanças na função 
autor e nas práticas de leitura. Em suma, indagamos se os blogs pessoais veiculados na web 
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ensejam a construção de novas formas de autoria e, como consequência, de novas configurações 
identitárias. 

 

DO LUGAR DISCURSIVO AO EFEITO-LEITOR: O FUNCIONAMENTO DO DISCURSO EM 
BLOGS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

GERENICE RIBEIRO DE OLIVEIRA CORTES (UNESB) 

cortesgr@gmail.com 

Este trabalho teve por objetivo analisar o funcionamento do efeito-leitor no discurso de divulgação 
científica (DDC), inscrito nos blogs do ScienceBlogs Brasil (Sb.br), a partir dos aportes teóricos da 
Análise de Discurso (AD) de filiação pecheuxtiana, em diálogo com alguns estudos da comunicação 
e das ciências sociais. Para pensar sobre o efeito-leitor no DDC do Sb.br, mobilizamos as noções de 
projeções imaginárias, lugar social, lugar discursivo e posições-sujeito; a análise mostra que as 
projeções imaginárias possibilitam a passagem dos lugares sociais (situações empíricas) para os 
lugares discursivos, a partir dos quais os sujeitos podem assumir distintas posições no discurso, 
sendo que, a partir destas, projeta-se o efeito-leitor constitutivo da leitura. Nessa trama, o efeito-
leitor não somente é produzido a partir de um lugar, melhor dizendo, das relações estabelecidas 
entre lugar – social e discursivo – e posições-sujeito, como também pode projetar posições-sujeito 
para o sujeito leitor. Logo, o efeito-leitor se constitui e funciona num movimento intrincado de 
relações de lugares e posições- sujeito. Na era digital instauram-se novas relações do homem com a 
linguagem, instituindo novas materialidades significantes, a exemplo do blog, espaço de produção e 
circulação do DDC, que também sofre determinações dessa mídia, a qual também afeta a 
constituição dos lugares sociais e discursivos. As análises mostram o funcionamento de dois efeitos-
leitores dominantes nesse discurso: o efeito-leitor analfabeto-científico e o especialista, 
respectivamente, afetados pelo imaginário do leitor leigo e do leitor cientista. Tais efeitos, por sua 
vez, também determinam o imaginário de ciência divulgada nos blogs. O efeito-leitor funciona no 
DDC do Sb.br intrincadamente ao lugar discursivo e à posição-sujeito ocupada, sendo que, nessa 
trama, uma posição-sujeito também é projetada ao leitor. Diante do efeito-leitor analfabeto-
científico, o sujeito do discurso, isto é, o sujeito divulgador, se inscreve no lugar discursivo de porta-
voz para interpretar a ciência e ocupa distintas posições-sujeito, das quais se destaca a de 
alfabetizador de ciência. Nesse discurso, posições-sujeito também são projetadas ao leitor leigo, em 
especial, a de consumidor de informações científicas. Já, diante do efeito-leitor especialista, o sujeito 
divulgador se inscreve no lugar discursivo de pesquisador e projeta – ao leitor cientista – a mesma 
posição-sujeito que ele ocupa: a de interlocutor de ciência. Todavia, o sujeito leitor, ao se inscrever 
no lugar discursivo de autor, pelo viés da seção de comentários dos blogs, não deixa de produzir 
sentidos, pois não se identifica com os saberes da formação discursiva (FD) da divulgação científica 
virtual, e passa a ocupar distintas posições-sujeito que se confrontam com o efeito-leitor analfabeto-
científico e com a posição-sujeito que lhe é projetada. Portanto, pode ocorrer a falha no ritual 
através da passagem da interação, que lhe é imposta, para a interlocução discursiva. 

 

FORMAS DE DIVISÃO SOCIAL ENTRE LEITORES E NÃO-LEITORES: UMA ANÁLISE DE 
DISCURSOS SOBRE A LEITURA E SEUS USOS NO ÂMBITO DA POLÍTICA BRASILEIRA 

LUZMARA CURCINO FERREIRA (UFSCar) 

luzcf@hotmail.com 

Há certas competências e qualidades, tais como a capacidade de liderança, de articulação e diálogo, 
de condução honesta de seu cargo, que são esperadas de um ator político e são quase sempre 
enunciadas e reiteradas em processos de disputa eleitorais ou durante o exercício de um cargo 
representativo, com vistas a construir (ou desconstruir) a imagem desse sujeito na política. Outras, 
menos comuns e ‘mais genéricas’, por poderem representar metonimicamente essas competências 
que tradicionalmente espera-se desse sujeito, são evocadas e exploradas na constituição de sua 
imagem pública. Entre essas últimas encontra-se a leitura. Essa prática simbólica, em sua história, 
é impregnada de sentidos e participa de divisões socioculturais diversas, dado seu acesso e 
apropriação regrados. Ao longo dessa história, as diferenças de acesso de seus objetos, as formas de 
rarefação dessa prática, os princípios de exclusão e seleção (de sujeitos e textos) empreendidos pelas 
instituições que se ocuparam e se ocupam de seu ensino, difusão, promoção, constituíram as 
divisões sociais relativas à leitura, considerada tanto como técnica de acesso a um código 
compartilhado por uma comunidade de prestígio, quanto prática política de interpretação e de 

 

 



30 

direito ao sentido. É nessa história que se constituíram e circularam discursos sobre a leitura, cujas 
formas de remanência, atualização ou apagamento estão em constante negociação com uma dada 
memória, evocada e mobilizada em contextos e com finalidades bastante díspares. Neste trabalho 
buscaremos analisar o funcionamento de discursos sobre a leitura no âmbito de um desses 
contextos: o da política, e em especial quando atualizados sob a forma de julgamento, promoção ou 
desqualificação de figuras políticas de renome no Brasil. Por meio da análise de enunciados 
provenientes de textos, com procedência e gêneros diversos (mídias tradicionais e digitais), mas cujo 
objetivo comum é o de construir (eufórica ou disforicamente) a imagem de líderes políticos, ao 
explorar suas representações como leitores (ou como não-leitores), buscaremos refletir sobre a força 
de remanência e circulação de certos discursos sobre a leitura que, há muito e de forma variável de 
uma cultura a outra, sustentam dizeres, crenças e práticas sobre o que é ser um representante 
político e sobre o que é ser leitor. Assim, subsidiados teoricamente por princípios da Análise de 
Discurso e da História Cultural da leitura, analisaremos o modo como são referidos, quanto a seu 
perfil leitor, três importantes políticos brasileiros, a saber, os ex-presidentes Fernando Henrique 
Cardoso e Luis Inácio Lula da Silva, e a atual presidente Dilma Rousseff. Essas figuras da política 
brasileira contemporânea são, em situações bastante variadas e por razões muito diversas, 
declaradas e mostradas como leitores e como não-leitores, em textos de origem institucional ou 
privada, sob a forma de crítica ou de promoção, produzindo derrisão acerca de sua condição leitora 
ou sedimentando um dado status letrado, de tal como que se reitera e se atualiza certos discursos 
sobre a leitura, que remontam a tempos e valores distintos na história dessa prática, o que 
buscaremos discutir a partir da análise desses enunciados em sua condição de acontecimento 
discursivo. 

 

A CONSTITUIÇÃO DA LEITURA EM UM LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA: 
HETEROGENEIDADES E CONTRADIÇÕES 

MARISTELA CURY SARIAN (UNEMAT) 

   maristelasarian@unemat.br 

A partir do que propõe a temática do Simpósio “Leitura, autoria, interpretação”, este trabalho, 
inscrito na perspectiva teórica da Análise de Discurso elaborada por Michel Pêcheux e Eni Orlandi, 
pretende voltar o olhar para questões relativas aos mecanismos que regulam os gestos de 
interpretação na escola, compreendida como um espaço institucional de administração dos 
sentidos, conforme nos ensina Orlandi (2002). Nessa direção, objetivamos dar visibilidade ao 
processo de produção de leitura no contexto do ensino-aprendizagem de língua portuguesa. Para 
tanto, tomaremos como corpus um livro didático do ensino fundamental adotado em uma escola no 
interior do Estado de Mato Grosso, publicado em 2014, que se apresenta como um instrumento de 
ensino inscrito na discursividade da Sociedade da Informação que nos atravessa (Dias, 2010), no 
âmbito da discursividade da inovação e da modernização do ensino. Com o intuito de compreender 
como a relação leitura/sujeito/sentido/tecnologias está significada nesse instrumento de ensino, 
recortaremos, desse arquivo, fatos de linguagem que textualizam as atividades de leitura, com vistas 
a colocar em evidência a discursividade do prefácio na relação com a constituição das atividades, 
extraídas de um capítulo do livro. Interessa-nos também mostrar que materiais são mobilizados 
para a elaboração da unidade, com vistas a se colocar em evidência o que está autorizado a circular 
ao longo do capítulo e como circula. Pontos que nos darão sustentação para compreender, por meio 
das formulações dos enunciados, que sentidos de leitura – produção e compreensão – estão 
legitimados a circular nessa materialidade e que espaços para a interpretação são dados aos 
sujeitos da escolarização – professores e alunos - no corpus em questão. Para utilizar as palavras de 
Castellanos Pfeiffer (1995), interessa-nos compreender que condições para a produção da autoria é 
dada na discursividade do material. Para sustentar nossa reflexão, traremos ainda algumas 
considerações sobre a entrada do livro didático na escola, conforme o que prevê o Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD), com vistas a dar visibilidade ao funcionamento da divisão social 
do trabalho da leitura de que nos fala Pêcheux (2010), buscando mostrar a divisão entre os sujeitos 
autorizados a interpretar e os que devem sustentar a interpretação, nesse jogo dos livros que podem 
ou devem ser escolhidos nesse momento primeiro do processo de seleção. Caminhos que vêm dizer 
das relações instituídas na proposição de políticas de ensino e de língua (SILVA, 2007), da relação 
entre a produção do conhecimento científico e a transmissão do conhecimento escolarizado (SILVA, 
2005), ou, como nos diz Pêcheux (2008), das coisas-a-saber no espaço escolar. 
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O EFEITO "PALAVRA-PUXA-PALAVRA" EM DICIONÁRIOS: POSSÍVEIS TRAJETOS DE 
LEITURA 

VERLI PETRI (UFSM) 

verli.petri72@gmail.com 

Já nos ensinava Michel Pêcheux, desde 1980, em seu texto “Delimitações, inversões, 
deslocamentos”, publicado no Brasil em 1990, com a tradução de José Horta Nunes, que o fato de 
se ter uma maioria alfabetizada não significa que todos terão o mesmo acesso à língua, ou aos 
saberes escolarizados ou à gramática... ao que acrescento ao dicionário, logo: à leitura. Ter acesso à 
língua é sempre um processo no qual intervém a ideologia, o inconsciente, a exterioridade e a 
história; mas quando a burguesia toma o poder e trabalha para produzir a evidência da igualdade 
democrática, é que as diferenças se acentuam ainda mais... Afinal “para tornar-se cidadãos, os 
sujeitos deviam, portanto, se libertar de particularismos históricos (...) e a ‘questão linguística’ 
chega politicamente à ordem do dia, e desemboca na alfabetização, no aprendizado e na utilização 
legal da língua nacional” (1990, p. 10). O esforço burguês em produzir esse efeito de 
homogeneidade, segundo o autor, traz à baila uma tentativa de apagamento das diferentes 
possibilidades de leitura, um apagamento do funcionamento ideológico (e inconsciente) que promove 
a divisão social do trabalho da leitura, determinando o que pode e deve ser lido pelos operários, 
pelos estudantes, pelo povo, pelos juízes, pelos cientistas, pelos governantes, etc. No presente 
trabalho temos o objetivo de explicitar o processo de leitura, a partir dos movimentos de descrição 
dos modos de entrada nos verbetes e nas definições que eles trazem no interior dos dicionários. Da 
perspectiva discursiva, nossa proposta é analisar o verbete “ditadura” no interior de diferentes 
dicionários, dando especial ênfase ao efeito palavra-puxa-palavra na constituição de possíveis 
trajetos de leitura. Algumas questões se colocam: o que significa dizer ditatura em determinado 
momento sócio-histórico? Como os sentidos se deslocam no interior de um mesmo dicionário 
(quando ditadura encerra em sua definição outras palavras) e no movimento de um dicionário para 
outro? Como se dá o efeito de construção de um suposto saber sobre a língua em forma de rede (um 
sentido está ligado ao outro, uma palavra puxa outra, etc.)? É preciso levar em consideração que a 
produção de instrumentos linguísticos (dicionários e gramáticas) trabalha para que o processo de 
gramatização de uma língua se efetive, e isso se dá sempre sob dadas condições de produção, ou 
seja: os saberes presentes nos dicionários são produzidos por sujeitos falantes da língua (são 
dotados de inconsciente); e num dado momento sócio-histórico (sendo interpelados pela ideologia 
dominante). Não há neutralidade na produção linguística e dicionarística. O que existe é a produção 
de efeitos de sentidos que levam o leitor a ler os verbetes como unidade (texto), completude e 
totalidade, construindo para o dicionário uma imagem unívoca que representaria uma verdade. 
Trata-se de uma ilusão necessária. Tal ilusão pode e deve ser “desconstruída”, no sentido que 
Jacques Derrida empresta a essa palavra, para que possamos compreender melhor o 
funcionamento do dicionário para além do lugar clássico que lhe reservado: lugar do interdito da 
dúvida. Por tudo isso, faz-se necessário refletir como se dá a tomada de posição do sujeito 
lexicógrafo que produz um dicionário no final do século XIX em Portugal em contraponto com 
outros dicionários da mesma época e de outros períodos, em Portugal e no Brasil. Não se trata de 
um estudo comparativo, mas sim de um estudo contrastivo que explicita aproximações e 
distanciamentos, bem como não se trata de um estudo que julga o certo ou o errado, ou o melhor 
em detrimento dos demais. A partir destas reflexões iniciais entendemos que o verbete ditadura 
pode significar de diferentes maneiras em épocas diferentes da nossa história recente, os últimos 
120 anos. 
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SIMPÓSIO VI 

DISCURSO, VIRTUALIDADE E TECNOLOGIAS 
 

Coordenação:  

CRISTIANE DIAS (UNICAMP) 

SOLANGE GALLO (UNISUL) 

 

Ementa: 

Nesse simpósio, discutiremos questões relativas às textualidades digitais, levando em conta sua 
discursividade, sua materialidade e seus efeitos nas práticas sociais e políticas contemporâneas. 
Para tanto, tematizaremos noções como as de sujeito, sentido, sociedade, a partir das quais 
objetivamos apresentar análises que reflitam sobre os processos de significação no mundo 
contemporâneo, considerando a historicidade na produção dos sentidos. Questões envolvendo 
memória metálica, memória discursiva, grupos culturais, movimentos sociais, colaboratividade, 
processos de individuação, escritoralidade, autoria, prática social, acontecimento discursivo, 
corpo, avatar, clivagens subterrâneas, clivagens contemporâneas, são temáticas que estarão 
contempladas na discussão proposta no âmbito deste simpósio.      

 

Trabalhos: 

PARA UMA COMPREENSÃO DISCURSIVA DO DIGITAL: O SENTIDO DE TECNOLOGIA 

CRISTIANE DIAS (Labeurb/Nudecri-UNICAMP) 

crisdias@unicamp.br 

O conjunto de análises que venho fazendo da/na/sobre a materialidade digital têm me levado a 
afirmar que uma compreensão discursiva do digital só é possível a partir de uma compreensão 
mais ampla sobre o sentido de tecnologia. Isso implica um trabalho sobre a tecnologia que leve em 
conta sua historicidade, sua exterioridade, a saber, seus efeitos, suas derivas e filiações. Sendo 
assim, minha proposta para esse simpósio é tratar das condições materiais de existência, hoje, no 
mundo, tendo o digital como mediador da relação do sujeito com esses modos de existência. O 
discurso da tecnologia em geral, produz, portanto, efeitos na maneira como o digital se materializa 
na sociedade, discursivamente, como uma das peças importantes do modo de organização da vida 
em seu conjunto, na formação social capitalista, e do modo de individuação do sujeito pela 
conectividade como “autenticadora” da entrada desse sujeito no mundo “civilizado” ou como 
aquela que o identifica em sua posição sujeito na sociedade. Para a análise, parto do trabalho com 
a memória e o imaginário da tecnologia, para compreender, no gesto automatizado de conectar, o 
sentido da falha, ou melhor, para compreender onde o sentido se inscreve quando a conexão 
falha.     

 

TECNOLOGIAS COMO INSTRUMENTO DE EMPODERAMENTO DA MULHER: RELAÇÕES DE 
GÊNERO E SUBJETIVIDADE 

DANTIELLI ASSUMPÇÃO GARCIA (USP) 

dantielligarcia@gmail.com 

Neste trabalho, mobilizando as noções de forma-sujeito e posição-sujeito (PÊCHEUX, 1997), 
pretendemos refletir sobre a emergência de uma posição-sujeito à mulher a qual se constituiu por 
sua relação com a tecnologia (“Mulher Digital”, "Mulher das tecnologias"). Para a Análise de 
Discurso, a forma-sujeito é resultante do processo de incorporação e, ao mesmo tempo, da 
dissimulação, pela qual o sujeito se identifica com a formação discursiva que o constitui, 
absorvendo o interdiscurso no intradiscurso, de onde resulta a identidade imaginária do sujeito e, 
simultaneamente, os efeitos de intersubjetividade nos quais o sujeito se reconhece 
especularmente em outro sujeito. Já a posição sujeito são as projeções em um determinado 
momento histórico-ideológico, no qual o sujeito enuncia-se. Sendo assim, nos diferentes 
momentos da história, podem-se ter diferentes formas-históricas do sujeito, isto é, a depender das 
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conjunturas, ao formular seu dizer, o sujeito, interpelado pela ideologia, ocupará uma posição e 
sustentará seu discurso no interior de uma formação discursiva. Desse modo, tendo como 
condições de produção a contemporaneidade e partindo da análise de notícias jornalísticas sobre 
o Technovation, publicadas em 2014 e que circularam na rede, mostraremos como as tecnologias 
funcionam como um elemento constituidor (seria um aparelho ideológico aos modos de 
Althusser?) do sujeito contemporâneo, em nosso trabalho especificamente da mulher. O 
Technovation é uma competição mundial para meninas/mulheres em tecnologia. O programa foi 
criado em 2010 na Califórnia e em 2013 passou também a acontecer no Brasil. Tem como missão 
“mostrar para as meninas que elas podem criar e empreender na tecnologia, que elas podem e 
devem ser mais que usuárias”. O evento desafia meninas do Ensino Médio a criar, desenvolver e 
lançar um aplicativo móvel que resolva problemas em suas comunidades locais. Diante das 
notícias sobre o Technovation (nosso material de análise é composto por 14 notícias jornalísticas), 
inúmeros questionamentos surgem: (1) Que imagens de mulher digital, mulher das/nas 
tecnologias emergem nas notícias?; (2) Como uma memória sobre o que é ser mulher atravessa as 
questões de gênero e de tecnologias?; (3) Como a desigualdade de gênero é significada nas TIs 
(Tecnologias da Informação)?; (4) Como os ambientes tecnológicos/colaborativos lidam com 
questões que afetam à mulher, como, por exemplo, a maternidade?; (5) Como compreender a 
formulação, a constituição e a circulação (ORLANDI, 2005) de um discurso da inclusão da mulher 
no mundo das tecnologias?, e, por fim, (5) Como a posição-sujeito Mulher Digital se constitui, 
fazendo com que a mulher se enuncie como detentora de um saber sobre as tecnologias e se 
identifique com a Formação Discursiva das TIs que a interpela? Portanto, neste trabalho, 
intentaremos compreender como as tecnologias funcionam como instrumento de empoderamento 
da mulher, constituindo-a em sua posição-sujeito Mulher Digital, mas também como instrumento 
em que as relações de gênero fazem-se tão presentes, inscrevendo o homem em uma posição de 
superioridade (já que há um sexismo no ambiente de produção das TIs) em relação à mulher que 
sabe, entende e cria tecnologias. (FAPESP, proc. nº 2013/16006-8) 

 

O "EU", A AUTORIA E OS VLOGS: FORMAS HISTÓRICAS DO PODER-DIZER 

GUILHERME ADORNO (UNICAMP) 

guiadorno1@gmail.com 

As formas históricas da autoria são um recorte produtivo para analisar a relação do sujeito com 
as tecnologias em seu funcionamento político-ideológico. A fotografia, o cinema, o rádio, a 
televisão e, mais recentemente, a Internet provocaram, e continuam a provocar, movimentos nas 
práticas de diferentes instâncias da Formação Social Capitalista. Na discursividade jurídica, por 
exemplo, para além da relação direta com o conteúdo dos direitos autorais, o digital desestabiliza 
os processos discursivos de autoria, mexendo com os sentidos que nos interpelam como sujeitos-
de-direito: relações de propriedade, trabalho, contrato e criação. Portanto, as textualidades 
digitais se mostram como materiais profícuos para analisar o modo como estes sentidos estão em 
movimento ao (re)produzir e transformar certas filiações de identificação nas práticas sociais 
contemporâneas. Dentre tais textualidades, trago como material de análise os vlogs (videologs) 
que circulam e são produzidos para a plataforma Youtube. Nestes vídeos, a tomada de posição de 
um “eu”, no efeito de falar diretamente para a câmera e assumindo o “falar sobre” (a vida pessoal, 
fatos cotidianos, comentários sobre acontecimentos midiáticos, ciência e política, e dicas de 
atividades específicas ligadas a jogos de videogames, beleza e gastronomia) se dá no encontro de 
uma formulação estruturada pela imbricação de diferentes materialidades significantes e os 
rituais de criação de um vlog para o Youtube. Na profusão de dizeres, fica posto o jogo entre os 
processos de reconhecimento de uma legitimidade, o efeito de livre circulação e a efetiva demanda 
de milhões de usuários da plataforma. Meu objetivo é analisar as marcas de descontinuidade no 
efeito de continuidade de um poder-dizer do “eu” nos vlogs. Os processos de individualização 
nessas condições de produção do digital são determinados por uma decalagem entre a forma de 
historicização da imagem do corpo e a forma de historicização do verbal de um efeito-sujeito, 
entre a discursividade do arquivo e o interdiscurso. Fronteiras do “eu”, da materialidade, do 
social, do discurso. Como recorte específico de análise invisto na relação tensa entre a composição 
autoral de língua, imagem e corpo e o ritual de criação de um vlog para o Youtube na esteira dos 
direitos autorais. Trabalha-se a constituição dissimétrica dos processos discursivos e posições-
sujeito em relações simbólicas, relações de linguagem em sua atualidade. Os conceitos de função-
autor, efeito-autor, escritoralidade e composição material ancoram os procedimentos analíticos. 
Trata-se de uma abordagem materialista da historicidade do digital com apoio nos estudos de 
Michel Pêcheux, Suzy Lagazzi, Eni Orlandi, Bernard Edelman, Solange Gallo e Cristiane Dias. 
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MARCO CIVIL DA INTERNET E A FABRICAÇÃO DISCURSIVA DO CONSENSO 

MARIANA GARCIA DE CASTRO ALVES (UNICAMP) 

marianalagarcia@gmail.com 

Marco Civil da Internet e a fabricação discursiva do consenso Como primeira lei brasileira feita de 
maneira colaborativa, a partir de consulta pública on-line, o Marco Civil da Internet foi aprovado 
em 2014 e recebido com comemoração por ativistas digitais, internautas e movimentos sociais. A 
Lei 12.965/2014 estabelece princípios, direitos e deveres dos usuários da Internet no Brasil. Em 
contraposição à Lei Azeredo, apelidada de AI-5 Digital, o Marco Civil não criminaliza condutas na 
rede, mas trata de direitos dos usuários. A forma consensual do texto final é pautada em três 
pilares essenciais: neutralidade de rede, liberdade de expressão e privacidade. Nosso trabalho 
analisará a opacidade desses três termos dentro do discurso do Marco Civil, peça de Estado que, 
pela língua, elimina as contradições inerentes ao atual processo de legislação sobre o espaço 
virtual. As diferenças de interesses se expressam ideologicamente e são fruto de disputas. 
Enquanto empresas visam ampliação de mercados, os usuários buscam garantias como a de 
neutralidade, por exemplo. O termo neutralidade é usado pelos ativistas digitais para designar 
direito de isonomia de tratamento de usuários, sem distinção de acesso a conteúdo, sites e 
serviços. Para o setor de telecomunicações, por outro lado, a palavra tem o sentido de eliminação 
de possibilidade de oferta de produtos. O tema foi causa de mais de vinte adiamentos da 
aprovação do Marco Civil, por desacordo das bancadas na Câmara dos Deputados. A mediação 
entre as partes só foi possível com a inserção da garantia da “liberdade dos modelos de negócios 
promovidos na Internet, desde que não conflitem com os demais princípios”, no Artigo 3, inciso 
VIII, de acordo com Fabrício Solagna (2015), que analisou as idas e vindas do projeto em “A 
formulação da agenda e o ativismo em torno do Marco Civil da Internet”, em sua dissertação de 
mestrado apresentada à UFRGS. Atualmente, o Marco Civil está em fase de sistematização – 
também aberta a contribuições pela internet – da sua regulamentação. Ao tomar por base a 
porosidade da “langue de bois” do Estado, em relação à apropriação que fazem dela os diferentes 
sujeitos, questionaremos a suposta transparência do texto aprovado. Nossa proposta é mostrar 
como a produção do consenso por parte do Estado atua e se inscreve linguisticamente de maneira 
equívoca na história. Conforme Pechêux e Gadet, em A Língua Inatingível (2004, p. 116), “é nesse 
espaço da modernidade capitalista, marcada pela lógica da administração (a língua de madeira do 
Estado) e pela “língua de vento” da propaganda, que a linguagem foi instituída como “instrumento 
de comunicação”... dissimulando pela noção higiênica de informação o fato de que o que se 
comunica provém de uma loucura do Estado (...)“. Assim, o objetivo é apresentar possíveis 
caminhos para os movimentos de sentidos da lei que congrega diferentes e, por vezes, conflitantes 
interesses em um novo cenário. Ao modo da acumulação primitiva do capitalismo na Inglaterra, o 
cercamento dos campos dessa vez se dá no espaço digital. Nele e sobre ele, o discurso estatal fala 
e falha na fabricação de consensos em um mundo fundado em divisões. 

 

DOS “QUIPROQUÓS” E “CLIVAGENS SUBTERRÂNEAS” NO ARQUIVO POLÍTICO DAS MÍDIAS 
SOCIAIS DIGITAIS 

RENATA ADRIANA DE SOUZA (UFRGS) 

r_souza2010@hotmail.com 

JULIANA DA SILVEIRA (UEM) 

juliasilveira@hotmail.com 

Este trabalho tem por objetivo realizar uma discussão do conceito discursivo de arquivo na sua 
relação com a questão da leitura do arquivo político nas Mídias Sociais Digitais (MSDs). 
Entendemos que a emergência de ambientes digitais, como os blogs e o Twitter, está intimamente 
relacionada a uma nova divisão social da leitura do arquivo político cujos “quiproquós” e 
“clivagens” giram em torno das problemáticas da leitura no contexto de criação do chamado 
“ciberespaço”, no qual podemos identificar uma reconfiguração da questão da leitura do arquivo 
que se insere no coração das disputas políticas e culturais das sociedades ocidentais. Pêcheux 
(2010) chamava nossa atenção já na década de oitenta para as relações de força e poder inscritas 
na configuração de qualquer arquivo cujo objetivo sempre consistiu em fixar determinados 
sentidos, regras e condutas no meio social, por isso há uma série de conflitos internos 
relacionados à leitura de arquivos que delega a alguns a tarefa de realizar leituras e interpretações 
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e a outros a função de aceitar e sustentar tais interpretações. Michel de Certeau (1998) também 
aborda essa questão ao nos mostrar que historicamente era necessário que peritos e filósofos 
assumissem a tarefa de mediadores entre um saber e a sociedade e alertando para a 
predominância dos peritos na realização dessa tarefa. Frente aos riscos de leituras dominantes do 
arquivo, apontadas pelos autores citados, e considerando a necessidade de desenvolver e manter 
práticas diversificadas de trabalhos sobre o arquivo (Pêcheux, 2010), buscamos neste artigo 
descrever os modos como os sujeitos se reorganizam, considerando que a chamada “invenção do 
ciberespaço”, marcará a passagem para uma nova maneira social de acessar, publicar e 
relacionar dados e textos que tem afetado significativamente os processos de significação da 
sociedade contemporânea. Nesse cenário, pretendemos - a partir das conclusões realizadas das 
análises da circulação do enunciado liberdade de expressão em blogs progressistas (SOUZA, 
2015) e das análises realizadas sobre a circulação de hasthags políticas no Twitter (SILVEIRA, 
2015) - tecer considerações sobre as divisões sociais do arquivo político das MSDs hoje, tendo em 
vista a emergência de uma militância política, composta em sua maioria por sujeitos-usuários não 
identificados aos discursos da mídia hegemônica, que têm, em certa medida, produzido 
movimento em leituras consideradas legitimadas de arquivo e inscrevendo essas práticas de 
leitura em uma posição de relevância, sobretudo quando relacionados à crítica aos discursos 
políticos e midiáticos das chamada “grande mídia”. Entendemos, pois, que estamos diante de 
outras e contraditórias maneiras de ler o arquivo político e cultural de nossa sociedade. Nesse 
sentido, esperamos contribuir para a discussão proposta por esse Simpósio, que visa justamente 
pensar as questões relativas às textualidades digitais e os processos de significação e efeitos que 
esses produzem nas práticas sociais e políticas contemporâneas.  

 

ESCRITORALIDADE E AUTORIA NA INTERNET 

SOLANGE GALLO (UNISUL) 

                                           solange.gallo@unisul.br 

Estou me apoiando, aqui, em trabalhos anteriores em que mostrei as características do Discurso 
de Escrita e do Discurso de Oralidade, como macro categorias discursivas, sendo o Discurso de 
Escrita a categoria que comporta discursividades com efeito de fim, de unidade e de legitimidade 
em sua textualidade, ou seja, discursos que tem efeito de autoria. Esses discursos, conforme 
propus em 1995, tem suas próprias formas de circulação e formulação, e garantem as instituições 
e as intâncias de poder às quais eles estão vinculados, como p.ex. o discurso jurídico, o discurso 
político, o discurso científico, etc. Já o discurso de Oralidade, ao contrário, abarca discursividades 
sem efeito de fim, sem fecho, sem efeito-autoria, cujos textos são sempre passíveis de 
reformulação, sempre provisórios.  

Ainda em trabalhos anteriores, ao refletir sobre a internet, propus uma nova categoria  discursiva, 
o discurso de Escritoralidade (Gallo, 2011).  Essa categoria discursiva  congrega discursividades 
que tem as características do discurso de Oralidade mas que, no entanto, são tornados públicos 
pelo dispositivo técnológico da internet, ganhando assim uma certo efeito de fim e de unidade, 
embora fugaz, confundindo-se, muitas vezes,  com os discurso de Escrita.  

Neste presente trabalho, parto, então, de algumas conclusões já enunciáveis a partir dessas 
formulações, ou seja:  (1) Embora o discurso de Escrita possa circular na internet, o que podemos 
produzir aí é, exclusivamente, discurso de Escritoralidade. Não se produz discurso de Escrita na 
intenet, uma vez que essa forma discursiva, na sua origem, vincula-se a instituições de poder 
(dizer); nem se produz discurso de Oralidade, já que tornar-se público é uma condição que 
extrapola esse discurso. Portanto, as discursividades próprias da internet (facebook, twitter, 
youtube, etc) são Escritoralidade; (2) O discurso de Escritoralidade não nasce com a internet. Ele 
pode se dar sempre que tornamos públicos textos inscritos no discurso de Oralidade, como é o 
caso de panfletos, textos de murais, etc; (3) A internet oferece-se como um dispositovo técnico, 
que torna público qualquer texto que ali se coloque, e por assim constituir-se, ela não é uma 
instância legitimadora do modo que o é o discurso de Escrita; e não pode produzir efeito-autor 
para os textos ali colocados. No entanto, pelo poder de multiplicação e de abrangência, a internet 
tem seus próprios meios de produzir legitimidade. 

Dito isso, passaremos a refletir sobre o processo de legitimação do discurso de Escritoralidade que 
se produz na internet.   

Considerando que a forma de legitimação desse discurso NÃO passa pela submissão do sujeito ao 
poder (dizer) dos sistemas institucionais (religioso, jurídico, científico, político) e da tradição 
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literária (com efeito-autor), como é o caso do sujeito que se inscreve no discurso de Escrita, nossa 
pesquisa incide sobre como se dá o processo de legitimação do discurso de Escritoralidade da 
internet, tomando por base a noção de clivagens subterrâneas. Essa noção, inicialmente trazida 
por Pêcheux em Ler o arquivo hoje (1994), e nesse texto relacionada à leitura de arquivos de 
maneira geral, foi desenvolvida por Pequeno (2015) como “dispositivos técnicos de configuração 
das possibilidades materiais da leitura”. Por meio da concepção de clivagens subterrâneas como 
dispositivo técnico, desenvolvemos algumas análises para compreender o processo de legitimação 
do discurso de Escritoralidade, próprio da internet, e a (im)possibilidade da autoria nesse 
discurso. 

 

 

SIMPÓSIO VII 

DISCURSO, INCONSCIENTE, IDEOLOGIA  
 

Coordenação:  

BELMIRA MAGALHÃES (UFAL) 

VANISE MEDEIROS (UFF) 

 

Ementa: 

Seguindo a lógica de compreensão do método dialético, adotado por Pêcheux, nada escapa ao 
histórico. Na Teoria do Discurso Pêcheux submete os sujeitos discursivos às posições possíveis na 
realidade social. Nesse sentido, uma das questões centrais do desenvolvimento dessa concepção 
recai na constituição e no lugar do sujeito. O recalque inconsciente e o assujeitamento ideológico 
constituem os sujeitos; embora ligadas, essas categorias não podem ser confundidas. Por outro 
lado, enfatizar a submissão do sujeito a essas categorias não deve significar a anulação da práxis 
transformadora da sociabilidade. Com este simpósio, pretende-se congregar trabalhos que se 
debruçam sobre uma relação (im)possível entre estas duas categorias – ideologia e inconsciente - 
para o entendimento da práxis discursiva.      

 

Trabalhos: 

SUJEITO E LÍNGUA: INSCRIÇÃO E CONTRADIÇÃO 

BELMIRA MAGALHÃES (UFAL)  

brcmagalhaes@gmail.com 

VANISE MEDEIROS (UFF) 

vanisegm@yahoo.com.br 

O século XXI se abre com a questão da reforma ortográfica, que coloca em cena uma suposta 
(desejada?) homogeneidade linguística a partir de uma diversidade linguística. Lusofonia é um 
significante que costura uma relação entre Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, 
Portugal, Timor leste e São Tomé e Príncipe,  países que têm a oficialidade da língua portuguesa 
como laço que os agrupa e os faz integrar a CPLP. A lusofonia inscreve sujeitos na relação com uma 
língua que seria comum, a despeito das diferenças históricas, geográficas, sociais e ideológicas, e 
funciona ainda como argumento que sustenta a mercantilização da língua que se faz prática 
também nas políticas editoriais em Portugal e no Brasil de publicação de livros de literatura em 
língua portuguesa destes países. Como assinala Zoppi-Fontana, as "línguas que sempre foram arma 
de dominação política nos processos de colonização, se tornam na contemporaneidade novo 
mecanismo de especulação financeira" (2009), ou seja, a língua se torna mercadoria. Esta 
apresentação considera um livro que reúne contos destes oito países indicados e os faz seguir de 
um glossário para cada narrativa. Estes surpreendem o leitor na tentativa de explicitar o “sentido” 
de palavras e expressões, com o que deslocam o lugar do sujeito (narrador ou personagens) e 
promovem uma inscrição outra na escritura do autor. Por que glossários? Nossa análise pretende 
discutir a relação entre a ideologia, que “exige” o glossário, tentando homogeneizar sentidos, e algo 
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que ex-existe, insiste e persiste, que não se deixar apagar – a história, que é contada pela língua e 
seus furos. 

 

É PRECISO OUSAR DESEJAR POR SI MESMO: DISCURSO, TEMPO, FANTASIA IDEOLÓGICA 

DIEGO VIEIRA BRAGA (UCPel) 

diegho.braga@gmail.com 

Pêcheux (1995[1978]), ao reavaliar, criticamente, a discussão proposta anos antes sobre o 
funcionamento da ideologia na constituição do sujeito e do sentido, enfatiza a possibilidade de 
rompimento no “ritual” que nos torna sujeitos de um discurso que não é nosso. A falha que 
interrompe, ao menos por um instante, o circuito de evidências produzido pela interpelação 
ideológica, implica, por outro lado, que suportemos o que venha a ser pensado a partir dessa nova 
condição. Nas palavras do filósofo, “é preciso ‘ousar pensar por si mesmo’” (p. 304). Parafraseando 
Pêcheux, gostaria de colocar o acento sobre a questão do desejo: que o sujeito ouse também desejar 
por si mesmo. Em uma leitura lacaniana, o desejo do sujeito é o desejo do Outro, esse alhures de 
onde partem significantes que predicam o sujeito e determinam o que é percebido, imaginariamente, 
como desejável. Žižek (2011), que trabalha na perspectiva de Lacan, ao abordar a relação do desejo 
com a realização de atos de civilidade, afirma que esta é uma relação regulada pela expectativa de 
que o sujeito não só faça o que se espera em termos de um comportamento ideal, mas também que 
ele “o faça como se realmente quisesse fazê-lo” (p. 37). Isso remete ao funcionamento ideológico 
atual, realizado menos por imposições explícitas e mais por demandas que se apresentam como 
regras intersubjetivas tácitas, regulando o convívio social como algo sempre-já-assim e que 
executamos “naturalmente”. Segundo Žižek (1994), a ideologia não é algo exterior que interferiria 
nas relações sociais, mas a própria forma como essas relações se dão é ideológica. Estamos diante 
do que o autor designa por fantasia ideológica, isto é, “a ilusão [inconsciente] que estrutura nossa 
relação real e efetiva com a realidade” (p. 316). Em outro texto, Žižek (2011) explica que, em relação 
ao desejo, a fantasia fornece uma resposta para o enigma lacaniano do “chevuoi?” (“o que você 
quer?”). Mas para o autor, a questão original do desejo não consiste nessa pergunta e sim em 
outras: “o que os outros querem de mim?”, “o que veem em mim?”, “o que sou para os outros?” (p. 
398-399). Penso poder acrescentar “o que querem que eu deseje?” e especificar “o que querem que 
eu deseje ser, consumir, fazer...?”. Foi para pensar como o desejável se materializa na ordem do 
enunciável — no caso, do enunciável sobre o tempo — que produzi gestos analíticos sobre 
sequências discursivas de referência extraídas de um corpus empírico composto de alocuções de 
governantes e dirigentes esportivos brasileiros envolvidos na organização dos Jogos Olímpicos de 
2016, no Rio de Janeiro. O relato e a interpretação do trabalho de organização do evento são 
marcados por movimentos de identificação e contraidentificação das autoridades nacionais com um 
discurso já estabelecido a respeito da maneira (considerada problemática, pela posição do sujeito-
estrangeiro) de o sujeito-brasileiro lidar, por exemplo, com prazos. Considero que, ocupado com a 
imagem que o outro estrangeiro faz, o brasileiro desconhece seu envolvimento na fantasia ideológica 
que regula a administração do tempo nas sociedades capitalistas e que é o que entendo autorizar 
para esse outro (e para o próprio brasileiro) categorizações por meio de significantes fornecidos pelo 
grande Outro como “atrasado”, “indisciplinado”, “desorganizado” etc. Sendo o atraso, nessa 
conjuntura, uma conduta recriminável, mais do que ser pontual, o brasileiro deve, por civilidade, 
querer ser pontual, desejar realizar seus compromissos com antecedência, planejar-se, enfim, 
praticar atos e manter um discurso que, em meu gesto de interpretação, demonstra não uma 
consideração intersubjetiva nem uma suposta competência enquanto nação, mas sim a adesão 
inconsciente a uma das fantasias estruturadoras do modo de produção dominante: a de controle 
absoluto do tempo. 

 

A FOLHA DE S. PAULO TEM OPINIÃO. DISCURSO JORNALÍSTICO E OS DESLIZES DA 
PARCIALIDADE 

JULIANA VOIGT (UNIOESTE) 

ju_voigt@yahoo.com.br 

O discurso jornalístico se apresentou, por muito tempo, como um discurso neutro, imparcial, 
reflexo do real e objetivo, aproximando-se, assim, como afirma Mariani (1998) do discurso 
pedagógico autoritário, no qual o professor é o detentor do saber e os alunos colocam-se diante de 
verdades incontornáveis. Na atualidade, o próprio jornalismo interroga a sua imparcialidade e se 
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diz, sim, detentor de opiniões . Como exemplo, registra-se a atual campanha publicitária do jornal 
Folha de São Paulo. Destacando a sua postura editorial, o jornal lançou uma campanha, em 2014, 
com dez filmes sobre assuntos como: casamento gay, aborto, cotas, legalização de drogas e pena de 
morte. Nos vídeos, a Folha explicita a sua “opinião” e escuta a “opinião” do seu suposto leitor. Com 
o slogan “Concordando ou não, siga a Folha, porque ela tem suas posições, mas sempre publica 
opiniões diferentes”, o jornal demonstra a sua parcialidade. Mesmo mostrando-se parcial perante 
diferentes assuntos, o discurso jornalístico ainda é visto como um ato de informar o seu público. 
Porém essa ação implica em escolher não só o que se diz e como se diz, mas também provocar 
efeitos de sentido decorrentes dessas escolhas. Quem diz constrói sentidos. Por esse motivo, tendo o 
objetivo de analisar um vídeo da citada campanha publicitária, utilizar-se-á, como aporte teórico, a 
Análise do Discurso de corrente francesa. Para a Análise do Discurso (doravante AD), o jornalismo 
não tem como objetivo a informação, mas a construção de determinada(s) realidade(s). Vale dizer 
que as marcas ideológicas estão sempre presentes. Interessada no discurso, e entendendo que “as 
relações de linguagem são relações de sujeitos e de sentidos e seus efeitos são múltiplos e variados” 
(ORLANDI, 2005, p. 21), a AD preocupa-se com o efeito de sentido entre interlocutores. E institui 
como seu objeto teórico, como comentam Sargentini e Silva (2005), o discurso. Segundo Pêcheux 
(1998), a AD nasce como uma disciplina preocupada com a interpretação, por isso é a teoria 
utilizada como base teórica. Por considerar que contribuirá para entender os sentidos construídos 
na campanha publicitária. A Folha afirma ser a favor do casamento gay, da legalização das drogas e 
da descriminalização do aborto. É contra a pena de morte, as cotas raciais e a política econômica 
atual. O slogan traz, sempre, a “opinião” da Folha (dizendo-se contra ou a favor) e a “opinião” de um 
leitor. Na campanha, observa-se que o “estar a favor” está sempre ligado à palavra sim. Um fato que 
nos interessa é quando a Folha relata a sua posição perante o tema aborto. Diferente do efeito de 
sentido do sim e não para as outras opiniões, observa-se a afirmação “A Folha é contra a 
criminalização do aborto”. Nota-se que, pela primeira vez, o termo contra faz referência ao SIM. A 
Folha diz sim ao aborto, mas utiliza-se do termo ‘contra’ na campanha. Estaria a Folha preocupada 
com seus leitores? Em um país, no qual a maioria dos moradores se diz cristão e, portanto, seres de 
opiniões contrárias ao aborto, seria um afrontamento da Folha usar o termo “a favor” para 
posicionar-se perante o tema? Por que, apenas nesse enunciado, os termos “contra e a favor” são 
utilizados de forma diferente? Para responder a essas perguntas faz-se necessário trabalhar com o 
discurso, pois é o lugar no qual se pode observar a relação entre língua e ideologia e compreender 
como os efeitos de sentidos são produzidos historicamente. 

 

CALÇADAS: TRAMAS QUE MATERIALIZAM DESEJOS INCONSCIENTES E POLÍTICOS NAS 
CIDADES 

OLIMPIA MALUF-SOUZA (UNEMAT) 

olimpiamaluf@gmail.com 

Lacan, no Seminário 6, ainda não traduzido no Brasil, questiona: “Que forma toma aqui a função 
imaginária, na medida em que está enganchada, em que atrai, as duas cadeias do discurso, a 
cadeia reprimida e a cadeia patente, manifesta?”. Trazemos essa pergunta para apresentarmos o 
tema da nossa inquietação: O que as cidades mostram e escondem através do funcionamento das 
calçadas? O que há de cadeias latentes e cadeias patentes nas calçadas? As calçadas são mais que 
simples representações dos espaços possíveis de circulação do sujeito pedestre na cidade, pois elas 
materializam-se como espaço do império e do resto urbano. As cidades instituem-se como mundos 
insuspeitos, mundos naturalizados, cristalizados, mas a aproximação da psicanálise com a cidade 
coloca-nos em outro lugar de escuta desses espaços. Nas nossas relações cotidianas com a cidade 
acabamos por ter delas a dimensão, mas a totalidade nos escapa, pois somos levados a tomá-las 
dentro de um desenho circunscrito pelos caminhos que habitualmente fazemos e pelos cenários 
urbanos que a mídia constitui delas. Esses espaços são, pois, espaços de reconhecimento, de 
memória, de história. Mas a cidade é um intrincado de caminhos, de capilaridades complexas, de 
avenidas, de ruas, de vielas, e, consequentemente, de calçadas. A escolha pelos mesmos caminhos, 
pelas mesmas calçadas, vai, gradativamente, nos alienando delas, pois, suas imagens vão se 
tornando saturadas, excessivamente familiares, alheando nossos sentidos, que passam a olhá-las, 
mas não a vê-las. Assim, em meio às pessoas, nos ensimesmamos, nos encapsulamos 
narcisicamente, mas, paradoxalmente, é também na cidade que nos subjetivamos, pelas 
arquiteturas, pelas fachadas, pelas calçadas. Esses modos de subjetivação, no entanto, não 
escapam à ordem e à cultura, embora o sujeito possa resistir e encontrar meios de burlá-las. É, 
pois, nesse paradoxo entre o subjetivo e o político, entre o inconsciente e a ideologia, que constitui a 
cidade, que recortamos as calçadas para escutá-las em uma ancoragem psicanalítico-discursiva, 
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tentando dar a compreender o que de latente e de manifesto, de situacional e de constitutivo essas 
escutas permitem tornar visível. Nessa direção, nossa escuta sobre as calçadas faz-se na direção do 
político, mas também e principalmente na direção do subjetivo, o que implica em tomar os desejos 
inconscientes do sujeito como modos de articulação e de engendramento das calçadas. No livro A 
Psicanálise nas tramas da cidade (TANIS & KHOURI, 2009), Almeida (idem, ibidem) afirma que o 
excesso na experiência contemporânea resulta em uma impossibilidade de ancoramento da 
subjetividade, restando ao sujeito uma repetição que não o remete à dimensão do seu desejo 
inconsciente, mas à dimensão traumática do excesso. Parafraseando Toledo (idem, ibidem), ao dizer 
da história de São Paulo, podemos afirmar que, em Cáceres-MT, as calçadas são “[...] espaços como 
caminhos, e os caminhos como empecilhos e estorvos a serem vencidos entre dois pontos”. Nesse 
sentido, afirmamos as calçadas como sendo incompatíveis com os laços simbólicos, que se fraturam 
tanto na sua construção quanto na sua sustentação. Do mesmo modo, tomamos as calçadas na 
cidade como efeito daquilo que formula Rocabert (idem, ibidem) ao considerar que a ampla gama de 
transtornos narcísicos, psicossomáticos e compulsivos se traduz como manifestações de uma 
guerra que se instala cotidianamente em torno da questão da territorialidade, ou seja, como modos 
de estetização de um sintoma.  

 

PARA ALÉM DE RITUAIS E COSTUMES: O QUE PODEMOS DIZER SOBRE A NOÇÃO DE 
CULTURA EM ANÁLISE DO DISCURSO? 

THAÍS VALIM RAMOS (UFRGS) 

thaisvr@gmail.com 

Falar em cultura no âmbito teórico da Análise do Discurso pecheutiana pressupõe discutir 
fronteiras conceituais uma vez que ainda não se trata de lugar comum nesta seara. Diante disso, 
este trabalho está centrado na relação entre essa noção e sua relação com outras duas noções 
centrais nesta área: ideologia e inconsciente. Objetiva-se dar um passo em direção à relação entre 
essas noções a fim de perceber as marcas que remetem à porosidade e à opacidade das práticas e 
rituais que fazem parte da cultura e que estão presentes no processo de interpelação do sujeito. No 
seio da teoria discursiva, entendemos que a condição para que o indivíduo se torne sujeito é sua 
entrada no simbólico e, portanto, na linguagem. É através da linguagem que o sujeito, por via da 
interpelação, se configura, a um só tempo, como assujeitado e como desejante por ser também 
sujeito do inconsciente. Diante do simbólico, o sujeito busca interpretar. O sentido se dá na 
interpretação como resultado da relação do sujeito com a língua e com a exterioridade. Dessa forma, 
esse sujeito ocupa um entremeio das noções de ideologia, linguagem e inconsciente, sendo a 
linguagem o caminho que dá acesso ao simbólico e à condição para constituição do inconsciente. 
Tanto a ideologia quanto o inconsciente, e acreditamos que também a cultura, estão materialmente 
ligados pela língua e é através dela que são produzidas as ilusões que colocam o sujeito no centro e 
origem do que diz. Nesta direção, interessa-nos também refletir sobre a possível interpelação do 
sujeito pela cultura, a qual relacionada à ideologia funciona naturalizando sentidos, criando efeitos 
de evidência e verdade. Em nossa práxis, fazemos uso da lente da análise do discurso, a fim de 
melhor compreender os processos de identificação do sujeito e sua relação com a cultura; relação 
esta que tem a ver com a ideologia e com o inconsciente, com o estranho-familiar que habita o 
sujeito. Na presente discussão, pensaremos na questão dos brasileiros que, ao deixarem sua pátria 
de origem para habitarem outros países, passam a ocupar um lugar que podemos designar como 
“entre-culturas”, já que dada sua relação constitutiva com a sua cultura não podem dela prescindir, 
mesmo quando convocados pela cultura do outro. Trata-se, desse modo, de um entremeio, no qual 
não as fronteiras que delimitam uma e outra cultura são sempre móveis e suscetíveis a 
deslocamentos. Traremos, para nos auxiliar nesse percurso, o relato de Ana que aceitou nos contar 
sobre sua experiência no exterior. Iniciamos esta reflexão tentando situar o conceito de cultura 
dentro do aparato teórico da análise do discurso, buscando pontos de encontro entre este conceito e 
os conceitos fundadores desse campo de estudo. Num segundo momento, procuramos o lugar que 
cabe ao sujeito estrangeiro em outra cultura e quais os sentidos que estão em jogo nesse processo e, 
por fim, partimos para a análise do arquivo, do qual selecionamos sequências que passam a compor 
nosso corpus analítico. Estas serão pensadas dentro das categorias: o estranhamento da outra 
cultura, o espaço que ocupa o estrangeiro nesse outro lugar e a relação desse sujeito com o Brasil e 
sua cultura de origem. 
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Suplentes: 

1) MOVIMENTO XINGU VIVO PARA SEMPRE: REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E SUBJETIVAÇÃO 

ALESSANDRO NOBRE GALVÃO (UFPA) 

nobregalvao@hotmail.com 

A reflexão que ora propomos toma parte em nosso projeto de tese (em andamento) que investiga o 
funcionamento do discurso de recusa radical ao Complexo Hidrelétrico de Belo Monte –Altamira/Pa. 
Em trabalho anterior, entendemos que esse é o discurso do Movimento Xingu Vivo para Sempre que 
se institui como porta-voz dos povos da bacia no acontecimento do Encontro Xingu Vivo para 
Sempre em 2008 (o movimento direciona uma demanda ao poder entendido aqui como um duplo o 
Estado/o empreendedor: a conservação do rio Xingu como única via de promoção da 
existência/subsistência desses povos). O Movimento Xingu Vivo para Sempre (MXVPS) é uma 
organização não governamental fundada a partir dos debates sobre o aproveitamento hidrelétrico do 
rio Xingu, ocorridos durante o Encontro Xingu Vivo para Sempre (EXVPS) na cidade de Altamira-PA 
em maio de 2008. Inscrevendo-se na memória do I Encontro dos Povos Indígenas de 1989, o EXVPS 
recupera a imagem do toque do facão da índia Tuíra como o gesto que fundou, deu espessura ao 
discurso de recusa radical ao Complexo Hidrelétrico de Belo Monte (CHBM). Esse recuo na memória 
provocou uma mexida nas redes de sentido ao ressignificar os sujeitos de uma causa original: desta 
vez a mão que empunha o facão era coletiva: a dos indígenas, mas também a de outras 
coletividades a exemplo dos ribeirinhos, dos extrativistas, dos agricultores, dos moradores da 
cidade, etc. cuja subsistência e o modus vivendi estariam ameaçados caso a barragem fosse 
implementada. No presente trabalho, avançamos um pouco mais ao examinarmos o trabalho da 
figura enunciativa do porta-voz na Carta Xingu Vivo para Sempre (o documento que dá corpo 
jurídico/existência a uma vontade coletiva que clama por ser ouvida e por ser respeitada) pela 
observação de processos discursivos específicos relacionados ao uso do “nós” político: a construção 
de um lugar legítimo de representante dos povos da bacia e a produção de subjetividades pela 
prática discursiva do sujeito político. Ao enunciar “nós”, o sujeito político associa a seu dizer um 
conjunto pontual de outros sujeitos identificados como aqueles que historicamente contraíram 
relações de existência/subsistência com o rio Xingu. Em nosso entendimento, o efeito de 
legitimidade representativa do porta voz perpassa pela configuração linguística (nós+que) ao 
promover uma restrição categorial dos atingidos pela barragem. Também, essa mesma configuração 
linguística (ora implícita, ora explícita) é a base de processos discursivos relacionados à constituição 
de imagens para o Porta-voz, imagens essas intimamente ligadas ao modus vivendi dos povos da 
bacia do Xingu. Nossa percepção do fato aponta para o trabalho da FD da recusa determinando o 
sujeito discursivo no incessante movimento por se identificar ao universo daqueles que 
legitimamente podem dizer não à Belo Monte. Para fundamentarmos nossas análises, continuamos 
mobilizando categorias teóricas como as de acontecimento, memória e formação discursiva. Nosso 
gesto de compreensão desse processamento discursivo, portanto, inscreve-se no campo teórico da 
Análise do Discurso Francesa (AD), fundada por Michel Pêcheux em 69, quando pressupomos que o 
discurso, objeto por excelência dessa disciplina, constitui-se como aquilo que sofre a determinação 
de aspectos sócio-histórico-ideológicos. 

 

2) O DISCURSO ANTITABAGISTA NO SÉCULO XXI 

EDIGAR DOS SANTOS CARVALHO (UFPE) 

prof_edgarcarvalho@hotmail.com 

Este estudo tem como foco promover reflexões acerca dos discursos antitabagistas encontrados nas 
carteiras de cigarros e em placas informativas afixadas em ambientes coletivos públicos no Brasil. 
As análises foram norteadas pelo arcabouço teórico dos pressupostos da Análise de Discurso 
pecheuxtiana, a qual considera a influência ideológica da conjuntura sociohistórica como 
condicionadora da ação discursiva. A constituição do corpus para objeto de análise deu-se por meio 
da coleta de discursos encontrados tanto no material de Campanhas Antitabagistas do Ministério 
da Saúde quanto nas carteiras de cigarro, possibilitando, assim, evidenciarmos, a partir das 
posições discursivas do enunciador, as condições de produção e a formação ideológica que 
atravessam a formação discursiva. O foco da Análise de Discurso é a língua em movimento, isto é, 
os sentidos construídos no uso da língua, pois a linguagem possibilita a articulação entre o homem 
e sua realidade sociocultural como forma do sujeito significar e se inscrever na materialidade 
linguística, portanto, a construção discursiva e as motivações ideológicas, historicamente, 
internalizadas mobilizam conceitos diferentes no processo de significação e na construção de 
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sentido das estruturas enunciativas. Dessa forma, o discurso da publicidade antitabagista exerce 
uma função de princípios gerenciadores dos discursos sociais materializados em enunciados, 
ideologicamente, marcados por valores culturais de grupos em tempo-espaço determinados, e cuja 
efemeridade e deslocamentos revelam as transformações impelidas nas culturas, pelas ideologias, 
nas relações sociais, no processo de interação verbal. Nesse sentido, esta análise torna-se relevante, 
pois é sabido que as transformações ocorridas na infraestrutura social impelem um direcionamento 
ideológico discursivo, pois sendo a língua um componente social, e partindo do pressuposto que a 
sociedade flutua em seus valores e comportamentos, os discursos manifestados pelos indivíduos ou 
grupos sociais irão divergir em algum momento, incitando muitas vezes a segregação social dos 
sujeitos fumantes, pelos não fumantes, promovendo conflitos ideológicos. Essa ocorrência 
discursiva antagônica e concomitante resulta da necessidade de se buscar discursos com força e 
valor de verdade, neste caso, em especial, no combate ao consumo do tabaco que por séculos teve 
um discurso do consumo de produtos fumígeno socialmente aceito. Os discursos com valores de 
verdade são impostos e apoiam-se em sistemas institucionais, assim, unidos ao exercício de poder 
das instituições, muitas vezes, os discursos podem gerar exclusão e promover a rejeição e 
segregação dos sujeitos. Assim, para obtermos uma melhor compreensão dos processos discursivos 
presentes na relação enunciador/leitor, acreditamos que aos analisarmos as placas 
orientacionais/normativas, comumente utilizadas para simbolizar a proibição do ato de fumar 
teremos uma melhor compreensão das relações interacionais entre a construção discursiva do 
enunciado, a estrutura social e os valores culturais dos sujeitos. 

 

 

SIMPÓSIO VIII 

METÁFORA, PARÁFRASE, POLISSEMIA  
 

Coordenação:  

CLÁUDIA PFEIFFER (UNICAMP) 

MARILEI RESMINI GRANTHAM (FURG) 

 

Ementa: 

Convidamos trabalhos que coloquem em pauta a (re) produção dos sentidos, tomando como ponto 
de partida as reflexões de Pêcheux (1975: 261-262) sobre o non-sens das representações, que não 
se mostram para ninguém, mas possibilitam a configuração de um lugar do sujeito que toma 
posição em relação a essas representações, aceitando-as, colocando-as em dúvida ou rejeitando-
as. Movimento dos sentidos e dos sujeitos que se dão por processos metafóricos (Pêcheux, 1969), 
parafrásticos e polissêmicos (Orlandi, 1988). Ensejamos, pois, trabalhos que lidem 
produtivamente com a metáfora como transferência (Pêcheux, 1975), a polissemia como diferentes 
movimentos de sentidos no mesmo objeto simbólico (Orlandi, 2003:30), a paráfrase como a 
contenção do mesmo sentido sob várias de suas formas (Orlandi, 1988:20), permitindo que as 
análises apresentadas deem visibilidade para dois pontos fundamentais na AD: o fato de que é 
sujeito à falha e ao acaso, mas também à regra e à necessidade, que o sujeito (se) significa 
(Orlandi, 1999:53); e o fato de que a “metáfora também merece que se lute por ela” (Gadet e 
Pêcheux, 2004: 160), garantindo o efeito revolucionário que faz mexer as evidências do “mundo 
normal” (Orlandi, 2004:09).      

 

Trabalhos: 

ERAM TANTAS VEZES OUTRAS HISTÓRIAS: A REPRODUÇÃO/TRANSFORMAÇÃO DO 
DISCURSO PEDAGÓGICO E A LEITURA POLISSÊMICA 

CAROLINA FERNANDES (UNIPAMPA) 

                 carolinafernandes@unipampa.edu.br 

Este trabalho insere-se no campo de pesquisas em Análise do Discurso (AD) que focalizam o 
discurso pedagógico e seu funcionamento com relação à prática de leitura. A base teórica dessa 
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análise encontra-se em Michel Pêcheux (2010) e seu texto Ler o arquivo Hoje, em que apresenta a 
existência de uma divisão do trabalho de leitura construída sócio-historicamente, que separa os 
autorizados a ler e a interpretar daqueles a quem só cabe a reprodução das interpretações já 
produzidas. Essa divisão social do trabalho de leitura representa a divisão social de classes e é 
apropriada por Eni Orlandi para tratar do discurso pedagógico e dos processos discursivos na 
escola brasileira. Orlandi (2009) analisa o discurso pedagógico dentro da conjuntura social do 
regime militar. Em um texto escrito em 1978, Orlandi (ibdem, p. 15) conclui que: “o discurso 
pedagógico tal qual ele se apresenta atualmente, se caracteriza como um discurso autoritário”. O 
discurso autoritário diz respeito à contenção da polissemia e à interdição de sentidos em favor do 
efeito de sentido único e se distingue de outros dois tipos de discurso: o lúdico e o polêmico. O 
discurso lúdico para Orlandi é aquele em que a polissemia está aberta, não há o controle dos 
sentidos, já com o discurso polêmico há uma disputa pelos sentidos e a polissemia é controlada, 
mas não freada como no discurso autoritário. O modo de funcionamento do discurso autoritário 
relaciona-se a essa divisão do trabalho de leitura percebido por Pêcheux (op. cit.), onde de um 
lado está o professor como detentor do saber, e de outro, o aluno como receptáculo desse saber. 
Nessa perspectiva, Orlandi (op. cit, p. 17) observará que: “mais do que informar, explicar, 
influenciar ou mesmo persuadir, ensinar aparece como inculcar”. Inculcar significa fazer valer um 
saber como um discurso verdadeiro e imutável que deve ser reproduzido sem contestação. E, 
nesse modo de ver, o ensino é mera reprodução da ideologia dominante. Segundo Pêcheux (2010, 
p. 144), a transformação deve ser realizada nos próprios Aparelhos Ideológicos de Estado, dentre 
eles a escola, uma vez que estes constituem “a sede e as condições ideológicas da transformação 
das relações de produção (isto é, da revolução, no sentido marxista-leninista). Daí a expressão 
‘reprodução/transformação’”. A teorização dos meios de transformação ou “revolução” começa por 
questionar a evidência subjetiva e de sentido que condena o sujeito consciente, dono do seu dizer, 
e a transparência da linguagem, fazendo-nos pensar a linguagem a partir de processos 
metafóricos que envolve a paráfrase (reprodução de sentidos) e a polissemia (profusão de sentidos 
outros). A linguagem como efeito metafórico nos permite observar o sentido em sua movência na 
pulsação da palavra entre sua origem no non-sens e o deslizamento de sentido que possibilita a 
significação (Pêcheux, [1975]/2009). Neste trabalho, proponho uma discussão sobre a prática de 
leitura na escola, com o propósito de desvelar a evidência da leitura parafrástica e da linguagem 
transparente. Para isso, analiso diferentes gestos de leitura do livro de imagens Branca, da 
ilustradora pernambucana Rosinha Campos, realizados por alunos do Ensino Fundamental. A 
partir das análises, busco mostrar que a prática de leitura do livro de imagens fornece condições 
para a instauração da polissemia e para a crítica aos modos estanques de produção de sentido na 
escola. Concluo que a possibilidade de uma leitura polissêmica só se efetiva com a transformação 
no discurso pedagógico que deve funcionar como um discurso lúdico tal qual propõe Assolini 
(2013) ou polêmico como proposta de Orlandi (2009). Este trabalho faz, portanto, uma retomada 
da teoria pecheutiana ao mesmo tempo que avança nas questões do trabalho com a linguagem no 
âmbito escolar. 

 

SENTIDOS EM REDES IMAGÉTICAS – UM OLHAR PARA A SAÚDE 

CLAUDIA CASTELLANOS PFEIFFER (UNICAMP) 

claupfe@gmail.com 

MARILEI RESMINI GRANTHAM (FURG) 

grantham@vetorial.net 

Trabalhando com o referencial teórico e metodológico da Análise de Discurso (AD), e tendo como 
unidade de análise o texto, nosso objetivo será compreender parte dos processos de significação 
relativos ou associados à saúde pública e presentes, na rede eletrônica, em diferentes 
instrumentos como propagandas, cartoons ou charges. Para a realização de nossas análises, 
levaremos em consideração o silêncio, tal como formulado por Orlandi (1992), compreendido 
enquanto “horizonte de significação”, condicionando o jogo entre a paráfrase e a polissemia 
(ORLANDI, 2003). 

Trabalharemos com encontros/desencontros de imagens acionadas no espaço discursivo da 
saúde pública que condensam uma direção de sentidos e, portanto, provocam nosso olhar para o 
equívoco do associativo e da metáfora (Pêcheux, 2004), por meio de um encadeamento imagético 
que se condensa na materialidade da imagem que ressoa (Serrani, 1994), evoca, faz vibrar o 
“desconhecimento/reconhecimento” de algo ao mesmo tempo estranho e familiar (Lagazzi, 2013).  
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Remetemo-nos aqui a Mariani (2005) e sua compreensão de um “encadeamento acústico 
incessante” que permite o deslocamento dos sentidos, “pressionando o dito, com as inúmeras 
possibilidades do por dizer”, trazendo uma fina compreensão do funcionamento da metáfora e do 
silêncio. E, também, a Lagazzi (2013) e sua compreensão de um funcionamento constitutivo e de 
mútua determinação dos processos metafóricos e metonímicos da linguagem. Ambas pensando 
em Pêcheux e sua relação de aproximação e distanciamento com Saussure, Jakobson, Freud, 
Lacan, Althusser. 

Assim, nosso trabalho se sustentará em Pêcheux (1988) que afirma que é no non-sens das 
representações – que não se mostram para ninguém – que se configura o lugar do sujeito que 
toma posição em relação a essas representações, aceitando-as, colocando-as em dúvida ou 
rejeitando-as. Pressupomos com ele que a metáfora é “constitutiva do sentido, é sempre 
determinada pelo interdiscurso, isto é, por uma região do interdiscurso”, o que significa que o 
sentido existe exclusivamente nas relações de metáfora (realizadas em efeitos de substituição, 
paráfrases) das quais certa formação discursiva vem a ser historicamente o lugar mais ou menos 
provisório dos sentidos. Trabalharemos, em nossas análises, pressupondo, pois, que o equívoco, o 
non-sens, o irrealizado tem no processo polissêmico, na metáfora, a sua realização.  

 

GESTOS DE LEITURA DE CARTUNS: A CAMPANHA E O HORÁRIO ELEITORAL COMO 
ESPETÁCULO 

MAGDA REGINA LOURENÇO CYRRE (UNISINOS) 

magcyrre@gmail.com  

Este estudo está filiado à Análise do Discurso (AD) de vertente pecheuxtiana, e foi elaborado a 
partir de um dos capítulos da tese de doutorado intitulada Gestos de leitura de cartuns: o 
processo eleitoral brasileiro contemporâneo como espetáculo. O foco principal é o funcionamento 
de cartuns que discursivizam – através de sua materialidade verbal e imagética – gestos de leitura 
sobre componentes do processo eleitoral brasileiro contemporâneo em 2012. Mais 
especificamente, esta parte da pesquisa trata sobre o movimento de inscrição dos sentidos e do 
sujeito em relação a dois componentes do processo eleitoral brasileiro: a campanha e o horário 
eleitoral. O propósito da pesquisa foi investigar, através da análise dessa materialidade, como a 
campanha e o horário eleitoral são inscritos e investidos de efeitos de sentido pelos gestos de 
leitura dos cartuns. O desenvolvimento da pesquisa envolveu a caracterização do objeto de 
análise, o embate com o corpus e a fundamentação teórica – articulando noções como posição-
sujeito, interdiscurso, memória, paráfrase discursiva e efeito metafórico. E a metodologia de 
análise se deu através de gestos de recortar e (re)articular sequências discursivas imagéticas (SDi) 
e verbais (SDv) de cada cartum e entre cartuns, o que possibilitou lançar diferentes olhares sobre 
o corpus. O batimento do discurso dos cartuns com a história eleitoral brasileira e com as atuais 
normas que regem o processo eleitoral do Brasil possibilitou configurar uma Formação Discursiva 
Eleitoral (FD-E) e analisar a relação do sujeito do discurso dos cartuns com a FD-E. As análises 
apontaram para um processo de paráfrase discursiva, que promove tanto a repetição como o 
deslizamento de efeitos de sentido e por efeito metafórico instauram a polissemia. Quando o 
corpus é confrontado com as determinações legais sobre o processo eleitoral, nota-se que os 
componentes campanha e horário eleitoral são reinterpretados, por um efeito metafórico, como 
integrantes de um espetáculo, que desliza para um efeito de humor parodístico, cuja observação 
leva a concluir que o sujeito do discurso dos cartuns analisados ocupa uma posição-sujeito 
contraidentificada com a forma-sujeito eleitoral organizadora dos saberes da FD-E. É uma posição 
que manifesta uma crítica, uma insatisfação, um distanciamento, uma dúvida, uma revolta com 
relação aos saberes dessa FD, portanto, é uma posição que se contraidentifica com os saberes da 
forma-sujeito eleitoral da FD-E. Ou seja, o exame do cruzamento dos dois eixos que compõem os 
cartuns – o eixo imagético (Ei) e o verbal (Ev) –, através do gesto analítico de (re)articulação de SDi 
e SDv de diferentes cartuns, permitiu concluir que os constituintes dos cartuns que leem a 
campanha e o horário eleitoral como um espetáculo se complementam, intensificando críticas à 
forma-sujeito eleitoral pela inscrição de efeitos outros de sentido que deslizam da paráfrase 
discursiva – e por efeito metafórico, ou seja, uma palavra por outra e uma imagem por outra - ao 
efeito de humor parodístico. 
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EFEITOS DE SENTIDO DA DISCURSIVIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL COMO OBJETO DE PODER 
PELA PUBLICIDADE 

RENATA CORRÊA COUTINHO (UFSM/UNIPAMPA) 

        renatacorreacoutinho@gmail.com 

O presente trabalho apresenta algumas reflexões sobre a pesquisa de doutoramento que 
realizamos no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Santa Maria em 
que nos propusemos a uma leitura materialista do discurso, fundamentada no dispositivo teórico-
metodológico da Análise de Discurso (AD) de orientação pecheutiana – tal como tem sido 
desenvolvida no Brasil –, a partir do qual movimentamos os conceitos norteadores da área para 
definir nosso corpus de análise em três filmes publicitários que discursivizam o automóvel como 
objeto de poder. Nosso gesto de leitura baseou-se na noção de movimento pendular, conforme 
Petri (2010, p.123), consistindo, portanto, em um movimento constante de idas e vindas da teoria 
para o corpus, do corpus para o arquivo, do arquivo para a teoria, e assim sucessivamente, com o 
objetivo de construir um dispositivo teórico e analítico satisfatório que nos possibilitasse a 
compreensão dos efeitos de sentido na materialidade discursiva em análise, pois em AD “a análise 
é um processo que começa pelo próprio estabelecimento do corpus e que se organiza face à 
natureza do material e à pergunta (ponto de vista) que o organiza. Daí a necessidade de que a 
teoria intervenha a todo o momento para ‘reger’ a relação do analista com o seu objeto, com os 
sentidos, com ele mesmo, com a interpretação” (ORLANDI, 2005, p.64). Deste modo, a Análise de 
Discurso nos possibilitou a compreensão dos efeitos de sentido, por meio de um gesto de leitura e 
interpretação fundado na desconstrução das ‘evidências’ do ‘real’, comprometido com as 
adjacências do texto e a superação de uma “leitura literal” para uma “leitura interpretativa – que 
já é uma escritura”, pois requer a constituição de “um espaço polêmico das maneiras de ler” 
(PÊCHEUX, 2010, p.51) ao colocar em confronto o texto com ele mesmo e com as conjunturas de 
sua escritura. Assim, para nós, o automóvel discursivizado pela publicidade pode ser pensado 
como metáfora do urbano [imaginado], ao mesmo tempo em que funciona também como 
metonímia da tecnologia, por isso o referimos como uma tecnologia do urbano que permite não 
somente o trânsito pelos espaços urbanos idealizados, mas também pelos espaços imaginários da 
vida social. O carro é, discursivamente, um objeto-mediador que funciona por um efeito de 
recompensa pelo trabalho, ao mesmo tempo em que traz metaforicamente a expressão da 
velocidade, uma das premissas incontestes do sistema, o qual impõe a todos nós, um 
funcionamento agenciado pelos padrões e ritmos ditados pela supremacia da tecnologia em 
detrimento da submissão sem limites dos sujeitos aos imperativos mercadológicos que 
ilusoriamente conduzem ao progresso. 

 

“HOMOSSEXUALISMO” OU “HOMOSSEXUALIDADE”: O POLITICAMENTE CORRETO E A 
LITERALIDADE PENSADOS À LUZ DA ANÁLISE DE DISCURSO PECHEUTIANA 

THIAGO ALVES FRANÇA (UNEB/UFPE) 

thiagufsa@gmail.com 

Este trabalho desenvolve uma reflexão que aproxima a Análise de Discurso (AD) pecheutiana de 
uma discussão acerca do movimento Politicamente Correto (PC). Discutindo como esse movimento 
e seus desdobramentos podem ser tomados à luz da AD, defendo que, nele, subjaz uma crença na 
literalidade do sentido. No âmbito da linguagem, o PC pode ser compreendido pelos seus 
defensores como a tentativa de substituição de alguns termos e expressões por outros, 
compreendidos como “mais neutros”, e que, por sua suposta isenção, não alimentariam a 
desvalorização produzida contra determinados grupos marginalizados. Problematizando a crença 
nesse funcionamento “ortopédico” do PC, neste texto, além de uma discussão teórica a partir da 
AD sobre memória e esquecimento, sobre sentidos e suas derivas e deslizamentos, coletamos, 
para que fosse possível uma ilustração e análise, alguns comentários que interpretam um vídeo 
disponível no “Youtube”; nele, a cantora gospel Fernanda Brum, em uma entrevista, se posiciona, 
enquanto evangélica, em relação aos indivíduos homossexuais e suas práticas. A cantora refere-se 
às práticas e aos desejos dos homossexuais como “homossexualismo”, e muitos comentadores 
também designam da mesma maneira, o que gera algumas outras interlocuções que funcionam 
sobretudo como respostas na tentativa de corrigir o termo “homossexualismo”, substituindo-o por 
um outro, compreendido como adequado, como correto, que seria “homossexualidade”. Essas 
respostas-correções são pensadas, aqui, como gestos de leitura realizados a partir de um outro 
lugar discursivo, diferente daquele com o qual se identifica Fernanda Brum, por exemplo, e 
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representam, no plano do discurso, tomadas de posição em relação a determinado termo-sentido, 
pondo-o em questão e, no caso, rejeitando-o. Nas materialidades linguísticas analisadas, se 
propõe uma troca de palavras e se acredita, como indiciam alguns comentários, que a 
substituição produz um outro efeito de sentido, tido como mais adequado para os próprios 
homossexuais que naquele espaço virtual se manifestam; por isso, defendemos que, na 
discursivização ocorrida naquele território, está funcionando um tipo de lembrança-esquecimento 
que é da ordem da enunciação-postagem. O funcionamento ocorre de modo que o comentador 
percebe-lembra que o termo “homossexualismo” é (porque assim o considera) historicamente 
equivocado, o que sugere uma compreensão de que as palavras significam na sua inscrição 
histórica, pela evocação mnemônica que provocam, mas repete a ilusão da objetividade e a-
historicidade da língua quando compreende que se resolve a questão lida como problemática 
apenas com a substituição de um termo pelo outro. Essa substituição é justamente uma tentativa 
de higienização linguístico-discursiva, uma prática comum e talvez a mais característica do PC, 
que se sustenta na ilusão de literalidade, e que pode ser, no corpus analisado, assim sumarizada: 
dizer “homossexualidade” é bom; dizer “homossexualismo” não. 

 

 

SIMPÓSIO IX 

DISCURSO, RUPTURA E RESISTÊNCIA  
 

Coordenação:  

MARIA DO ROSÁRIO GREGOLIN (UNESP) 

SOLANGE MITTMANN (UFRGS) 

 

Ementa: 

Este simpósio tem o objetivo de reunir trabalhos que analisam discursos a partir da relação 
conflituosa entre poder, resistência e ruptura. Essas análises podem se centrar em dois eixos: no 
primeiro, analisar como se dão as falhas no ritual da interpelação do indivíduo em sujeito pela 
formação discursiva, explicando como é possível que esse sujeito, que é da ordem do inconsciente 
e da ideologia, possa resistir, se contra-identificar, se desidentificar. No segundo, discutir como se 
processa o desarranjo-rearranjo do complexo das formações ideológicas e das formações 
discursivas, demonstrando o jogo de forças entre a memória e o acontecimento, com a possível 
desregulação da rede de memória. O simpósio acolhe, portanto, trabalhos que problematizam as 
práticas de poder e de resistência, centrando-se nas lutas que os discursos travam, no interior da 
História, para a constituição dos sujeitos. 

 

Trabalhos: 

ENTRE A (DES)POLITICIZAÇÃO E A RESISTÊNCIA: O FUNCIONAMENTO DOS PROCESSOS 
DE HEROICIZAÇÃO CONSTRUÍDOS PELA MÍDIA 

FABIELE STOCKMANS DE NARDI (UFPE) 

fabielestockmans@gmail.com 

EVANDRA GRIGOLETTO (UFPE) 

evandragrigoletto@gmail.com 

Partindo de trabalhos anteriores (GRIGOLETTO; DE NARDI, 2015) nos quais analisamos a 
fabricação de novos heróis pelo discurso midiático, pretendemos, neste trabalho, observar dois 
movimentos que podem estar vinculados a esse processo de heroicização de três figuras públicas 
(Joaquim Barbosa, o Papa Francisco e o presidente Uruguaio José Mujica): a despolitização e a 
resistência. O primeiro estaria relacionado às regularidades em torno das quais se constrói o 
lugar do herói, que pode ter como efeito uma despolitização do discurso e dos sujeitos, reforçando 
o imaginário da transformação do mundo a partir da ação isolada do indivíduo; o segundo, remete 
às fissuras nos discursos de (des)identificação com essas figuras. Em nossas análises, temos 
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observado que o discurso midiático se orienta no sentido de construir para essas figuras uma 
espécie de função-heróica, que se produz a partir da repetição de atribuições, mais ou menos 
regulares, sobre esses sujeitos – retidão de caráter, simplicidade, comprometimento, etc. -, as 
quais trabalham no apagamento das contradições inerentes aos seus discursos e sua atuação 
política, produzindo como efeito a exemplaridade dessas figuras que, uma vez postas neste lugar, 
passam a funcionar como espaços de identificação. Nesse sentido é que questionamos a 
possibilidade de pensarmos em práticas de despolitização, muitas vezes, do próprio discurso 
político, o que se dá por meio do funcionamento dos efeitos ideológicos de evidência que 
sedimentam um determinado imaginário sobre os heróis, naturalizando a relação dessas figuras 
com o bem, à abnegação, o servir ao outro e à Pátria. Por outro lado, temos observado também 
discursos de resistência aos processos de heroicização dessas figuras, nos quais atuam tanto as 
relações de contra como de desidentificação. Teoricamente, estamos partindo da discussão sobre 
as tomadas de posição do sujeito, proposta por Pêcheux (1975), dialogando com a noção de 
resistência (ORLANDI, 2010), uma vez que o sujeito pode resistir sempre, já que “não há ritual 
sem falhas (PÊCHEUX, Op. cit)”. A resistência emerge nas falhas do ritual do processo de 
heroicização, visto que a ideologia não cessa de operar, já que ela é antes de tudo um local de 
“resistência múltipla. Um local no qual surge o imprevisível contínuo, porque cada ritual 
ideológico continuamente se depara com rejeições e atos falhos de todos os tipos, que 
interrompem a perpetuação das reproduções.” (PÊCHEUX, 2011, p. 115). Também assim 
funcionam os processos de (des)politização, que impõem, no entanto, uma reflexão sobre o valor 
negativo que se atribui à política enquanto forma de existência do sujeito no mundo, produzindo 
sentidos, por exemplo, acerca da relação entre o público e o privado. Metodologicamente, 
analisaremos discursos que circulam na mídia de um modo geral sobre essas três figuras 
públicas, observando tanto aqueles discursos que os alçam à condição de heróis, quanto aqueles 
em que se marcam posições-sujeito de resistência a essa construção. Partimos da hipótese de que 
essa resistência pode se dar tanto pelo repúdio aos valores propagados por esse dizer sobre o 
herói, quanto pela tentativa de reinscrever o político nesse espaço, produzindo, de qualquer 
forma, uma brecha nesses dizeres em que o político se mostra com toda a sua força, produzindo e 
(re)orientando sentidos. 

 

OS DISCURSOS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE SOBRE O DOENTE DE TUBERCULOSE: 
REPRODUÇÃO E RESISTÊNCIA 

FERNANDO MITANO (EERP/USP) 

piqinamita@gmail.com  

FILOMENA ELAINE PAIVA ASSOLINI (FFCLRP-USP) 

elainefdoc@ffclrp.usp.br 

Neste trabalho, trazemos resultados parciais de pesquisa científica que investiga, à luz das 
contribuições teórico-metodológicas de Pêcheux e Foucault, discursos sobre a doença e doentes 
de Tuberculose. Partimos do pressuposto de que os “discursos sobre” contribuem para a 
instauração dos “discursos da verdade” (Foucault, 2000). Ainda fundamentados no filósofo 
francês, entendemos que o exercício de poder cria perpetuamente saber, assim como o saber 
acarreta efeitos de poder. O poder não se exerce sem saber, assim como não é possível que o 
saber não engendre poder; um produz o outro. Embasados em Pêcheux (1995, 1999), 
compreendemos que o sujeito é falado pela ideologia e pelo inconsciente. Ancorados nos 
postulados pecheuxtianos, entendemos que o discurso, efeito de sentidos entre interlocutores 
sócio-historicamente determinados, é atravessado por outros discursos, por vozes exteriores que o 
constituem. Para esse evento científico, concentramo-nos, especialmente, nos discursos sobre o 
doente, produzidos por profissionais da saúde. Nosso corpus é constituído por recortes de 
entrevistas semiestruturadas, realizadas com quinze profissionais de saúde, que ocupavam a 
posição de sujeito “coordenadores” e “clínicos” responsáveis diretamente pela observação do 
paciente no processo de consumo dos medicamentos para a cura da doença, ligados ao Programa 
Nacional de Controle da Tuberculose, em Moçambique-África, no ano de 2014. Desses recortes, 
originaram as Sequências Discursivas de Referência, SDR, Courtine (1981), sobre as quais nos 
debruçamos para efetuarmos as análises discursivas. No período correspondente ao segundo 
semestre de 2014, fizemos as entrevistas, análise do material bruto (entrevistas e suas condições 
de produção), seleção dos recortes, e das SDR, tais como pensadas por Courtine (1981). Valemos 
do paradigma indiciário, para buscar as pistas linguístico-discursivas que foram por nós 
perscrutadas, permitindo-nos delinear as regularidades discursivas dos dizeres dos sujeitos, as 
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formações discursivas e suas respectivas formações ideológicas. No processo metodológico, 
consideraremos a relação intradiscurso e interdiscurso. As análises discursivas assinalam que: 
1º) Os profissionais de saúde, na posição de sujeito “coordenadores” e “clínicos” identificam-se 
com as formações discursivas que colocam o doente na posição de sujeito incapacitado, que deve 
se submeter, resignadamente, às ordens impostas por esses coordenadores. Interpelados 
ideologicamente, realizam o seu assujeitamento sob a forma do “livremente consentido” 
reproduzindo em suas falas, discursos de instituições legitimadas, como a universidade e a 
Organização Mundial de Saúde. Essas formações discursivas projetam formações ideológicas 
predominantemente autoritárias e controladoras, cujos sentidos remetem à vigilância e à 
regulação sobre o quê e como o doente pode dizer, sentir, manifestar, ingerir; 2) Em raríssimos 
recortes, observamos a posição de sujeito “coordenador” entender-se como sujeito capaz de 
questionar, duvidar ou incomodar-se com os discursos dessas instituições. Eles não se contra-
identificam com a formação discursiva que lhe é imposta pelo interdiscurso; 3) A posição de 
sujeito “doente de tuberculose”, em alguns casos, rebela-se e tenta romper com o lugar em que é 
colocado, o de mero paciente, classificado a partir de protocolos e instrumentos clínicos, advindos 
do paradigma biomédico, espaço discursivo hegemônico, semanticamente estabilizado e detentor 
de saberes e regras sobre o doente. A tomada de posição do doente, marcada por tentativas de 
resistência à evidência ideológica segundo a qual não teria direito algum à palavra, gera conflitos 
e embates com os sujeitos-coordenadores, que, de diferentes formas, tentam discipliná-lo, a fim 
de torná-lo dócil e obediente. Podemos dizer que, essa trama complexa e heterogênea, na qual, 
fazem-se presentes tanto a (re) produção de discursos sobre quanto as práticas de resistência ao 
poder afeta o modo como o doente significa a doença, o tratamento e o processo de cura.  

 

O GOVERNO PELO MEDO NOS DISCURSOS DA MÍDIA DIGITAL 

FRANCISCO VIEIRA DA SILVA (UFPB) 

franciscovieirariacho@hotmail.com 

REGINA BARACUHY (UFPB) 

     mrbaracuhy@hotmail.com 

Nosso objetivo, neste trabalho, é analisar o funcionamento do discurso do medo na mídia digital, 
mais precisamente de notícias que circularam na web. Para tanto, situamos esse discurso no 
interior de estratégias que demarcam a atuação um governo de si e dos outros (FOUCAULT, 
2010), produzido por diversas instituições sociais, das quais a mídia apresenta uma posição 
privilegiada. Como desdobramento deste escopo, objetivamos investigar, a partir da análise de três 
notícias que circularam na mídia digital, o modo como se engendra um discurso pedagogizante, 
atravessado sobremaneira pelo espectro do medo. Nesse sentido, Courtine (2008) argumenta que, 
nos últimos anos, os sujeitos que enunciam nas diversas instâncias midiáticas têm lançado mão 
de uma série de estratégias discursivas que sinalizam para uma intermitente sensação de pânico 
advinda dos mais diferentes lugares, de modo a delinear a construção de um governo pelo medo, 
donde derivam determinadas formas de subjetividade, emolduradas de acordo com a necessidade 
de temer e de se precaver dos mais diversos perigos que nos espreitam. Nas reflexões 
foucaultianas, o governo compreende as diversas formas de produção de subjetividade, na relação 
do sujeito consigo mesmo e com os outros, produzidas a partir das mais variadas mecanismos de 
saber-poder. O dispositivo de segurança, entrelaçado à manutenção de uma cultura do medo, 
ampara discursos que fazem emergir comportamentos vigilantes, condutas precavidas, maneiras 
de ser e estar no mundo, visando conservar a vida dos sujeitos, no interior de um contingente 
populacional. Para este texto, selecionamos três notícias que circularam em diferentes sites da 
web, as quais discursivizam três medos, circunscritos por instâncias de delimitação: o medo de 
acidentes aéreos, o medo do câncer e o medo de assalto. Apesar de demarcados em suas 
especificidades, os enunciados em torno desses três medos articulam-se ao medo da ameaça à 
vida, lógica que alicerça o dispositivo de segurança e as biopolíticas contemporâneas. Nessa rede 
de saber-poder, a mídia constrói sentidos, baseados no caráter de completude e evidência de 
saberes especializados, voltados a orientar os cuidados a serem tomados em situações de risco. 
Nosso referencial teórico é o da Análise do Discurso (PÊCHEUX, 2006), ensejando um diálogo com 
Michel Foucault, com o uso das noções de discurso, de saber e poder, de sujeito, do governo de si 
e dos outros e do dispositivo de segurança. Por fim, a análise delineia, dentre outros aspectos, que 
a mídia constrói sentidos que orientam os cuidados a serem tomados em situações de risco. Nessa 
medida, urge constatar o funcionamento de uma memória discursiva que articula essa produção 
de sentidos sobre a segurança a já-ditos sobre essa questão. Ademais, o rápido exercício 
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genealógico acerca do medo permitiu-nos corroborar que, a despeito das inalienáveis distinções 
disparatadas ao longo da história, os medos perduram no tempo, metamorfoseados sob diferentes 
vieses, embalados por estratégias de controle dos sujeitos. 

 

PRÁTICAS DE RESISTÊNCIA NA TESSITURA DA HISTÓRIA/MEMÓRIA EM MATERIAIS 
DIDÁTICOS DO MST 

GESUALDA DE LOURDES DOS SANTOS RASIA (UFPR) 

gesa.rasia@gmail.com  

LUCIANA VEDOVATO (UFRGS/UNIOESTE) 

lucianavedovato@yahoo.com.br 

Este estudo tem por objetivo analisar recortes do livro de História destinado a escolas de 
assentamentos e acampamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, produzido 
por educadores do Movimento. A análise visa observar como os registros fundacionais sobre a 
questão agrária no Brasil constituem-se enquanto tecido da memória, os quais, por se 
apresentarem como gestos de resistência, dão visibilidade às tensões e contradições existentes 
nos espaços de luta pela apropriação da terra. Para tanto, a análise focará, de modo mais 
específico, o processo de colonização e exploração do Brasil pelos portugueses e, nesse contexto, a 
divisão da terra em capitanias e sesmarias e sua subsequente distribuição, no capítulo do livro 
intitulado “Memórias Coloniais”. O gesto analítico atentará para os espaços de ruptura no que 
tange ao modo de organização da narrativa, ao leitor imaginário estabelecido e às designações 
empregadas. Esses movimentos, manifestação do funcionamento da ideologia, via linguagem, ao 
comporem a narratividade da ocupação da terra no Brasil do ponto de vista da infraestrutura, 
apontam para deslocamentos significativos em relação ao modo como a história oficial 
hegemonicamente registrou essa memória. Contudo, o sujeito do discurso que organiza os saberes 
da Formação Discursiva em que se inscreve o discurso construído no livro, não é isento de 
contradições, porque é tomado por efeitos de evidência, via ordem do inconsciente, ao dizer sobre 
as formas de organização do MST para o enfrentamento de forças antagônicas. A análise do 
processo discursivo mobilizará centralmente as noções de memória e acontecimento, formação 
ideológica e formação discursiva, com vistas a perfazer dialeticamente o trajeto que vai do campo 
teórico ao modo como a linearização do discurso põe em cena os jogos de força que estão em tela 
acerca de como é dita/contada a questão agrária no Brasil no âmbito do ensino. Entendemos que 
a luta pela terra, que diz respeito MST, materializa-se também no ensino, na medida em que a 
escola, com seus instrumentos e práticas, resistindo a reproduzir a história oficial, e trazendo 
lacunas não contadas, silenciadas, concretiza práticas simbólicas dos sujeitos diretamente 
envolvidos com a questão em pauta. Desse modo, o livro didático de História do MST apresenta-se 
como um conjunto de fontes que deslocam os saberes sobre uma história linearizada, sucessiva, 
em que os eventos atendem aos interesses da superestrutura e das instituições caudatárias do 
poder, conforme apontou Vayne (1998), e propõe uma recontagem dos fatos a partir do real 
histórico que abarca os camponeses na luta pela terra e, por fim, a organização como um modo de 
resistir. Com isso, também a noção de acontecimento pode ser objeto de discussão, passando a 
ser tomada a partir da tensão entre a super e a infraestrutura, para além de um evento que 
rompe a linearidade, ressinificando (ou reinterpretando) os modos como a história totalizante 
cristalizou sentidos para deslocá-los para um outro lugar.  

 

DISCURSOS DE RESISTÊNCIA NA FLUIDEZ/ESPESSURA HISTÓRICA DA WEB: O 
FEMINISMO DIGITALIZADO 

MARIA DO ROSARIO GREGOLIN (UNESP/CNPQ) 

mrgregolin@gmail.com  

SOLANGE MITTMANN (UFRGS) 

sol.discurso@gmail.com 

O trabalho propõe analisar discursos de resistência no meio digital (WEB) como formas de 
ciberativismo que configuram   novos percursos de produção e circulação de sentidos. Essa 
prática discursiva evidencia formas contemporâneas do discurso político que transformam as 
posições sujeito, a autoria e as formações discursivas que lhe são subjacentes. Nosso objeto de 
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investigação são blogues e portais que tematizam relações de gênero, colocando em circulação 
discursos feministas (A marcha das Vadias e Blogueiras Feministas) e problematizando as 
subjetividades femininas contemporâneas. A função essencial desses blogues e portais é a de criar 
um corpo coletivo, criando novas formas de pertencimento e de grupalidade, portanto, segundo 
Maffesoli (2006), de um neo-tribalismo que se caracteriza pela fluidez, pela pontualidade e pela 
dispersão. Entretanto, acentua o estudioso, há uma contradição de fundo que constitui as redes 
sociais atuais e que permite que elas sejam, ao mesmo tempo, voláteis e líquidas, mas espessas e 
consistentes. Assim, entendendo que o motor da cibercultura é sustentado por conexões sociais 
que promovem subjetivações e partilhas de memórias, nossa análise procura compreender: a) 
como se dá a construção discursiva do corpo feminino e como nele se inscrevem heterotopias e 
memórias históricas; b) quais os procedimentos da convergência de mídias para a elaboração da 
trama discursiva que produz subjetividades femininas em suas contradições e heterogeneidades; 
c) como se configuram as formas de resistência aos poderes e seus dispositivos nesse discurso 
sustentado pelas mídias digitais. 

 

Suplentes: 

1) A RESISTÊNCIA DA LÍNGUA E DO SUJEITO NO PROCESSO TRADUTÓRIO 

MICHELE TEIXEIRA PASSINI (UFRGS) 

michele.at@gmail.com  

GLAUCIA DA SILVA HENGE (UFRGS/IFRS) 

ghenge@gmail.com 

Embora a discussão sobre tradução possua um espaço reconhecido no seio dos estudos da 
Linguagem, no âmbito da Análise do Discurso, esta discussão é redimensionada graças ao quadro 
teórico e epistemológico que a perspectiva discursiva estabelece, convocando-nos a resistir e 
ousar pensá-la sob outros ângulos. Isso porque, se para certas áreas que se servem da tradução 
como objeto de estudo o “produto” é que interessa, isto é, o texto final traduzido, para a AD 
interessa pensá-la de forma a contemplar a relação entre sujeito e língua e desta com a história e 
tomá-la como processo. Sendo assim, ao observarmos o processo tradutório, entendemos que ele 
se dá a partir de um sujeito que é (e)feito da ideologia, a qual materializa-se na língua(gem) e, 
desse modo, os sentidos por ele atribuídos às palavras não representam escolhas feitas, mas 
revelam momentos de identificação do sujeito com as redes de dizer historicamente estabelecidas. 
Dito de outra forma, ao atribuir sentido à ordem do simbólico, o sujeito retoma já-ditos, sentidos 
historicizados, organizados em formações discursivas que são sustentadas por formações 
ideológicas. Esse complexo processo de produção de sentido não ocorre, entretanto, de forma 
homogênea, pois conforme nos alerta Michel Pêcheux, “não há ritual sem falhas”, o que implica 
que a resistência é de ordem constitutiva. A língua, enquanto base material dos processos 
discursivos, não é vista como transparente, e uma mesma palavra pode receber diferentes 
sentidos de acordo com a formação discursiva na qual se inscreve. Disso decorre que a tradução 
não pode ser observada, nesta perspectiva, como uma equivalência entre termos, já que cada 
língua representa uma discursividade distinta. O processo tradutório, por sua vez, se dá no jogo 
de forças estabelecido desde quando o sujeito enquanto leitor do texto de partida, realiza o gesto 
de leitura pelo qual ele será interpelado pela língua na qual foi escrito o texto a ser traduzido, até 
outro gesto, no qual o sujeito-tradutor é interpelado pela segunda língua, na qual deve verter o 
texto. Em ambos os gestos (e também entre eles) o sujeito é impelido a identificar-se com uma ou 
outra formação discursiva, a partir da qual o sentido será produzido. No presente trabalho temos 
o intuito de refletir sobre o processo tradutório pela ótica discursiva, desenvolvendo a noção de 
que a tradução pode ser encarada como uma forma de resistência, já que impele o sujeito 
tradutor ao controle do dizer, estabelecendo um sentido e não outro, resistindo, portanto, à 
polissemia constitutiva da língua, bem como à resistência política, num enfrentamento de jogos 
de força na tomada de posição que leva a (des)identificações entre formações discursivas. Para 
tanto, tomamos como materialidade de análise, sequências discursivas veiculadas na internet que 
tematizam a tradução do título do livro e, posteriormente o filme, The Physician do autor norte-
americano Noah Gordon, que gerou grande polêmica ao ser traduzido como O físico pela tradutora 
Aulyde Soares Rodrigues, em edição publicada pela editora Rocco. Tendo em vista que o termo 
Physician em inglês é comumente traduzido como médico, a posição tomada ao traduzir por Físico 
representou uma ruptura com outras traduções já realizadas e, ainda, com a expectativa de que o 
título revelasse uma conexão com o enredo da obra. A referida tradução nos interessa na medida 
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em que nos permite observar não apenas que os sentidos podem sempre ser outros, mas também 
por deflagrar um movimento que entendemos como de resistência da língua e do sujeito no 
processo tradutório. 

 

2) CULTURA, MEMÓRIA E RESISTÊNCIA: O ENTRE-LUGAR DOS BRASIGUAIOS 

FELIPE AUGUSTO SANTANA DO NASCIMENTO (UNICAMP) 

felipe.augustus@hotmail.com 

Este trabalho tem como objetivo discutir a relação de (não-)pertencimento dos brasiguaios à terra 
brasileira e/ou paraguaia e os movimentos de resistência nesse processo de identificação. 
Partindo do pressuposto de que, nas sociedades nacionais, os sujeitos são interpelados pelo 
Estado, enquanto sujeitos jurídicos, por meio da equação “Estado = nação = sociedade” 
(RODRÍGUEZ, 2000), tomo o Estado e a nação como mecanismos de controle ideológico que 
funcionam dialeticamente na interpelação do sujeito em sujeito-cidadão de/com/por direito e, 
dessa forma, no processo de individuação dos sujeitos. É por meio das leis do Estado e imerso na 
cultura que os sujeitos se identificam com o (seu) Estado (RODRÍGUEZ-ALCALÁ, 2004). E a 
cultura tem um papel fundamental na “legitimação do poder do Estado sobre os sujeitos e sobre o 
seu território”, substituindo o papel atribuído à religião na identificação com o Estado (ibidem). 
Em relação às sociedades nacionais, portanto, a não consolidação ou do Estado, ou da nação 
podem produzir pontos de resistência por meio dos quais os sujeitos, no processo de interpelação 
em sujeitos de um único Estado, resistem a se inserir nas narrativas nacionais. Disso resulta a 
dificuldade que alguns Estados têm em interpelar os sujeitos em sujeitos de um único Estado, 
porque, muitas vezes, tais sujeitos estão inseridos na narrativa outra (de uma outra nação) e não 
na narrativa do Estado ao qual pertence. É porque existe a projeção de se pertencer a uma nação 
que é possível que o Estado se legitime por meio do Direito e faça uso de Aparelhos Ideológico de 
Estado para manter a ordem. Assim, é por meio do Direito que o sujeito vai se sentir 
individualizado, ao garantir direitos e deveres. Esse processo, no entanto, esbarra na noção de 
nação, já que se o Estado não apresentar a ilusão de uma nação unificada (por meio da ilusão de 
uma cultura unificada), as diversas comunidades que fazem parte da nação vão requerer direitos 
diversos, direitos que, muitas vezes, são excludentes entre si. Assim, em lugares onde não se tem 
uma ideia de nação “consolidada”, o Estado, em geral, não consegue conter a rebelião popular e 
agradar as diferentes “comunidades imaginadas” (ANDERSON, 1993) presentes nesse Estado, 
visto que essas diversas comunidades apresentam suas memórias e histórias e formas distintas 
de subjetivação no Estado e, portanto, formas diferentes de individuação pelo Estado. Interrogo-
me, então, se não seria o que ocorre no Paraguai com os atuais brasiguaios que passaram a se 
identificar com a “comunidade imaginada” (a nação paraguaia), mas que carregam consigo a 
memória e a história da “comunidade imaginada” outra (a nação brasileira), que produz para o 
Estado paraguaio a ameaça de instabilidade na regulação de seus sujeitos cidadãos de/por/com 
direitos. Se não há ritual sem falhas (PÊCHEUX, 2009) e se não há processo de individuação do 
sujeito pelo Estado que não apresente “furos” e “falhas” (ORLANDI, 2007; 2012) e, dessa forma, 
que não permita a resistência, os Estados brasileiro e paraguaio não falham na individuação 
desses sujeitos brasiguaios em sujeitos jurídicos de um único Estado, já que a própria designação 
“brasiguaios” remete tanto a ser sujeito jurídico (sujeito de direitos e deveres) dos dois Estados, 
quanto a não ser sujeito de nenhum deles? A esse lugar entre, então, os brasiguaios resistem? É 
por meio de sequências discursivas recortadas da mídia brasileira e paraguaia sobre os 
brasiguaios que discutiremos o entre-lugar ocupado por esses sujeitos e o papel da memória e da 
cultura nessa (des)identificação, compreendendo como os sujeitos brasiguaios, no espaço de 
fronteiras, resistem para constituir novos/outros lugares para significar(-se).  
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SIMPÓSIO X 

DISCURSO, LÍNGUA(GENS) E ENSINO  
 

Coordenação:  

MARIA ONICE PAYER (Univas) 

MARIA TERESA CELADA (USP) 

 

Ementa: 

O simpósio tem por objetivo expor e discutir questões decorrentes do Ensino de Língua(s), 
compreendendo-o como parte do processo de subjetivação/inscrição do sujeito na lingua(gem). 
Para tanto, abrigará estudos que considerem o lugar da Análise de Discurso – a trajetória e as 
contribuições produzidas por esta área de conhecimento – no que se refere ao campo do ensino e, 
também, que considerem as condições contemporâneas em sua demanda de compreender os 
discursos sobre o ensino, inclusive a relação do Estado com este campo através da criação de 
diversos dispositivos/instrumentos que envolvem sistemas de avaliação, formas de ingresso à 
universidade (como ENEM), sistemas de certificação do conhecimento de línguas, programas 
internacionais como o Ciências sem fronteiras e Idiomas sem fronteiras. Por fim, será relevante 
contar com estudos que procuram trabalhar e compreender a relação com as diversas linguagens 
que as práticas de ensino precisam integrar; a questão da relação das línguas no espaço da escola 
e em outros espaços de ensino formal e não formal e os diversos aspectos que envolvem formação 
de professores, tais como a inclusão de disciplinas sobre políticas de língua(s) e a relação de 
(des)continuidade entre língua e literatura. 

 

Trabalhos: 

CORPOREIDADE DISCURSIVA: OS MODOS DE DIZER DO SUJEITO ENTRE LÍNGUAS 

GIOVANI FORGIARINI AIUB (IFRS/UFRGS) 

gioaiub@gmail.com 

Quando o sujeito entra em contato com uma estrangeiridade, existem, grosso modo, a 
possibilidade de um estranhamento tal a ponto de um afastamento acompanhado de uma forte 
repulsa a esta estrangeiridade; a possibilidade de este estranho se tornar tão próximo ao sujeito 
que ele passa a tê-lo como familiar; e uma última, mais ou menos uma mescla heterogênea das 
anteriores, que é a possibilidade de um estranhamento e uma familiaridade simultâneos, fazendo 
com que o sujeito crie, sem se dar conta, uma espécie de aproximação com ressalvas a esta 
estrangeiridade, isto é, uma familiarização com resistências de um lado e insistências de outro. E 
é esta última (im)possibilidade de familiarização com uma estrangeiridade que se pretende 
mobilizar ao longo deste trabalho. Nesta perspectiva, o presente estudo, filiado à Análise do 
Discurso pecheutiana, toma como estrangeiridade a língua estrangeira. Busca-se, portanto, 
demonstrar como os modos de dizer do sujeito podem se modificar a partir de um contato com 
uma língua outra. Neste viés, quando o sujeito entra em contato com esta estrangeiridade, pode-
se conjecturar que ele passa a vislumbrar outros modos de dizer distintos daqueles estabilizados 
pela língua materna. Contudo, não se pode pensar em uma estabilidade de sentidos produzidos 
ao dizer tanto em língua materna, quanto em língua estrangeira. O que (a)parecem como estáveis 
(estabilizados) são os modos de dizer a partir de uma língua primeira (materna), a partir de uma 
língua com função estruturante do sujeito (PAYER, 2005). E é esta função de língua materna que 
regula (no sentido de que direciona a certas regularidades) o sujeito em seus modos de dizer. 
Assim sendo, o contato com a língua outra faz com que o sujeito se ponha diante de um diferente, 
de uma estrangeiridade, diante de outros modos de dizer, e são estes outros modos de dizer, por 
sua vez, que o colocam frente a um estranhamento à língua materna, língua esta que é, via de 
regra, estruturante. Para fins de análise, portanto, foram tomadas narrativas de sujeitos que 
tenham vivenciado intensamente uma estrangeiridade através de uma outra língua. A partir 
disso, percebeu-se que a língua estrangeira pôde produzir um efeito de questionamento aos 
modos de dizer em língua materna, justamente porque há um estranhamento no sujeito daquilo 
que antes era tido como familiar. Nesta perspectiva, a este conjunto de modos de dizer, que se 
constituem no e pelo sujeito a partir de suas práticas de linguagem, pretende-se chamar de 
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corporeidade discursiva. Esta corporeidade discursiva seria, assim, um lugar de res(ins)istências 
da(s) língua(s), um lugar onde o sujeito se inscreve para dizer, um lugar que não está livre das 
falhas da língua, das marcas ideológicas e das filiações sócio-históricas.  

 

A DUALIDADE NA REPRESENTAÇÃO DOCENTE ATUAL: ENTRE CULPAS E CULPADOS, A 
IDEOLOGIA 

IEDA MÁRCIA DONATI LINCK (UFSM) 

imdlinck@gmail.com  

CAROLINE MALLMANN SCHNEIDERS (UFSM) 

carolletras2005@yahoo.com.br 

Neste texto analisamos o discurso sobre professor a partir de dizeres materializados em 
publicações atuais de revistas acadêmicas na área de Letras, nas quais emergem sentidos, cuja 
definição estabelece relação entre (não)ser/, (não)saber/ e (não)fazer do mesmo, reforçando, 
assim, o imaginário que se tem sobre este sujeito. Falar em discurso sobre o sujeito professor é 
adentrar pelo campo da ideologia. Não há como separar aquilo que se "diz sobre" daquilo que vem 
se constituindo das questões sócio-históricas, que constituem esses dizeres. Isso é resultado 
daquilo que vem sendo pensado, dito, estabelecido sobre o que é um professor, e também sobre o 
que ele deve e pode dizer/fazer, considerando a posição que ocupa. É preciso pensar o movimento 
ideológico ali presente, uma vez que “o trabalho simbólico do discurso está na base da produção 
da existência humana” (Orlandi, 2006, p. 15). A língua faz sentido, enquanto trabalho simbólico, 
parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e de sua história. Assim, tendo em vista os 
textos lidos, observamos que se faz referência à questão da "culpa" do professor, sendo essa a 
questão que pretendemos discutir mais pontualmente, uma vez que remete ao discurso religioso, 
cuja polissemia é contida, no qual o locutor se coloca como agente exclusivo, com apagamento de 
uma possível relação com o interlocutor (Orlandi, 2007, p. 40), temática que nos desconforta há 
algum tempo. A formação discursiva religiosa traz o discurso da igreja fortalecido pela noção de 
culpa, de medo, do castigo, da dualidade, da autoridade, da redenção, da busca de um início, de 
um pai (mito adâmico), e assim por diante. Para que se possa compreender como vai se 
constituindo o dizer sobre o professor, é preciso pensar os espaços discursivos ocupados por ele 
na história da educação brasileira, que tem como base a educação religiosa, desde a vinda dos 
jesuítas para a catequização dos gentios, juntamente com o processo de colonização do Brasil. 
Metodologicamente, buscamos artigos diversos, publicados on line, depois de 2012, delimitando-
os pelas palavras chaves: professor – português – formação - prática – mudança. Pelo elevado 
número de textos disponibilizados, selecionamos aqueles que traziam uma definição de professor, 
já no seu resumo. Temos como regularidade linguística a noção do (não)ser, (não)saber e 
(não)fazer do professor ali apresentado. Dentre tantas dualidades presentes, como teoria/prática, 
escola/universidade, professor/aluno, leitura/escrita, pensar/fazer, eu/outro, sim/não, 
atentamos à questão do discurso religioso, evidenciado pela dualidade, Deus e o Homem, que 
remete à relação de autoridade, de sobreposição e de poder, do primeiro sobre o segundo. Nesta 
discussão, descrevemos o funcionamento discursivo em relação às determinações constitutivas 
desse dizer, pois, como vemos, “uma mesma palavra, na mesma língua, significa diferentemente, 
dependendo da posição do sujeito e da inscrição do que diz em uma ou em outra formação 
discursiva” (Orlandi, 2007, p. 60). Ou seja, os dizeres não surgem do vazio, e o sujeito que 
condena o colega professor pelos problemas na educação do Brasil, fala de uma posição, de um 
lugar a ele autorizado, acreditando que aquilo que diz, mesmo sem dizer, seja seu, sem se dar 
conta de que é duplamente assujeitado, pela ideologia e pelo inconsciente. Duas categorias estão 
evidenciadas: os sujeitos que sabem e os que não sabem (os culpados). Os primeiros pensam a 
educação e escrevem sobre os que a (não) praticariam; os segundos são os que praticam a 
educação, aqueles não sabedores referenciados nos textos. Guimarães (2005, p.11) justifica a 
atitude dos autores, pois “não se enuncia enquanto ser físico, nem meramente no mundo físico. 
Enuncia-se enquanto ser afetado pelo mundo vivido na relação que se estabelece com a atuação 
da memória discursiva intrinsecamente ligada à história”. 
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O MAIS QUE HUMANO NOS IMIGRANTES A DERIVA. CORPOS, LÍNGUAS E DILUIÇÃO DO 
SUJEITO 

MARIA ONICE PAYER (UNIVAS/CNPq) 

onicepayer@terra.com.br 

Diante do acontecimento da “imigração à deriva" na Europa e Ásia em final de 2014 e início de 
2015, engendrado em condições econômicas e ideológicas produzidas no processo da globalização, 
no capitalismo mundial atual, as análises a serem apresentadas tecem algumas relações com 
outro grande fluxo imigratório mundial, no período industrial republicano, e procura 
descrever/interpretar certos pontos do processo de subjetivação que ali se verifica. Observando a 
regularidade com que ocorreram na mídia, em escala mundial, enunciados com números e com 
imagens de imigrantes, sob o efeito de corpos sem lugar na terra, encontrados à deriva, 
investigamos a extraposição discursiva em que se encontra o imigrante atual, que coloca  - 
também estrategicamente - em xeque as posições nacionais envolvidas. Investigamos também a 
contradição e os embates que envolvem os sentidos de "humano" tais como postos em movimento 
nas ações promovidas pelos Estados (nações), pela ONU e pela sociedade civil, na tentativa de 
uma “ajuda humanitária” que expõe os (des)limites das fronteiras tradicionalmente estabelecidas 
ante o fato da imigração, convocando novas legislações. A condição de sobrevivente do sujeito 
imigrante é considerada, no processo de imigrar, em suas diferentes etapas: 1) a “escolha” de 
imigrar para sobreviver; 2) o percurso - trajeto, viagem – da imigração com seus riscos inelutáveis; 
3) a instalação imediata em outro país e 4) a permanência e adaptação subsequentes. As análises 
permitem revisitar o quê da relação do sujeito com a língua(gem), com o simbólico, com as 
línguas, resulta alterado de um tal processo. Temos percebido que sujeitos que passam pela 
experiência da imigração, sobretudo de uma imigração em massa, acabam por conceber o real a 
partir de um certo modo de elaboração dos sentidos, e não de outros. A mudança de língua, de 
país e cultura através da (i)migração transforma não somente a concepção de si mesmo como 
também a relação com a linguagem, com o simbólico. As práticas de atendimento/acolhimento de 
sujeitos imigrantes nessa nova conjuntura, nelas incluindo-se o ensino, podem levar em 
consideração algumas elaborações da análise de discurso, como a dos processos relativos à 
linguagem de um sujeito imigrante, tais como: 1) a retração da palavra – os sujeitos tornam-se 
silenciosos; 2) desfocamento do sentido no modo de conceber o real - pela diferença de  universos 
simbólicos distintos em batimento no sujeito; 3) desdobramentos na imagem do interlocutor, 
visualizado sempre como alguém de dentro ou de fora - da língua (da discursividade) e 4) a 
diluição das fronteiras das línguas, que se fundem, e também do sujeito, que passa a integrar 
outros modos de significar. Imigrar aparece portanto como um processo que produz certos sulcos 
na experiência com a linguagem, pela integração aos sentidos e língua do novo espaço, a qual se 
faz acompanhada de modos específicos de identificação com as formas de dizer, que tornam os 
sujeitos, só por isso, diferentes daqueles que não passaram por uma história de imigração.  

 

A PRESENÇA DE REFLEXÃO NA CONSTRUÇÃO DO ETHOS DISCURSIVO DE ESTUDANTES 
BRASILEIROS E BOLIVIANOS DE UMA ESCOLA PÚBLICA PAULISTANA 

PAOLA DE SOUZA MANDALÁ (USP) 

paolamandala@usp.br  

MARÍA TERESA CELADA (USP) 

maitecelada@usp.br 

O presente trabalho constitui-se como desdobramento da pesquisa de mestrado Aspectos 
fonético-fonológicos e culturais da produção textual de alunos brasileiros e bolivianos de uma 
escola pública paulistana (MANDALÁ, 2015 – FFLCH/USP), a qual congregou fundamentos de 
fonologia e de Análise do Discurso para analisar marcas linguísticas em textos produzidos por 
brasileiros e bolivianos (hispanofalantes aprendizes de português), estudantes do 8º ano de uma 
escola pública paulistana. A pesquisa tratou das diferenças e semelhanças entre as marcas 
linguísticas que apareciam em cada um dos conjuntos de textos, a fim de produzir um quadro 
capaz de apresentar as especificidades linguísticas e culturais dos grupos presentes em salas de 
aula mistas – com presença de brasileiros e imigrantes, sobretudo bolivianos hispanofalantes. 
Sobre os aspectos linguísticos, a análise realizada orientou para a necessidade de diferenciar o 
ensino de língua portuguesa como Língua Materna (LM) para os brasileiros, e como Segunda 
Língua (L2) para os bolivianos hispanofalantes. Sobre os aspectos culturais, o campo da Análise 
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do Discurso, mediante a mobilização do conceito de ethos discursivo (MAINGUENEAU, 2008, 
2005; EGGS, 2005), possibilitou a compreensão de como os estudantes construíam a imagem de 
si no discurso escrito, o que fez emergir, por meio das subjetividades identificadas nos textos, 
aspectos do funcionamento das sociedades de origem dos alunos (brasileira ou boliviana). Essas 
análises enriquecem o repertório dos professores, e auxiliam na interpretação das subjetividades 
relacionáveis a especificidades culturais. Como desdobramento, portanto, o presente trabalho 
procura aprofundar a análise dos aspectos culturais realizada na pesquisa de mestrado, 
aplicando, à imagem construída de si pelos alunos brasileiros e bolivianos, o conceito aristotélico 
da justa medida (EGGS, 2005), o qual possibilita ampliar o conceito de ethos discursivo e vinculá-
lo a novos sentidos: a construção dessa imagem de modo equilibrado e sendo fruto de reflexão por 
parte do autor. O equilíbrio estaria em não incorrer nem em FALTA, nem em EXCESSO na 
construção da imagem de si. De acordo com esquema apresentado pelo autor: FALTA A JUSTA 
MEDIDA EXCESSO covardia coragem temeridade avareza generosidade prodigalidade A justa 
medida, como aporte para a verificação do equilíbrio na construção do ethos discursivo, é um 
conceito que possibilita conhecer aspectos das subjetividades dos produtores do discurso, na 
medida em que atua como “uma disposição adquirida para fazer escolhas deliberadas”, sendo-nos 
apresentada “como uma posição intermediária que é definida pela razão como um homem 
razoável o faria” (EGGS, 2005). Portanto, a justa medida é efeito de deliberações e reflexões, as 
quais se materializam de modo determinado discursivamente. Em seus textos, os alunos 
brasileiros e bolivianos discorreram sobre tema que envolvia violência nas relações de amizade. 
Realizada a análise do ethos discursivo, verificou-se que, em grande medida, na imagem de si 
produzida nos textos dos alunos brasileiros, prevalece uma posição de sujeito a partir da qual 
enxerga-se a violência nas relações de amizade como algo naturalizado, e esse sujeito nos é 
mostrado, muitas vezes, como espectador do ato violento. Já nos textos dos alunos bolivianos, há 
posição contra a violência nas relações de amizade, e o sujeito se apresenta, em geral, não como 
espectador, mas envolvido, muitas vezes como vítima, nos atos violentos do ambiente escolar. 
Assim, nos textos dos alunos bolivianos, o sujeito é apresentado como dotado de reflexão e até 
ponderação, o que aproxima o ethos construído da justa medida. Esta, vale lembrar, não figura 
como instrumento de atribuição de valor positivo ou negativo, mas como índice da presença da 
ponderação ou reflexão na construção da imagem de si no discurso. É precisamente a presença 
ou a ausência de reflexão ou ponderação na construção do ethos discursivo nos referidos 
conjuntos textuais o que pretendo apresentar. 

 

ENADE: ANÁLISE DE QUESTÕES DISCURSIVAS COM IMAGEM 

SILVÂNIA SIEBERT (UNISUL) 

silvania.siebert@unisul.br  

MARIA MARTA FURLANETTO (UNISUL) 

Maria.Furlaneto@unisul.br 

Neste trabalho buscamos verificar se as questões discursivas que envolvem texto de imagem ou 
com imagens propostas na prova do ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) – 
Letras Português – Licenciatura, de 2014, estão adequadas ao que se espera que seja o 
conhecimento discursivo dos estudantes avaliados, e quais os princípios e objetivos de sua 
formulação. Para procedermos à análise faz-se necessário compreender a imagem como uma das 
formas materiais do discurso, como texto, e para sua análise na dimensão discursiva levaremos 
em consideração o conceito de Souza (1995, 1998) de texto de imagens. A autora desenvolve o 
conceito de texto-imagem a partir do trabalho de Orlandi sobre o silêncio, que assegura que o 
silêncio, para se significar, não precisa ser referido ao dizer (2007, p. 29-30). Para a autora, “com 
ou sem palavras, diante do mundo, há uma injunção à “interpretação”: tudo tem que fazer sentido 
(qualquer que ele seja). O homem está irremediavelmente constituído pela sua relação com o 
simbólico”. O silêncio não fala, significa, e o mesmo se aplica às imagens, segundo Souza (1998, 
p.5): “há imagens que não estão visíveis, porém sugeridas, implícitas a partir de um jogo de 
imagens previamente oferecidas. Outras são apagadas, silenciadas, dando um lugar aberto à 
significação, à interpretação”. A autora problematiza a questão da significação do texto de imagem 
como texto que reitera os discursos dos textos verbais. Souza formula a noção de policromia, que 
“recobre o jogo de imagens e cores, no caso, elementos constitutivos da linguagem não-verbal, 
permitindo, assim, caminhar na análise do discurso do não-verbal” (1998, p.11). Os operadores 
discursivos são responsáveis pela ligação entre uma imagem e outras imagens, permitindo a 
tessitura do texto de imagem. Esses operadores discursivos são formados por elementos que 
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compõem a imagem: enquadramento, ângulo de câmera, fotografia, cenário, figurino, maquiagem, 
entre outros. Nas questões discursivas dos componentes específicos, números 3, 5 e 13, são 
apresentadas imagens como texto. Cabe considerar em que instância a leitura do texto de imagem 
é considerada: Como descrição da imagem? Ou como expressão de discurso, atribuindo-se-lhe 
sentido a partir do ponto de vista social e ideológico? O estudante é convocado como leitor de 
imagens? Estas questões são importantes na medida em que, a partir desta reflexão, será possível 
pensar tanto a respeito da elaboração de questões que estejam de acordo com os conhecimentos 
discursivos dos estudantes, como de proposta para a inclusão, nas aulas de língua, de textos de 
imagem em sua dimensão discursiva, trabalhando o funcionamento próprio de sua materialidade 
significante. 
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PÔSTERES 
 

 

 

O FUNCIONAMENTO CONTRADITÓRIO DA TRADIÇÃO E DA RUPTURA NO BATIMENTO DA 
PARÁFRASE E POLISSEMIA: MOVIMENTOS DE RESISTÊNCIA NA ANIMAÇÃO SHREK 

ADIELSON RAMOS DE CRISTO (UFBA/UFRB) 

adielsonrc@yahoo.com.br 

Sabendo que a questão dos efeitos de sentidos para a Análise de Discurso só pode ser pensada 
desde uma visão não autônoma da linguagem, a partir da qual a “produção/circulação” de 
sentidos só se dá com a inscrição da língua(gem) na história, propomos uma discussão a fim de 
entender esse funcionamento em “produtos” audiovisuais, nos quais a relação material é 
estabelecida a partir de diferentes materialidades significantes. Mais precisamente, interessa-nos 
entender o funcionamento da relação tradição-resistência-ruptura na sequência de filmes Shrek e 
seus efeitos sobre o “social”. A tetralogia Shrek é uma sequência de filmes produzida pela 
DreamWorks e lançada nos anos 2001 (Shrek), 2004 (Shrek 2), 2007 (Shrek, the Third) e 2010 
(Shrek Forever After). Esses filmes, baseados no conto homônimo escrito por William Steig e 
publicado em 1990 nos Estados Unidos, constituem releituras de contos de fadas largamente 
difundidos. No primeiro filme, o ogro Shrek vê-se obrigado a enfrentar um dragão a fim de 
resgatar a Princesa Fiona no lugar do Lorde Farquaad. No entanto, Shrek e Fiona se apaixonam e 
tentam vencer as barreiras imposta pela sociedade em que vivem para poder ficarem juntos. No 
segundo filme, vemos a apresentação de Shrek aos pais de Fiona, o Rei Harold e a Rainha Lilian. 
A continuação do primeiro filme traz à baila outro personagem-vilão, o Príncipe Encantado, que 
está predisposto a destruir o romance de Shrek e Fiona em troca de sua própria felicidade, como 
herdeiro do trono de “Tão, Tão Distante”, reino ao qual a Princesa Fiona pertencia. As investidas 
do Príncipe Encantado, no entanto, não são suficientes para separar o casal Fiona e Shrek, que 
reaparecem enfrentando novos desafios em Shrek, The Third. Encantado não se conforma com a 
perda do trono de “Tão, Tão Distante” e aproveita a morte do Rei Harold para usurpar o poder e 
declara-se Rei. Para isso ele vale-se da ausência de Shrek, que havia saído em busca de Artur 
Pendragon, sobrinho do rei, a fim de impedir que ele fosse o sucessor do pai de Fiona. Finalmente, 
o último filme da tetralogia evidencia-nos o que acontece depois do “e viveram felizes para 
sempre”. Num movimento descritivo-interpretativo, expomos essa questão da tradição-resistência-
ruptura à afirmação de Jacqueline Léon e Michel Pêcheux, no texto “Análise sintática e paráfrase 
discursiva”, para os quais “vem se tornando progressivamente claro [...] que essa produção 
discursiva do sentido se encontrava entre dois polos opostos, quais sejam: aquele do mesmo (da 
identidade, da repetição, assegurando a estabilidade da forma lógica do enunciado) e aquele da 
alteridade (da diferença discursiva, da alteração do sentido induzido pelos efeitos de espelhamento 
e de deriva [...])”. Outrossim, se conforme nos mostra Orlandi (2012), diferentes materialidades 
determinam diferentes processos de significação, de que modo entender o arranjo-rearranjo dos 
sentidos da tradição de contos de fadas (e de contos de fadas tradicionais?) a partir do 
acontecimento de Shrek, pondo em confronto essa relação (para nós contraditória) tradição-
resistência-ruptura e a natureza material da tetralogia produzida pela DreamWorks? Para nós, 
essa questão pode ser pensada a partir do batimento tenso entre paráfrase e polissemia, tal qual 
nos apontam Orlandi (2008, 2012), Léon e Pêcheux (2011) e Pêcheux (2008), para quem “[...] todo 
enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente de si mesmo, se deslocar 
discursivamente de seu sentido para derivar para um outro [...]”. Finalmente, interessa-nos 
entender os processos metafóricos pelos quais uma rede de paráfrases possibilitou o 
irrompimento da tetralogia.  
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AS DESIGNAÇÕES E OS DISCURSOS EM TORNO DA PALAVRA HOMOSSEXUALIDADE 

ADILSON CARLOS BATISTA (UNICENTRO) 

 adilsoncurt@hotmail.com 

A palavra homossexualidade nem sempre apresentou o mesmo significado e configuração que se 
tem hoje, no que se compreende como politicamente correto com base no discurso jurídico. Ela 
entrou em relação com outras designações e com posições-sujeito distintas, sinalizando para a 
reprodução e para as transformações sócio ideológicas pela relação da língua na história e no 
simbólico. Ela, pela reprodução e transformação faz trabalhar redes de memórias que são 
significadas e ressignificadas pelos contextos sócio históricos envolvidos, de tal modo, que os 
sentidos da palavra podem até se cristalizar ou se regularizar por determinado período de tempo. 
Entretanto, de tanto se repetirem, podem acabar se modificando e criando novas redes e receber 
novas formulações que, ao mesmo tempo em que vão se reunindo às existentes, vão se 
atualizando as redes de memória. A palavra homossexualidade, parte do nosso corpus, já 
apresentou outras formatações e designações que significaram, também, amor/físico, pecado, 
crime, doença, identidade e novamente amor, mas, nessa nova designação, uma palavra 
condicionada pelo afeto e não mais unicamente pela atração física de um jovem. Dessa forma, a 
pesquisa tem como objetivo investigar como a palavra homossexualidade foi se constituindo 
através dos discursos: filosófico (pederastia); religioso (sodomia); médico (homossexualismo); 
jurídico (homossexualidade). Tendo como aporte teórico a Análise de Discurso Francesa 
Pêcheuxtiana. Além dos autores da AD (Michel Pêcheux, Eni Orlandi, Freda Indursky entre 
outros), iremos utilizar para abordar sobre Homossexualidade Michel Foucault, Colin Spencer e 
Willian Naphy. 

 

OS SENTIDOS SOBRE AS SUBJETIVIDADES HOMOSSEXUAIS URBANAS NA 
CONTEMPORANEIDADE: CONSTRUÇÃO DE UM DISPOSITIVO DE ANÁLISE E CONSTITUIÇÃO 
DO CORPUS 

 ALEXANDRE ZANELLA (UFF) 

aleszanella@gmail.com 

Com este pôster, tenho o objetivo de expor apontamentos sobre dois eixos: I) o dispositivo de 
análise e II) a constituição do corpus que compõem minha tese de doutorado, atualmente em 
andamento, cujo tema se debruça nos sentidos sobre subjetividades homossexuais urbanas na 
contemporaneidade. Para tanto, considerando que, na linha de análise de discurso a que me filio 
– a saber, aquela fundada por Michel Pêcheux, na França, e reterritorializada no Brasil por Eni 
Orlandi –, há uma escuta aliada a um exercício de interpretação e compreensão (ORLANDI, 1999), 
proponho-me a pensar o funcionamento do discurso sobre o sujeito homossexual urbano 
contemporaneamente em como ele comparece na imprensa on-line, num jogo entre o dizer e o não 
dizer. O ponto de entrada para analisar esta questão discursivamente, por sua vez, se dá na 
língua, a partir da denominação gay-friendly. Com efeito, minha investigação tem como suporte o 
discurso jornalístico on-line, tendo o espaço digital como horizonte. Para este pôster, quero, 
então, em relação ao primeiro eixo: a) apresentar o conceito de interpretação (ORLANDI, 1996); b) 
demonstrar como consideramos que se dê a escuta em análise de discurso de linha francesa; e c) 
aliar tal demonstração ao objeto de pesquisa elegido para minha tese. Quanto ao segundo eixo, 
minha proposta gira em torno do apontamento de aspectos da constituição do corpus, 
apresentando de que forma chegamos ao material que me serve de base para as análises, 
destacando: d) de que modo se deu a escolha de trabalhar com o jornalismo on-line; e e) algumas 
perguntas que guiam minha pesquisa. A base teórica é dada, portanto, pelos autores citados 
acima, bem como por Michel Pêcheux (1988, 1990), Jean-Jacques Courtine (1981), Maria Cristina 
Leandro Ferreira (2001), Cristiane Dias (2004), Lucília Maria Sousa Romão (2004) e Eni Orlandi 
(2012). No que concerne aos modos de analisar as subjetividades homossexuais urbanas na 
contemporaneidade, vale apontar que considero producente a proposta de, a partir de um 
levantamento em portais on-line, analisar o funcionamento de discursos a partir de uma 
denominação – gay-friendly –, no que ela implica em sua discursividade sobre os modos de 
constituição dessas subjetividades homossexuais. Desta forma, tenho por objetivo outro demarcar 
que trajetos de significação comparecem, em seus pontos de estabilização, suas regularidades, 
suas equações linguísticas cristalizadas, bem como o que fica à deriva, não entra no 
funcionamento dessas regularidades, escapa. A partir desta organização, pretendo, enfim, 
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demonstrar a importância do conceito de interpretação na configuração atual da análise de 
discurso no Brasil. 

 

REFLEXÕES SOBRE VERBETES RELACIONADOS A PATOLOGIAS NOS DICIONÁRIOS DE 
BLUTEAU E MORAES 

AMANDA BASTOS AMORIM DE AMORIM (UFF) 

amandabastos1987@gmail.com 

Os primeiros dicionários monolíngues foram editados no século XVIII, um período 
particularmente interessante do ponto de vista de quem lida com História das Ideias Linguísticas, 
analistas de discurso e ainda pesquisadores no campo da linguagem nas patologias e práticas 
clínicas. Nesse mesmo período a Medicina encontra-se no que pode ser chamada de fase 
nominalista, que antecede a fase classificatória ainda hoje hegemônica (cf. Foucault, O 
Nascimento da Clínica, 1963). Esta apresentação aqui proposta é parte de uma investigação mais 
ampla na área de História das Ideias Linguísticas, apoiada no arcabouço teórico e metodológico da 
Análise de Discurso de linha francesa, sobre verbetes relacionados a patologias e seus respectivos 
significados nos dicionários Vocabulário Portuguez e Latino de Bluteau (1712-1728) e do 
Diccionario da Lingua Portuguesa de Moraes (1789), considerando os dispositivos teóricos e 
analíticos indicado por Nunes (2006) em Dicionários no Brasil: Análise e História do Século XVI ao 
XX. A seleção do corpus foi realizada inicialmente a partir de itens semiológicos analisados por 
Amorim em A Semiologia das Afasias: Contribuições de uma abordagem enunciativo-discursiva 
(2011). Entretanto, muitos dos termos não estão presentes nestes dicionários ou suas definições 
não correspondem ao que atualmente se compreende por eles, o que, por si só, significa e 
constitui material de análise. A partir da constatação de ausências de determinados verbetes ou 
presenças de definições, exemplos e verbetes outros encontrados, tornou-se mais interessante 
analisar os termos e seus respectivos significados relacionados a patologias, de maneira mais 
geral. Isto porque, uma vez que as reflexões a partir dali desenvolvidas também constituem tema 
interessante para reflexões acerca dos discursos sobre linguagem nas patologias e do que se 
considera ou não patologia naquele momento. Desta forma, os objetivos específicos da exposição 
aqui proposta são: (i) identificar como os dicionários citados se relacionam ao momento histórico 
pelo qual a Medicina passa durante o século XVIII; (ii) indicar eixos parafrásticos que permitam 
compreender como os sentidos que perpassam as noções, em particular, de loucura e sanidade se 
relacionam a reflexões sobre normalidade e patologia que circulavam no discurso médico do 
período. A metodologia aplicada é semelhante à apresentada por Nunes (2006), observando os 
eixos parafrásticos e analisando o processo de aparição ou não dos verbetes nos dicionários, bem 
como o movimento de mudanças nas definições. Assim, espera-se contribuir para as discussões 
sobre a constituição da semiologia médica, relações entre normalidade e patologia e mesmo sobre 
os discursos que circulam em torno da linguagem nas patologias. 

 

DO DISCURSO JURÍDICO À PRÁTICA JURÍDICA 

ANA MARIA DE FÁTIMA LEME TARINI (UNIOESTE/IFPR) 

anamarialeme@hotmail.com 

Do pátrio poder exercido pelo pai sobre um núcleo familiar, decidindo as condições de vida e/ou 
de morte de seus membros, ao poder do Estado de normatizar, analisar, julgar e punir seus 
cidadãos, o discurso jurídico teve que se alterar para se adequar à vida moderna. Mas, pode-se 
observar como a tentativa de universalização do direito, na prática - na materialidade discursiva 
de juízes, promotores e advogados - apresenta-se como repetição de velhos discursos. Neste 
artigo, considerando que os significantes não estão colados aos significados, mas que são 
constituídos pelas/nas formações discursivas, busca-se compreender como o poder pátrio ou 
pátrio poder se configurou no discurso jurídico (existente desde a civilização romana como pater 
poder) e como se configura atualmente, quando o poder do pai é transferido para a família, mas 
continua sendo regido pelo poder do Estado. Isto acontece na legislação, tanto com a criação de 
leis que regem a microssociedade da organização familiar e as suas condutas, quanto na prática 
jurídica, quando se observa um processo judicial de estupro/incesto em que é o Estado que 
determina o lugar de pais e filhos conforme os papéis dados socialmente. Na prática jurídica, o 
pátrio poder é repassado ao Estado, que tem o poder de regulamentar, julgar e punir os cidadãos 
para o seu próprio bem, inclusive o próprio pai (detentor do poder da sociedade familiar). Para 
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compreender o discurso (o que se diz e como tem sido dito), as análises incidirão sobre: a) recortes 
do Código Civil de 1916 e de 1962 e artigos de Lei que regem a organização familiar e as 
responsabilidades dos membros; b) recortes de um processo judicial da Comarca de Foz do 
Iguaçu, Estado do Paraná. O objetivo deste artigo, embasado nos estudos da AD, é analisar o 
discurso de um processo judicial de estupro (um incesto), observando - por meio de recortes 
discursivos coletados do texto de apelação do réu, inserido no processo judicial já julgado em 
2014 - como a formação discursiva jurídica apresenta práticas de poder e de resistência, as quais 
constituem as possibilidades de enunciação do discurso legal e como a fala da vítima é dada como 
inferior aos discursos dos outros sujeitos. Visando elucidar a materialidade discursiva dos 
recortes estudados, assume-se que o conceito de formação discursiva contribui para/com as 
reflexões sobre o discurso do lugar do juiz, no processo judicial, e do lugar de pai, como chefe da 
família, à medida que ela é constituída em (e constitui) um discurso de poder familiar “dado” pelo 
Estado (conhecido como pater familia) e que é ele (Estado) que regula o que normatiza. As 
discussões sobre a produção discursiva dos sujeitos estão amparadas nos estudos da análise de 
discurso (AD) de linha francesa, constituída por um arcabouço teórico que sustenta a proposta de 
leitura, essencialmente, em textos de Pêcheux (1969; 1975). 

 

A PRODUÇÃO E A REPRESENTAÇÃO DOS PROCESSOS DISCURSIVOS DE CONSTRUÇÃO DE 
UMA IDENTIDADE NACIONAL – O VERBETE NACIONALISMO NO DICCIONARIO DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA (DRAE) 

ANA PAULA FABRO DE OLIVEIRA (USP) 

 ana_fabro@yahoo.com.br 

Este trabalho, o qual constitui um recorte das reflexões que desenvolvemos em nossa pesquisa de 
doutorado, apresenta uma análise discursiva do enunciado definidor do verbete nacionalismo, tal 
como registrado na 23ª edição do Diccionario de la Lengua Española (DRAE), da Real Academia 
Española (RAE), cuja consulta está disponível online no site da própria instituição, a 
saber, http://www.rae.es/. À luz do dispositivo teórico-metodológico da Análise de Discurso de 
filiação materialista, em sua articulação com a História das Ideias Linguísticas, tomamos esse 
dicionário enquanto um instrumento de gramatização (Auroux, 2009), no sentido de que descreve 
e instrumentaliza uma língua, dando-lhe forma, recortando-a, delimitando-a, organizando-a e 
interpretando-a. A delimitação do verbete ora selecionado para análise orienta-se pelo objetivo de 
nosso estudo que diz respeito à interpretação dos processos discursivos que nos dicionários 
publicados pela RAE – e, especialmente, no DRAE – se filiam a produção de uma identidade 
imaginária de identificação nacional e linguística no Estado-nacional espanhol. Esse percurso 
demanda-nos, assim, dois movimentos. No primeiro deles, detectamos as relações que se 
estabelecem entre a formação e a consolidação desse Estado e as condições de produção da RAE, 
a fim de compreender os liames historicamente constituídos entre esta e aquele. Nesse sentido, já 
podemos observar que o gesto de fundação dessa instituição, atrelado a seu propósito de fixar e 
estabilizar a língua – segundo consta no Prólogo do Diccionario de autoridades (1726 -1739), 
primeira obra lexicográfica de sua autoria – coadunar-se-ia ao projeto de unificação e 
homogeneização já iniciado pelo Estado espanhol desde o século XV, quando da união 
matrimonial dos reis católicos Isabel e Fernando e da expansão além-mar das fronteiras 
castelhanas. Compreendemos, portanto, que esse instrumento linguístico, ao legitimar formas de 
dizer da língua nesse novo espaço – pelo qual, de um lado delimitam-se e, de outro, expandem-se 
imperialmente as fronteiras do recém-formado Estado-nação – agiria tanto a favor de fixar a 
língua dos conquistadores frente aos conquistados quanto de forjar uma unidade imaginária de 
identificação nacional. No segundo movimento, empreendemos uma análise discursiva do verbete 
nacionalismo tal como registrado na atual edição do DRAE, colocando-o em relações com 
enunciados definidores do mesmo verbete, apresentados, entretanto, em edições anteriores desse 
dicionário. Tal agenciamento nos permitirá destacar algumas marcas, observáveis no batimento 
entre a descrição linguística e a interpretação, que conduzem a sentidos que podem estar 
relacionados tanto ao processo de forjamento de unidades imaginárias de identificação nacional 
quanto ao apagamento de uma memória que se relaciona às diferenças históricas intrínsecas aos 
povos que constituíram o Estado espanhol e, ainda, ao silenciamento de gestos que, 
contemporaneamente, se filiam a movimentos separatistas, isto é, movimentos de reivindicação de 
identidades nacionais outras. 
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O FUNCIONAMENTO DISCURSIVO DOS ATOS INSTITUCIONAIS NA REPRESENTAÇÃO DA 
OPOSIÇÃO NO GOVERNO DE CASTELO BRANCO (1964-1967) 

ANA PAULA SANTOS DE OLIVEIRA (UFAL) 

virtual.ana@gmail.com   

JULIANA TEREZA DE SOUZA LIMA ARAÚJO (UFAL) 

jtslima@gmail.com 

Este trabalho busca compreender os efeitos de sentidos produzidos no discurso oficial/militar 
sobre a oposição no governo do marechal Castelo Branco (1964-1967). Em nossas análises, temos 
como referencial teórico-metodológico a Análise do Discurso de linha pecheutiana, que trabalha 
na/com a relação contraditória entre sujeito, língua, ideologia e história, concebendo, assim, o 
discurso como efeitos de sentidos entre sujeitos inscritos num momento sócio-histórico. Para a 
análise, elegemos como corpus discursivo os dois primeiros Atos Institucionais (AIs) promulgados 
durante o regime militar. A partir da mobilização do conceito de formação imaginária, 
relacionamos as representações sobre a oposição às condições de produção do período em que 
circularam os decretos, relacionando-as a redes de memória, memória construída de acordo com 
os interesses das grandes potências econômicas mundiais, ameaçadas pelos movimentos de 
esquerda, fortalecida após a revolução de 1917, cujo poder influenciou a classe trabalhadora em 
âmbito mundial, culminando em novas formas de relações de produção. Desse modo, assumimos 
a perspectiva de que o sujeito, ao ser afetado pelo simbólico, isto é, pela língua, sofre um processo 
de interpelação histórica, resultando, daí uma “forma-sujeito histórica capitalista”, nos termos de 
Orlandi (2007, p.60-61), para quem “[...] é preciso que a língua se inscreva na história para 
significar”. Nesse sentido, partimos da concepção da forma-sujeito histórica capitalista, buscando 
relacionar, em um cenário marcado pela luta de classes, os fatores que determinaram, de um 
lado, os ideais de movimentos contra-hegemônicos, e, de outro, as estratégias discursivas e 
medidas repressivas tomadas pelo Estado democrático de direito contra esses movimentos, haja 
vista que, embora as Instituições oficiais tenham poder determinante, é através dessas instâncias 
que “podemos observar os mecanismos de imposição, de exclusão e os de resistência” Orlandi 
(2007, p.61). Em nosso gesto analítico, vimos como o discurso oficial/militar produz sentidos que 
apresentam o regime militar como uma “revolução” necessária e benéfica para o Brasil. É no 
contexto do que Costa (2014) chamou de consolidação do “capitalismo monopolista”, que o 
discurso do chamado governo militar assume a posição de porta-voz do “povo brasileiro”: “A 
Revolução é um movimento que veio da inspiração do povo brasileiro para atender às suas 
aspirações mais legítimas: erradicar uma situação e um Governo que afundavam o País na 
corrupção e na subversão” (AI-2, outubro de 1965). A análise das materialidadess nos permitiu 
atravessar os meandros discursivos do governo militar em sua fase inicial, caracterizada por uma 
discursividade que revela a necessidade de dar legitimidade ao período de exceção, apresentando, 
para isso, a oposição (o governo anterior) como corrupto e subversivo, e introduzindo o governo 
militar como um “novo governo”, cuja missão seria a de “restaurar” o país. Contrastando com a 
maneira como a oposição é projetada, observa-se certo cuidado dos militares com relação às 
motivações para a tomada do poder, ora classificada como uma ação que se legitimaria por si 
mesma, dado seu caráter constituinte, ora como um movimento nascido da vontade do povo, 
distanciando-se da ideia de um golpe militar. Nota-se nas sequências relacionadas a persistência 
em reafirmar o Estado de direito como modelo político da nova situação. Se partimos da 
perspectiva de que uma série de garantias constitucionais foi retirado dos brasileiros, trata-se de 
um discurso contraditório. Por outro lado, se lembrarmos, conforme Pêcheux (1990, p.11), que a 
sociedade burguesa surgiu com base na organização de “uma nova divisão da sociedade, sob a 
cobertura de uma unidade formal fundada no Direito”, a estrutura do modelo jurídico assumido 
pelos militares é a mesma do governo Goulart, embora ressignificada, visto que continuava a 
servir aos interesses capitalistas. 

 

OS SENTIDOS DA ESCOLA PARA ESTUDANTES JOVENS DE CLASSES DE CORREÇÃO DE 
FLUXO ESCOLAR 

ANDRÉA CARLA CASTRO E SILVA (UFPE) 

 decacastro21@hotmail.com 

O processo de expansão da Educação básica no Brasil, intensificado nas duas últimas décadas, 
contribuiu para a ampliação das matrículas de estudantes jovens oriundos das classes populares 
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nas escolas públicas. Entretanto, constata-se que esse processo foi marcado pela massificação, 
impedindo, muitas vezes, a inclusão social desses sujeitos. A ampliação do tempo de permanência 
na escola nem sempre tem significado qualidade na aprendizagem, resultando na produção de 
novas desigualdades escolares. Além disso, observa-se que a escola não tem se atualizado para 
responder as demandas de grupos culturalmente diferentes daqueles para os quais foi criada na 
modernidade. Os jovens de classes populares muitas vezes resistem à escolarização por não 
encontrar na escola um repertório de práticas e conhecimentos que dialogue com os seus 
interesses. A análise dos sentidos que os jovens das classes de correção de fluxo escolar das 
séries finais do Ensino Fundamental do Projeto Travessia atribuem à escola pública nos permitiu 
olhar esta instituição por outro ângulo, pela perspectiva dos estudantes que não obtiveram êxito 
no processo de escolarização regular. O Projeto Travessia faz parte do programa de correção de 
fluxo escolar, desenvolvido pela Rede Estadual de Educação de Pernambuco. O texto em tela 
pretende apresentar os resultados de uma pesquisa em andamento que se propõe a analisar os 
sentidos da escola para os estudantes jovens de classes de correção de fluxo escolar, a partir da 
relação que estabelecem com a cultura escolar, ou seja, com as práticas, espaços, tempos e 
objetos escolares, que são utilizados de forma intencional no processo de socialização conduzido 
pela instituição. Realizamos um grupo focal com sete estudantes jovens, sendo três do sexo 
feminino e quatro do sexo masculino, com idades entre 16 e 29 anos. Esse grupo fazia parte de 
uma classe de correção de fluxo escolar, situada em uma escola de médio porte, localizada nas 
proximidades de uma comunidade habitada por pessoas de baixa renda, no Recife. Optamos em 
realizar grupos focais nesse estudo porque tal procedimento favorece a construção de sentidos 
pelos sujeitos de forma coletiva, numa perspectiva interativa. Os discursos produzidos pelos 
estudantes foram analisados à luz da Análise do discurso, baseada em Orlandi, e dos referenciais 
teóricos do campo da Sociologia da Educação sobre Juventude e Cultura escolar. Com objetivo de 
revelar a formação ideológica que norteou a construção de sentidos sobre a escola para os 
estudantes das classes de aceleração, a partir da relação que estabelecem com a cultura escolar, 
buscamos identificar no material analisado as redes discursivas que influenciaram o dizer o e 
não-dizer desses estudantes sobre a escola. Os resultados apontaram que os estudantes jovens 
que estão no projeto de correção de fluxo atrasaram seus percursos de escolarização por diversas 
causas. As diferentes trajetórias desses sujeitos e dos contextos em que vivem suas juventudes 
implicam nos diferentes sentidos que constroem sobre a escola. O grupo se mostrou heterogêneo. 
Alguns estudantes reproduzem o discurso da importância da escola para ascensão social no 
futuro e outros manifestaram seu descontentamento com as práticas escolares que consideram 
arbitrárias, como por exemplo, o excesso de regras que normatizam o cotidiano escolar. 
Percebemos que os sentidos que os estudantes constroem sobre a escola é influenciado pelos 
discursos proferidos por professores, pais e adultos em geral, mas também há momentos em os 
jovens rompem com esses interditos e expressam sentidos baseados em suas experiências com 
essa instituição. 

 

CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE DO DISCURSO NO DEBATE SOBRE ENSINO DE LÍNGUA 

ANDRÉA RODRIGUES (UERJ) 

andrearodrigues.letras@gmail.com 

Esta pesquisa apresenta a análise da produção de sentidos sobre o ensino de língua no discurso 
docente, materializado em textos escritos por professores em formação continuada – alunos de 
um curso de Pós-Graduação em Educação Básica: Língua Portuguesa. Destaca-se a contribuição 
que a abordagem teórica da Análise do Discurso pode trazer, sobretudo na mobilização dos 
conceitos de interdiscurso (Pêcheux, 1988) e de memória discursiva (Courtine, 1981) , para a 
análise do modo como o que está na base do dizível sobre a língua e seu ensino, de acordo com 
um discurso instituído que determina uma matriz de sentidos sobre o tema, se relaciona com o 
que é produzido por esses professores – com a possibilidade de rupturas, deslocamentos, 
deslizamentos de sentidos. Para a AD, o sujeito, ao produzir sentidos, assume uma dada posição-
sujeito numa matriz de sentidos regulada pela memória discursiva – noção proposta por Courtine, 
que estaria relacionada à “existência histórica do enunciado no seio de práticas discursivas”. (cf. 
COURTINE, 1981, p.53). Orlandi (1999) afirma que a memória discursiva constitui um saber 
discursivo que “torna possível todo dizer” (p.31), isto é, um saber que regula o que está na base do 
dizível. Como lembra Brito (2012), para a AD o sujeito e os sentidos se constituem 
simultaneamente: “ao significar, o sujeito – tendo se tornado tal pelas interpelações ideológicas – 
se significa, assume uma posição discursiva, inscreve-se no já-dito, na anterioridade histórica dos 
sentidos, torna-se, enfim, ilusoriamente, a origem do seu dizer” (BRITO, 2012, p.140). Indursky 
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(2011) observa que um discurso, mesmo que filiado a uma matriz de sentidos, pode provocar um 
deslizamento de sentidos, em que outras posições-sujeito podem ser tomadas, sentidos outros 
podem ser gerados, conflitos podem vir à tona. Tomando por base essas proposições teóricas, essa 
pesquisa voltou-se para as seguintes questões: a) que sentidos sobre o ensino de língua são 
produzidos pelo discurso dos professores em formação continuada? b) de que modo esse discurso 
se relaciona com o interdiscurso já estabelecido sobre o que significa ensinar língua? c) que 
deslizamentos de sentidos podem ser encontrados nesses textos? A análise dessas questões vem 
contribuindo para fomentar o debate sobre ensino de língua, promovendo uma leitura crítica dos 
sentidos inscritos nos documentos oficiais e nos instrumentos de avaliação produzidos pelo 
Ministério da Educação- PCNs. PNLD, ENEM. Os resultados apontam para a possibilidade de uma 
postura mais autoral por parte dos professores, a respeito do ensino de língua, suas 
metodologias, seus pressupostos, seus sentidos. As reflexões sobre os resultados da pesquisa vêm 
sendo utilizadas em novos processos de formação docente: formação inicial, em cursos de 
especialização e no programa de Mestrado Profissional em Letras. 

 

CIBERATIVISMO NO FACEBOOK: SILENCIAMENTOS E O DISCURSO SOBRE/DE VERÔNICA 
BOLINA 

ANDRÉ CAVALCANTE (UFPE) 

acbs.cavalcante@gmail.com 

O virtual é hoje um espaço onde se encontram e se confrontam diversas discursividades, das 
quais interessam aos analistas de discurso a subjetivação dos sujeitos através das materialidades 
inscritas nesse espaço, bem como a relação da internet com o arquivo e o acontecimento. Para 
Lévy (1996), não há distinção entre o virtual e o real. Dialogando com esse teórico, Grigoletto 
(2011) diz que no virtual há o entrelaçamento do empírico com o discursivo. Dada a especificidade 
do sujeito do discurso, percebe-se que, nas práticas discursivas da/na internet, os sujeitos têm a 
ilusão de que se pode dizer tudo e, também, de que há um simples transporte (ORLANDI, 2004) 
dos dizeres do espaço empírico para o virtual, ou vice-versa, quando os discursos surgem na rede. 
Inseridas no virtual, encontramos as redes sociais, onde há espaço para os comentários e, mais 
recentemente, para “responder aos comentários”, possibilitando também a “resistência-revolta” 
(PÊCHEUX, 2010; 1990), através do ativismo digital. Nesses espaços, vários sujeitos comentam, 
respondem aos comentários, chegando, às vezes, a perder o foco do texto postado inicialmente, 
sendo difícil distinguir o discurso de do discurso sobre. Este último será visto, conforme Mariani 
(1996), como discursivizações que possibilitam a institucionalização dos sentidos, 
homogeneizando uma memória, situando-se entre o discurso de (discurso-origem) e o 
interlocutor. Portanto, ao comentar, discursivizar sobre, há possibilidade de produzir/silenciar 
sentidos outros. Assim, alguns sujeitos, por estarem vinculados a outras Formações Discursivas e 
outras condições de produção, tentam desautorizar a luta social do outro. Refletindo sobre a 
tentativa de silenciar certos ciberativismos, objetivamos, neste trabalho, analisar os efeitos de 
sentidos, as ilusões de se ter domínio sobre o que se diz acerca do caso da transexual Verônica 
Bolina. Silenciamentos em torno do caso foram produzidos, através da institucionalização dos 
sentidos sobre. Os discursos sobre a transexual ganharam grande repercussão na rede, 
possibilitando diversos gestos de leitura, e o surgimento de ciberativismos diferentes em torno do 
tema, pois, após ser presa por uma briga com uma senhora de 73 anos, Verônica, durante os dias 
que ficou presa, apareceu com o corpo desfigurado. Grande parte dessas discursividades foram 
publicadas em páginas do Facebook como “Somos todas Verônica”, “Somos todos o carcereiro que 
teve a orelha arrancada por Verônica” e “Somos todos a velhinha que foi espancada por Verônica”. 
Para discutirmos as noções que mobilizaremos nas análises desses dizeres, apoiaremo-nos no 
arcabouço teórico da Análise do Discurso, sobretudo em teóricos como Pêcheux (1969[2014]), 
(1975 [2010]), Orlandi (2004, 2010 2012, 2013), Mariani (1996), Gallo, (2011, 2013), Romão 
(2011), Mittmann (2011, 2013), entre outros.  
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OS SENTIDOS DA GREVE NO DISCURSO POLÍTICO: PERCORRENDO AS PISTAS DAS 
FORMAÇÕES IDEOLÓGICAS E DISCURSIVAS 

ARETUZA PEREIRA DOS SANTOS (UNEB)  

aretuzap@yahoo.com.br 

No presente trabalho, propomos uma sucinta análise de que Formação Ideológica e Discursiva 
regem os sentidos produzidos em dizeres enunciados por representante do governo da Bahia em 
relação aos movimentos grevistas da Polícia Militar no Estado da Bahia, buscando perceber as 
diferentes posições sujeito em relação à forma-sujeito da formação discursiva dominante. Os 
corpora utilizados compõem-se por pronunciamentos oficiais desse representante político – em 
programas oficiais do governo dirigidos à população, de entrevistas coletivas concedidas à 
imprensa e na Assembleia Legislativa (ALBA) – no período de vigência dos movimentos da 
categoria que ocorreram na Bahia em 2012 e em momentos anteriores. As inúmeras polêmicas em 
virtude do posicionamento adotado pelo então representante do Estado quanto à greve dos 
militares e os sentidos do movimento grevista, sobretudo em contraposição ao dito por este sujeito 
em torno do tema, constituem o fio de investigação dessa pesquisa, que se alicerçaram a partir 
das seguintes indagações: Por que tantas greves ocorriam nas cidades da Bahia? Por que tantos 
embates e repressões em um estado governado por um sujeito que na própria trajetória de vida 
política teve a imagem pública construída sob a égide de lutas sindicais, já que no cenário político 
baiano atravessou diferentes posições de comando nas funções de sindicalista, deputado e 
governador? Tal discussão faz parte de nossa pesquisa de mestrado que se encontra em 
desenvolvimento no Programa de Pós Graduação em Estudo de Linguagens (PPGEL), da 
Universidade do Estado da Bahia – UNEB, que visa, de modo mais geral, compreendermos os 
diversos sentidos de “greve’ arrolados nesses diversos discursos. Fundamentamos a pesquisa no 
quadro teórico-metodológico da Análise do Discurso de linha pecheutiana, cujo discurso é 
compreendido como o lugar onde a ideologia se materializa e o sujeito é afetado pela interpelação 
ideológica, essa que determina a formação discursiva que autoriza os seus dizeres, sinalizando 
quais sentidos podem e devem ser ditos de acordo com a posição-sujeito na formação social em 
consideração. Até o momento, tem sido possível percebermos, confrontando as diversas 
materialidades linguístico-discursivas proferidas pelo sujeito discursivo - em situações em que se 
encontrava em distintas posições no cenário político baiano - diferentes posições sujeito em 
relação à forma-sujeito da formação discursiva em conta. Ou melhor, na sua trajetória política, 
adota uma tomada de posição que vai reverberar em um processo de identificação, contra-
identificação e desidentificação com a forma-sujeito das Formações Discursivas que o afeta, vindo 
a evidenciar que o sentido das palavras é determinado pelas posições ideológicas no processo de 
identificação-interpelação. 

 

O CORPO (SÓ) PRODUZ AMOR, DOR E ARTE: SUJEITO E SENTIDOS INSTALADOS 

ATILIO CATOSSO SALLES (UNIVÁS) 

atiliocs@gmail.com  

Os fundamentos teóricos desse trabalho norteiam-se a partir de Pêcheux (2002; 2010), Orlandi 
(1995; 2012) Guilhaumou & Maldidier (2010), Lacan (1959, 1960, 1997) e Badiou (2010), cujas 
leituras serão discutidas e movimentadas em gestos de análise. Pensando a relação do discurso 
amoroso e arte, leio os movimentos denominados ocupações artísticas, instalações, intervenções, 
performances e flash-mobs como acontecimentos discursivos, buscando compreender os 
movimentos de sentido instalados, entre o eu e o outro (interlocutores), entre os sujeitos 
escapantes e seus espaços de ocupação e, por conseguinte, os modos de produção de vida 
material. É a partir do recorte de algumas imagens de uma performance realizada em 2010, pela 
artista Marina Abramovic, no MoMA, em Nova Iorque, chamada “Um minuto de silêncio”, que 
traço apontamentos sobre o modo como o corpo e o amor são discursivizados na arte, 
compreendendo discursividade como inscrição de efeitos materiais na história. Se sujeitos 
investidos de sentidos (de amor) dão corpo (formulam) à linguagem, também podemos dizer que 
eles se dão enquanto corpo-sentido na linguagem amorosa. Ao percorrer os corredores da 
discursividade do amor na obra de arte, nos perguntamos: como o artista provoca uma “sensação” 
estranha no modo como ele apresenta o objeto (arte) e também como o vazio exposto a partir 
desse objeto, pode expor a opacidade de um “tema” (possibilidade de dizeres em uma situação 
histórica dada) como o amor, sob uma nova perspectiva, incapaz de representá-lo. Essa 
característica, talvez, é o que confere à arte seu caráter de eternidade por nunca se poder dizer 
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tudo sobre ela, por sempre haver um ponto inabordável. O tema amor no acontecimento da arte 
apresenta-se sempre aberto a inesgotáveis interpretações, deixa a interrogação de um vazio. Vazio 
que significa historicamente. Nessa direção, o fio condutor é pensar justamente o sujeito investido 
de sentidos de amor e compreender que sentidos são esses que tomam corpo no encontro 
amoroso e tomam O corpo. Como é que o corpo - e é o corpo em movimento – o do artista – faz 
deslizar sentidos pelo espaço? Como é que durante esse processo de produzir uma performance é 
o próprio corpo que (se) produz – isto é, se torna isso ou aquilo que se percebeu - enquanto efeito 
no movimento de sua realização mesma? E, ainda, da realização do corpo em performance, o que 
fica para a arte que não seja só a marca da passagem de um corpo? E, em que lugar nós ficamos, 
os observadores, que afinal temos nosso próprio corpo? A denominação de um acontecimento, e 
na arte (na performance) estamos diante de um acontecimento discursivo – “tende a prefigurar 
discursivamente o acontecimento”, diz M. Pêcheux (1990, p20), a dar-lhe significação, buscando 
preencher os furos, tamponá-los. De acordo com Lacan (1959-60/1997), a partir da metáfora do 
pote, o que garante “vida eterna” à Coisa, aqui parafrásticamente pensando a performance 
enquanto o pote, sua ‘dignidade de Coisa, é o buraco. E é nesse lugar que nos apoiamos para 
pensar o acontecimento discursivo do amor em diferentes matérias significantes da arte, que não 
cessam de não se inscrever aos pedaços com um impossível (epistemológico, do saber) e com um 
incontível (histórico do saber). 

 

CORPO E SEXUALIDADE NA CONSTITUIÇÃO DA SUBJETIVIDADE 

AUGUSTO CESAR RADDE DA SILVA (UFRGS) 

augustoradde@yahoo.com.br 

Este trabalho filia-se à teoria da Análise do Discurso de linha francesa, desenvolvida pelo filósofo 
Michel Pêcheux, e tem como tema central o discurso do garoto de programa no que se refere a sua 
relação com o corpo e com a percepção de sua posição social. Ao considerar a prostituição como 
uma forma de representação singular da sexualidade, bem como os sujeitos envolvidos em suas 
práticas como relegados à margem na sociedade contemporânea, viso analisar de que modo se 
constrói a subjetividade desse sujeito em relação à sexualidade do próprio corpo e em relação ao 
lugar marginalizado o qual ele ocupa na sociedade. Para tanto, considero o corpo como uma 
materialidade discursiva, situado entre a língua e o sujeito, como um objeto, portanto, também 
constitutivo no processo de produção de sentidos. Do mesmo modo, busco perceber de que 
maneira o dizer da prostituição masculina traz a contradição, considerando-a, de acordo com a 
Análise do Discurso, como constitutiva do discurso, de onde o caráter da incompletude que 
subjaz aos funcionamentos discursivos, já que lidamos com a relação dialética a qual 
(in)determina todo e qualquer ato de dizer de um sujeito. Busco ainda uma leitura sobre o modo 
que o imaginário social percebe essa prática, ao funcionar como constitutivo do sentido no 
discurso do garoto de programa pelo viés das Formações Imaginárias, as quais permitem 
vislumbrar a mescla entre esses imaginários – o do garoto de programa e o da sociedade. Nesse 
sentido, aspectos como a cultura, a ideologia e o inconsciente são bastante explorados, na 
tentativa de desvendar as tramas de sentidos possíveis que se realizam no funcionamento 
discursivo desses dizeres do garoto de programa. A cultura, enquanto lugar de possibilidades, de 
ruptura, para além da coerção dominante, emerge como uma noção bastante produtiva para que 
pensemos a questão do corpo e sua relação com o discurso, visto que as maneiras de regulação e 
controle dos corpos apresentam características singulares, de acordo com as relações assumidas 
pelos sujeitos, com seus corpos, em cada cultura. Os discursos para análise foram buscados em 
blogs e reportagens, disponíveis em mídias digitais que tratam do tema, espaços estes que 
mesclam dizeres e que permitem a escuta tanto do garoto de programa, objeto central deste 
trabalho, como de outros sujeitos que com ele dialogam. A Antropologia e a Psicanálise são as 
áreas bastante visitadas neste trabalho, a fim de que, articulada aos saberes da Análise do 
Discurso, seja desenvolvida uma escuta mais apurada a respeito do discurso da sexualidade do 
corpo e desses sujeitos que protagonizam a prostituição masculina.  
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FORMAÇÃO DISCURSIVA E SILÊNCIOS NA CARTA CULTURAL IBERO-AMERICANA 

CAMILA DA SILVA LUCENA (UFPE) 

camila.lucena@live.com 

Visando incentivar uma discussão acerca dos movimentos discursivos mobilizados em acordos 
institucionais que versam sobre a união estratégica de países ou regiões, este trabalho tem como 
objetivo analisar o discurso pela integração da Ibero-América. Ao observar esta região entendemos 
que a ideia de integração tem como discurso legitimador a história de formação desses países, 
exaltando um passado em comum que os aproxima e que favorece a união. A partir da Carta 
Cultural Ibero-americana e do Documento de Desenvolvimento da Carta, documentos 
institucionais elaborados pela OEI (organização dos Estados Ibero-americanos), entendemos ser 
possível analisar esse discurso pela integração rastreando suas regularidades constitutivas. Desse 
modo, partimos da hipótese de que esses dois documentos apresentam o que chamamos de 
formação discursiva integracionista, que atua construindo “sentidos-outros” ao teorizar sobre o 
que seria esse espaço e seu sujeito, mobilizando uma memória (COURTINE, 1999; PÊCHEUX, 
1997) fragmentada apagando-se dizeres que não interessam a um discurso de integração. 
Portanto, objetivamos analisar o funcionamento discursivo dessa FD integracionista pensando no 
entrecruzamento entre memória e silêncios que são atualizados na/pela proposta de integração 
da Ibero-América. Para fundamentar teoricamente este trabalho, recorremos à Análise do 
Discurso de linha pecheuxtiana (AD), teoria que nos oferecerá os elementos necessários para 
trabalhar com essa ideia de um imaginário ibero-americano através de uma formação discursiva, 
que organiza os saberes ao redor dessa proposta legitimando o que pode e deve ser dito, como 
aquilo que deve ser interditado (PÊCHEUX, 1997). Ao tratar de um imaginário tocamos, 
inevitavelmente, na rede de memórias que o sustenta e do modo como é entendida na AD, a 
memória é sempre uma construção social, conjunto de já-ditos que retornam pelo discurso, 
reatualizando-se (COURTINE, 1999; INDURSKY, 2011). Porém, essa memória é lacunar, isto é, 
atua também através dos silêncios, entendidos nesse trabalho como fundadores de significados. 
Para pensar o silêncio partimos de Orlandi (1995) a partir da qual classificamos esse não-dizer de 
silêncio constitutivo e entendemos que o silenciamento é inerente a toda produção discursiva. O 
desenvolvimento dessas questões nos permitirá observar a naturalização de certos sentidos 
produzidos em torno desse espaço, apagando dizeres outros sobre o que é a Ibero-América. 
Acreditamos, pois, que analisar o modo como os países Ibero-americanos e a cultura desse grupo 
são representados através da integração da OEI, nos coloca diante de discussões onde o discurso 
revela-se um lugar privilegiado de análise, cabendo aos que se ocupam da linguagem 
compreender quais são os mecanismos por meio dos quais se realizam tais construções.  

 

PRÁTICAS DISCURSIVAS E IDENTIDADE(S): A CIDADE DE SÃO LUÍS-MA COMO ESPAÇO DE 
SIGNIFICAÇÃO 

CAMILA TAVARES DOS SANTOS (UFMA) 

camila-tavares@live.com 

No decorrer de seus 402 anos de fundação francesa, a cidade de São Luís é reconhecida por 
diversos epítetos que cunharam sua identidade. Ao passo que identidades como Cidade dos 
Azulejos, Ilha do Amor, Jamaica Brasileira, já cristalizadas, ainda são difundidas principalmente 
nas mídias, outras emergem e criam outros pontos de referências identitárias. Atualmente, 
problemas relacionados à mobilidade urbana (congestionamentos, déficit no transporte público, 
vias mal estruturadas etc.) atingem a população e esse acontecimento ganha destaque nas mídias 
locais. A cidade passa a ser reconhecida no interior dos discursos de seus habitantes como a 
“cidade do trânsito caótico” onde “se locomover é um sofrimento”. Entendendo que os discursos se 
consolidam na linguagem e que as práticas discursivas traçam identidades, este trabalho analisa 
enunciados produzidos por sujeitos que habitam a cidade de São Luís - MA tendo como contexto 
a atual situação da mobilidade na capital maranhense. Para isso, nos respaldamos teoricamente 
na Análise do Discurso de vertente francesa (AD) e em alguns conceitos inseridos nessa disciplina, 
como as noções de enunciado, práticas discursivas, lugar do sujeito no enunciado e 
acontecimento discursivo. Nosso ponto de análise é uma matéria extraída do caderno especial 
sobre o aniversário de 401 anos de São Luís, publicada no jornal O Estado do Maranhão no dia 
08 de Setembro de 2013. Nesse material, analisamos os enunciados de uma seção em que a 
pergunta “O que você acha que é preciso fazer para São Luís se tornar uma cidade melhor?” é 
respondida por sujeitos que falam de diferentes lugares (representantes sindicais, estudantes, 
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vereadores, deputados, prefeito etc.), tais lugares são responsáveis por reger o que pode e o que 
deve ser dito, confirmando as palavras de Michel Foucault(1999), para quem todo discurso se 
insere em uma ordem, que é afetada por coerções de ordem linguística e social. Assim, o sujeito 
do discurso não tem a liberdade de dizer tudo, pois seus dizeres são controlados socialmente em 
uma relação do que pode e do que não pode ser dito. Por meio dessa análise, pudemos concluir 
que os sujeitos produzem seus discursos coordenados pelo lugar e pela posição social que 
ocupam na sociedade, e, a cidade, enquanto espaço de significação, tem sua identidade moldada 
no interior desses discursos. O trabalho é um recorte de uma pesquisa intitulada “São Luís: 
Identidade e espaço urbano” que vem sendo desenvolvida a partir dos diálogos realizados no 
Grupo de Pesquisa em Linguagem e Discurso do Maranhão (GPELD) e tem como orientadora a 
Proª. Drª. Ilza Galvão Cutrim (DELER/UFMA). 

 

A CONSTRUÇÃO DA FIGURA DO PAPA FRANCISCO NO DISCURSO DA MÍDIA: UM PAPA 
DIFERENTE? 

CARLOS EDUARDO DE FREITAS BARBOSA (UFPE) 

carlos_cadueduardo@hotmail.com 

Desde o início dos tempos, o homem busca acreditar em algo que ele possa se apoiar, algo a que 
ele possa recorrer – muitas vezes cegamente – para tentar amenizar seus problemas ou para 
achar um caminho para seguir. É dessa busca que temos a fé como um grande fator moral, 
político e social na formação da nossa civilização. Fé essa que é alimentada institucionalmente 
pela Igreja. A Igreja Católica que, historicamente, sempre deteve muito poder em suas mãos, 
influenciando milhares de vidas, hoje, se vê perdendo fiéis com maior frequência. Cada vez mais 
escândalos relacionados à igreja são descobertos; uma entidade que preza pela tradição perde 
parte do seu respeito pela sua tradicionalidade rigorosa, onde mulheres não pertencem a grandes 
cargos, divorciados e homossexuais são mal vistos. Mas eis que, dentro desse contexto de crises e 
da grande perda de fiéis do catolicismo, surge um novo Papa: o argentino Jorge Mario Bergoglio, 
de 76 anos, ou Papa Francisco, como escolheu ser chamado. Ele se tornou, em pouco tempo, um 
alvo para a mídia por suas declarações polêmicas, entre elas, sua posição sobre os homossexuais. 
Ele afirma que Deus ama a todos, e não desmerece as pessoas por gostar de alguém do mesmo 
sexo, declaração que contradiz os ideais da Igreja Católica que não aceita tal prática. Em seu 
pouco tempo de presença no cargo de Papa – quase dois anos -Francisco conseguiu uma 
notoriedade jamais vista por outro Papa, sendo indicado e recebendo “prêmios” de personalidade 
do ano, como o da revista gay americana The Advocate, e de homem do ano, pela revista 
americana Time e pela Vanity Fair italiana, todas de grande impacto e respeito mundial. 
Utilizando-nos da Análise do Discurso de linha pecheuxtiana, buscamos nesse trabalho analisar 
como é representada a imagem do Papa pela mídia, e como é construído tal referencial heroico. 
Ainda, nesse processo de heroicização, observamos como se constroem as relações de 
(des)identificação para com a figura projetada pelo/ao Papa. Partimos das noções de sujeito, 
sentido e condições de produção para a AD, em sua relação com a ideologia, a qual se materializa 
no discurso, que é definido por como “efeito de sentido entre locutores” (PÊCHEUX, 1969). O ideal 
heroico atribuído ao papa é construído pelo discurso da mídia, que faz parecer que o discurso/as 
ações do Papa Francisco rompem com os dogmas da Igreja Católica, apagando as contradições 
que lhe são inerentes. Mas, até esse momento, pudemos observar, nas nossas análises, que não 
existe uma ruptura ou desidentificação da parte do Papa Francisco para com os ideais católicos. 
O que há são deslizamentos de sentidos na busca para expandir o alcance da igreja, não 
constituindo talvez nem uma nova posição-sujeito dentro da Formação Discursiva Católica. 

 

ARUANDA: O DISCURSO DE RESISTÊNCIA DO DOCUMENTÁRIO PARAIBANO NA 
REINVENÇÃO DA IDENTIDADE DO CINEMA NORDESTINO/NACIONAL 

CECÍLIA NORONHA (UFPB) 

 cecilianoronha2@gmail.com 

O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise discursiva do documentário paraibano 
Aruanda (1960), com vistas a 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 
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discursos (literário, antropológico, folclórico, etnográfico, jornalístico e educacional) – uma 
reflexão em torno do processo de reinvenção do cinema brasileiro, especialmente do paraibano e 
nordestino. Pensando com Michel Foucault, pode-se dizer que o discurso cinematográfico de 
Aruanda se tornou um comentário, atualizado por outros filmes realizados posteriormente. Desta 
forma, 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 ressignificada no Cinema Novo, envolta em fome ou miséria, mas sim 
compreender como e por que determinados enunciados apareceram no lugar de outros. Para 
realizar a análise, deve-se levar em consideração que a produção de sentido 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, 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, com as contribuições da Semiologia Histórica 
desenvolvida por Jean-Jacques Courtine (2009), com seu conceito de memória discursiva e a 
noção de intericonicidade. Com essas ferramentas teóricas, será possível fazer um recorte da 
formação discursiva que propiciou a identidade do Nordeste nas telas de cinema nos anos 60. Tal 
identidade é constitutiva do cinema paraibano e aparece até mesmo em filmes mais recentes que 
compõem a cinematografia brasileira. Aruanda, com seu discurso de resistência, propôs assim 
mais uma forma de significar do Nordeste com uma visão ideologicamente “marcada”. 

 

DISCURSIVIDADE E AUTORIA NO TRABALHO COM O JORNAL ESCOLAR: POSSIBILIDADES 
DE DESLOCAMENTOS NO ENSINO DE LINGUA PORTUGUESA 

CLEITON DE SOUZA SALES (UNEMAT) 

 cleitonssales21@gmail.com 

O presente trabalho é fruto de uma pesquisa de mestrado, do Programa de Pós-Graduação - 
Mestrado Profissional em Letras, ProfLetras – Cáceres/MT, da Universidade do Estado de Mato 
Grosso, UNEMAT. Ele trata da elaboração de um Jornal Escolar para a circulação dos textos 
produzidos por alunos do oitavo ano do ensino fundamental de uma escola pública da rede 
estadual de Mato Grosso, da cidade de Várzea Grande, após uma sequência de aulas, cuja 
temática é Direitos Humanos, mais especificamente no que se refere a pessoas com necessidades 
especiais. Vale dizer, que o enfoque teórico do trabalho foi a Análise de Discurso, que teve como 
precursor na França Michel Pêcheux e, no Brasil, tem sido desenvolvida por Eni Orlandi e um 
grupo de pesquisadores. Mais especificamente, trabalhou-se com a constituição da função-autor, 
a noção de gestos de interpretação e assunção da autoria, tendo como base a perspectiva 
discursiva, e levando em consideração o funcionamento do Discurso Pedagógico (ORLANDI, 1987). 
Assim, no decorrer do trabalho, tentou-se mostrar que, sob certas condições de produção, autor e 
texto se constituem em concomitância (LAGAZZI, 2006). No trabalho, abre-se uma discussão 
sobre o modo como o discurso institucional, materializado através dos documentos oficiais, tais 
como Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), Orientações Curriculares (OCs) e o Projeto 
Político Pedagógico (PPP) da escola em que o projeto foi desenvolvido, se reveste da forma do 
Discurso Pedagógico, produzindo para o sujeito professor uma interdição sobre a possibilidade de 
um trabalho alternativo com a leitura e a escrita na escola. Dentre os autores que serão 
referenciados a fim de fundamentar teoricamente o trabalho estão: Castellanos-Pfeiffer (1993); 
Gallo (1992); Orlandi (1988); Lagazzi (2006); dentre outros. Nas aulas que precederam a 
formulação dos textos que foram, posteriormente, publicados no jornal da turma, os alunos 
entraram em contato com diversos materiais, a fim de que eles pudessem constituir um arquivo 
sobre a temática abordada. Dessa forma, foram assistidos documentários sobre os direitos de 
pessoas com necessidades especiais; foram realizadas aulas de campo em uma escola que atende 
crianças com necessidades especiais e na redação de um jornal da cidade; foram também lidos e 
discutidos textos sobre Direitos Humanos. A partir de então, os alunos iniciaram o processo de 
formulação dos textos. A circulação do jornal da turma iniciou-se em uma feira de ciências 
promovida pela escola com intuito de mostrar as atividades desenvolvidas pelos alunos no 
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decorrer do ano letivo. As reflexões desenvolvidas neste trabalho têm como base alguns dos textos 
escritos pelos alunos no decorrer do desenvolvimento das atividades do projeto. 

 

A MULHER NO DISCURSO DO SEBRAE: UMA APROXIMAÇÃO (IM)POSSÍVEL ENTRE 
IDEOLOGIA E INCONSCIENTE DO SUJEITO? 

CRISTIANE GOMES DE SOUZA (UFAL) 

cristianesouza_psi@hotmail.com  
Este trabalho analisa a relação do discurso SEBRAE da mulher que trabalha com a escritura do 
discurso capitalista, buscando compreender o processo de produção de sentidos a partir do 
referencial teórico da Análise do Discurso (AD) francesa. Constitui uma análise preliminar aos 
estudos de nossa tese de doutoramento em Linguística, pelo Programa de Pós-Graduação em 
Letras e Linguística da Universidade Federal de Alagoas – PPGLL/UFAL. Levamos em 
consideração que a realidade do mercado de trabalho de hoje se encontra diante de um paradoxo: 
necessita, para se manter, de um trabalhador competente, inovador, crítico, questionador, 
inteligente (pelo menos essa é a ideia difundida em cursos e livros de gestão de negócios). Por 
outro lado, essa demanda – ao criar novos espaços de produção de subjetividades, de expressão e 
de expansão das ações dos trabalhadores, em diversos planos (do pensamento, da linguagem, da 
afetividade, das interações sociais) – traz a possibilidade de os trabalhadores questionarem e 
reinventarem o próprio sistema laboral em que se inserem. Interessa, nesse projeto de pesquisa, o 
sujeito, a mulher trabalhadora, em um contexto específico: no SEBRAE. A hipótese levantada é 
que o discurso remete à exploração da mulher pelo mercado/SEBRAE. E que as múltiplas tarefas 
desenvolvidas pelas mulheres trabalhadoras refletem de forma negativa em suas relações, 
interferindo também em sua identidade. Este estudo envolverá como corpus da nossa pesquisa o 
material empírico do SEBRAE sobre o trabalho da mulher, na perspectiva das principais 
categorias teórico-metodológicas convocadas nas análises, com ênfase na noção de formação 
discursiva e da contribuição de analistas do discurso de linha marxista. 

 

DISCURSO CHARGÍSTICO: ANÁLISE DE SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DO ARQUIVO 
JORNALÍSTICO 

CRISTIANE RENATA DA SILVA CAVALCANTI (UNICAP) 

reyelcris@ig.com.br 

Este trabalho aborda o discurso jornalístico, trazendo como elementos para sua análise o 
discurso da charge. Localizamos esse tipo de discurso no interior da perspectiva da Análise de 
Discurso e de seu lugar nas ciências da linguagem, seu estatuto textual e sua ligação com a 
história. Depois, serão abordados as instâncias do discurso jornalístico: sua constituição, 
formulação e circulação. Em seguida, explicitaremos como esse discurso, enquanto prática de 
arquivo, produz uma memória institucionalizada. Por fim, propomos alguns direcionamentos para 
a análise do discurso de charges produzidas no período do segundo turno das eleições 
presidenciais do ano de 2010 veiculadas em três grandes jornais do Brasil. Neste estudo, a noção 
de arquivo é movimentada a partir de reflexões embasadas na teoria da Análise do Discurso 
francesa. Sendo assim, a finalidade aqui é a de fazer uma discussão teórica sobre como um 
analista de discurso pode trabalhar na construção de seu arquivo, e como, a partir deste 
dispositivo, ele pode chegar às análises das sequências discursivas. Desse modo, o analista de 
discurso seria capaz de, a partir de gesto distinto de leitura do arquivo de verificar porque certos 
sentidos sofrem movimentos parafrásticos e polissêmicos e até mesmos permitem processo de 
apagamento enquanto outros permanecem. Nas palavras de Nunes (2007, p. 374), “O material de 
arquivo está sujeito à interpretação e, mais do que isso, à confrontação entre diferentes formas de 
interpretação e, portanto, não corresponde a um espaço de ‘comprovação’, onde se suporia uma 
interpretação unívoca”. Sabemos que nem sempre a Análise do Discurso teve este tratamento 
metodológico com o arquivo. Ainda muito presa e tão-somente ligada ao discurso político, a 
Análise do Discurso partia já de uma leitura consagrada de arquivo para construir seu corpus de 
análise. Desse modo, este não-retorno ao arquivo poderia restringir certas análises. Para 
confirmar, J. Guilhaumou e D. Maldidier (2010, p.162) afirmam que Inicialmente presa ao gênero 
do discurso político a análise do discurso clássica não tinha nenhuma necessidade de 
diversificação do arquivo. No entanto, a partir da busca por aquilo que instala social no interior 
do político, não pudemos mais ignorar a multiplicidade de dispositivos textuais disponíveis. 
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Vemos que a Análise do Discurso ampliou seu campo de investigação: do interesse pelo discurso 
doutrinário, ela passou ao que poderíamos chamar a história social dos textos. Nesse sentido, 
reafirmamos aqui a posição dos autores dizendo que a Análise do Discurso não trabalha mais 
somente no campo político. Sua ampliação é tamanha que são analisados desde o discurso 
político ao imagético. Desta forma, analisaremos sequências discursivas do arquivo da nossa 
pesquisa de dissertação de Mestrado titulada: DISCURSO POLÍTICO NA CHARGE, no ano de 
2013. Uma vez que entendemos que o arquivo, mesmo não sendo totalmente interpretável, mesmo 
não sendo plenamente acessível, é sempre fértil e, a cada (re)leitura, é possível que o analista 
encontre ali outros sentidos que anteriormente lhe pareciam obscuros. Assim, embasamos-nos na 
Análise do Discurso, que é para nós ferramenta essencial. E é por este dispositivo que se pode 
chegar aos processos discursivos que ora são percebidos no arquivo, ora não. Então entendemos 
que o analista de discurso, que é um ser incompleto, incapaz de decifrar todos os sentidos, tenta 
identificar processos discursivos que são postos como evidência e tenta desnaturalizá-los, 
instigando assim nossa reflexão sobre o funcionamento teórico e/ou analítico arquivo. 

 

CORPOS VIOLADOS: DISCURSOS SOBRE A VIOLÊNCIA SEXUAL NAS FOTOGRAFIAS DO 
PROJETO UNBREAKABLE 

DANIEL CISNEIROS (UFPE) 

dcisneiros@gmail.com 

Neste trabalho pretendo refletir sobre os corpos de vítimas de violência sexual que aparecem nas 
fotografias do Projeto Indestrutível: A Arte da Cura (Project Unbreakable: The Art of Healing). 
Interessa-me, especialmente, compreender como experiências de violência sexual são 
discursivizadas pelas vítimas verbal e visualmente a partir da exposição e nomeação de seus 
corpos. O Projeto Indestrutível foi idealizado em 2011 por Grace Brown, uma fotógrafa residente 
em Massachussets (USA), e tem como objetivos “dar voz a sobreviventes de agressão sexual”, 
“aumentar a conscientização sobre agressão sexual e incentivar a cura através da arte”. Nas 
fotografias que compõem o projeto, as vítimas seguram cartazes com textos que materializam 
lembranças dos ataques sexuais ou mensagens dirigidas aos agressores e ao público em geral. 
Algumas dessas fotografias foram produzidas por Grace Brown, enquanto as restantes foram 
enviadas pelas próprias vítimas para a equipe do projeto. Em minha proposta, pretendo analisar 
como ocorre a construção discursiva de sentidos no interior dessas fotografias pela interação 
entre os elementos verbais e visuais. Para pô-la em prática, recorro aos instrumentos teórico-
analíticos da Análise do Discurso, com um enfoque na maneira como as vítimas constroem seus 
ethé através da exposição de seus corpos em texto verbal e imagético e dos efeitos de sentidos aí 
construídos. Compreendemos o corpo como uma materialidade significante produzida 
historicamente e composta por três dimensões, conforme Hashiguti (2007; 2012): a biofísica 
(“organismo biológico com estrutura e sintaxe fisiológicas e biomecânicas próprias”), a imaginária 
(“representações sociais, antecipações, expectativas de falas e gestos”) e a simbólica (“constituído 
e significado por memória discursiva, memória de linguagem que constitui o sujeito e possibilita 
historicamente o dizer e o fazer”). Acreditamos que a decisão das vítimas de expor publicamente 
seus corpos e a condição de pessoas cujos direitos sexuais foram violados reestabelece suas 
dignidades e lhes devolve simbolicamente, através do discurso verbal e imagético, o poder sobre o 
próprio corpo. Ao tomarem as rédeas sobre seus corpos, as vítimas reconhecem que suas 
experiências de violência sexual, ainda que sejam parte inimputável de suas vidas, não as 
impedem de seguir adiante enquanto sujeitos de seu próprio destino. Ademais, ao retomarem a 
fala de seus violadores, empoderando-se do discurso alheio e circunscrevendo-o aos seus 
objetivos, as vítimas invertem a situação a que foram expostas, obrigando seus atacantes a 
falarem por elas. Em outras palavras, elas tornam-se agentes do discurso que outrora as oprimiu 
e agora pode vir a libertá-las através de um movimento catártico de “expiação”. Além disso, como 
explica Barthes (1984, p. 22), o sujeito se transforma em imagem no momento em que é 
fotografado, estando essa transformação muitas vezes associada ao sentimento da “criação” de 
um “novo corpo”. Essa “transformação”, portanto, pode estar associada a efeitos terapêuticos 
sobre as vítimas de violência sexual, cujos corpos estão marcados (fisicamente ou 
simbolicamente) pela experiência de violência sexual. O ato de ser fotografado, portanto, 
significaria uma reconstrução simbólica do corpo, que associada à reapropriação simbólica do 
corpo (já proporcionada pelos discursos verbais e visuais), contribuiria para a reabilitação 
psicológica das vítimas. Soma-se a impressão de que o corpo das vítimas tem um papel primordial 
para a construção dos efeitos de sentido que visam à reparação psicológica. São esses dois 
elementos que compõem os pressupostos a partir do qual trabalhamos, segundo os quais o corpo 
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aparece como elemento principal dos discursos que constituem as fotografias, sendo mobilizado 
de maneira verbal e visual para a promoção, como efeito de sentido, da restituição simbólica do 
poder das vítimas sobre seus próprios corpos a partir da assimilação, elaboração e ressignificação 
das experiências traumáticas de violência sexual, promovendo, enfim, um efeito terapêutico sobre 
as vítimas. 

 

HOMOSSEXUALIDADE E DISCURSO: O ESPAÇO DO SUJEITO “GAY” EM REVISTAS DA 
DÉCADA DE 60 À CONTEMPORANEIDADE 

DAYVESSON DELEON BEZERRA DA SILVA (UNICAP) 

dayvesson@hotmail.com 

RUI MIGUEL PEREIRA CAEIRO (UFPE) 

rui.caeiro21@hotmail.com 

A homossexualidade tem sido palco de várias discussões, abordadas atualmente por diversas 
áreas de comunicação e, devido a isso, o sujeito homossexual tem sido visto e interpretado de 
diferentes maneiras, por diferentes óticas. Assim, a manipulação da mídia e os discursos sociais, 
ora constituem uma imagem positiva dessas pessoas, ora negativa. Em um breve percurso 
histórico, observou-se um considerado avanço no espaço e nas formas enunciativas referentes ao 
assunto. É a partir desta inquietação que surge o presente trabalho, buscando, em sua essência, 
estudar e analisar a abordagem discursiva de revistas da década de 60 à contemporaneidade, 
bem como, o discurso do sujeito “gay” e suas implicações na construção de uma sociedade 
contemporânea. O presente trabalho analisa o espaço que esse sujeito ocupou e ocupa, no corpus 
analisado, à luz da Teoria da Análise do Discurso de Linha Francesa (AD), mostrando como esse 
importante veículo midiático se porta nessas diferentes décadas. Do ponto de vista político, a 
Análise do Discurso (AD) nasce, assim, na perspectiva de uma intervenção, de uma ação 
transformadora, que visa combater o excessivo formalismo linguístico então vigente, visto como 
uma nova facção de tipo burguês. A rigor, o que a AD faz de mais corrosivo é abrir um campo de 
questões no interior da própria linguística, operando um sensível deslocamento de terreno na 
área, sobretudo nos conceitos de língua, historicidade e sujeito, deixados à margem pelas 
correntes em voga na época. Para tal análise, foi realizada uma pesquisa em acervos digitais e 
impressos com o intuito de coletar corpora discursivos que servissem de suporte analítico para o 
estudo em questão. A partir daí, foram constituídos recortes discursivos e analisados à luz dos 
procedimentos analíticos da própria teoria, sendo desenvolvidas considerações a partir das noções 
de formação discursiva, política do silêncio - silenciamento, formações ideológicas e deslizamento 
de sentido, com o objetivo de observar diferentes efeitos de sentido possíveis de serem produzidos 
a partir da mesma materialidade discursiva, dependendo da posição sustentada por aqueles que a 
empregarem/lerem em determinadas condições de produção. Na discussão, fica claro o avanço 
alcançado no decorrer das décadas, refletindo-se em diversos âmbitos como o religioso, político e 
social. Pesquisas dessa natureza comprovam que o estudo da AD exerce contribuições 
significativas para o progresso e discussão de temas relevantes, fazendo com que os direitos 
humanos sejam assegurados igualitariamente a todos.  

 

REVISÃO NA REDE: UMA ANÁLISE DE MATERIALIDADES SIGNIFICANTES SOBRE O 
TRABALHO DO REVISOR 

 DEBBIE MELLO NOBLE (UFRGS) 

 debbiemnoble@gmail.com 

Neste trabalho, buscarei realizar, pelo viés da Análise do Discurso fundada por Michel Pêcheux, 
um breve exercício de análise dos discursos que circulam na rede sobre o trabalho do revisor de 
textos. O lugar de revisor de textos está presente em editoras, gráficas, agências de publicidade, 
redação de jornais, revistas, instituições governamentais e em empresas de diversos segmentos 
diferentes. Com as novas tecnologias, o profissional de revisão não perdeu espaço, pelo contrário, 
aperfeiçoou-se e fortaleceu a necessidade de seu trabalho no meio digital. Dessa forma, também 
os discursos que circulam sobre seu trabalho ganharam força através de comunidades on-line e 
blogs, os quais trazem, repetidas vezes, marcas de humor para abordar a questão. Como corpus, 
analisarei três materialidades significantes, todas compostas de materialidade verbal associada à 
materialidade não verbal: um card de Facebook, um infográfico e uma charge, dos quais 
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recortarei algumas sequências discursivas e analisarei como acionam uma memória discursiva 
acerca do que é/faz/deseja o revisor de textos. A partir delas, pretendo observar que pré-
construídos retornam na rede acerca do trabalho do revisor de textos, e de que forma os sentidos 
dessas materialidades se constituem histórica e linguisticamente. Para compreendermos as 
noções de pré-construído e memória discursiva adotadas aqui, podemos afirmar, com Pêcheux, 
que há “um todo complexo com uma dominante” (1995, p. 162), o interdiscurso, de onde é 
possível que intervenham os pré-construídos pelo acionamento de uma memória, a qual 
possibilita, dá condição ao que está sendo dito na atualidade e, por isso, fará sentido ao sujeito 
que se depara com esse discurso. Ainda segundo Pêcheux (1995, p. 164), o pré-construído 
“corresponde a algo já existente que fornece-impõe a realidade e seu sentido”. Da mesma forma, 
analisaremos como a memória discursiva funciona nesses discursos de forma a contribuir para a 
formação dos sentidos possíveis sobre o revisor de textos, já que, nas palavras de Pêcheux, a 
memória é “um corpo interdiscursivo de traços sócio-históricos em que se encontra a própria 
condição para produzir e interpretar”. Para Courtine (1999), a memória pode ser saturada ou 
lacunar, sendo a primeira o que possibilita que determinados sentidos sejam acionados, pelos 
pré-construídos, e a segunda nos diz que a memória possui falhas e, assim, abre espaço para o 
novo. A partir disso, podemos analisar ainda o funcionamento das noções de produtividade e 
criatividade (Orlandi, 2012) em nosso corpus, buscando perceber se tais materialidades se 
fundam na repetibilidade dos processos parafrásticos ou se fazem intervir o diferente em um 
processo polissêmico. Para nosso objetivo, será necessário ainda observar qual(is) o(s) 
imaginário(s) de língua está/estão presente(s) nesses discursos, uma vez que não só o sujeito se 
constitui na/pela língua, mas também é sob suas bases que se alicerça o trabalho do revisor. 

 

AS REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS DE ALUNOS DE LÍNGUA ESPANHOLA EM SITUAÇÃO 
DE VULNERABILIDADE SOCIAL 

ÉLIDA CRISTINA DE CARVALHO CASTILHO (UFMS) 

 elidacpc@bol.com.br 

Este trabalho objetiva analisar nas representações discursivas de um grupo de alunos nas aulas 
de Língua Espanhola como Língua Estrangeira em uma escola periférica de ensino público da 
cidade de Campo Grande - MS seu processo de constituição identitária. Para tanto, rastreamos 
em suas marcas linguísticas e, portanto, ideológicas, os (inter)discursos que permeiam seus 
dizeres, tendo como hipótese central que os discursos destes sujeitos entendidos como permeados 
por discursos que circulam na sociedade (interdiscursos) tendem a uma desvalorização da 
aprendizagem de uma língua estrangeira. A coleta do corpus deu-se por aplicação de um 
questionário com perguntas semiestruturadas e por gravação de entrevista, no intuito do 
cruzamento das informações, não simplesmente para contrastar ou validar as informações 
anteriormente repetidas, mas por acreditarmos que com a nova prática enunciativa da entrevista, 
entendida como um instrumento de prática linguajeira situada sócio-historicamente , algo novo e 
de irrepetível (que pressupõe o próprio conceito de enunciação) em relação ao questionário se 
materializaria, principalmente porque nossos informantes (alunos) tendem a ser mais sucintos e 
evasivos na escrita (questionário). Utilizamos como princípios teórico-metodológicos a Análise de 
Discurso de linha francesa teorizada por Pêcheux (1998 e 2002) e seus principais conceitos 
operatórios, a saber, formação discursiva, interdiscurso e memória. Para tratar sobre os conceitos 
de representação e identidade recorremos ao que planteia Coracini (2007) e Bauman (1998). Da 
autora, tomamos por empréstimo seu conceito de “sujeito fruto de múltiplas 
identificações/representações em permanente movimento, sempre em elaboração e 
transformação” e do filósofo seu conceito de identidade como algo “líquido” que, devido às 
questões sociais atuais são moldadas de acordo com a necessidade de seu portador. O método 
utilizado é o arquegenealógico e hermenêutico do sujeito de Foucault (1969, 1998), que procura 
rastrear nos arquivos da humanidade a origem dos discursos que são proferidos em determinadas 
épocas e não em outras, em que buscamos “escavar” nos dizeres dos alunos marcas linguísticas 
representativas de sua formação discursiva e imaginária e o porquê de sua utilização neste dado 
momento histórico. Assim, depreendemos como algumas considerações que os discursos de 
nossos informantes são interpelados verticalmente por um assujeitamento das acepções 
estereotipadas e difundidas pelos órgãos governamentais de ensino e, consequentemente, 
acatados pela sociedade. Entretanto, dado o funcionamento lógico-linguístico do discurso a que 
acreditamos, buscamos, dissimulados no próprio funcionamento da linguagem, na singularidade, 
na subjetividade de cada enunciador, as marcas indeléveis que (re)velam traços da identidade 
deste alunos que, indelevelmente, é constituída na e pela sociedade.  
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UMA ANÁLISE DISCURSIVA DE SUJEITOS AFÁSICOS EM GRUPO DE CONVIVÊNCIA 

ERIKA MARIA ASEVEDO COSTA (UNICAP) 

erikacostalinguagem@gmail.com 

A Análise do Discurso de linha francesa (AD) é uma teoria, que trabalha no entremeio de três 
regiões do conhecimento científico: o Materialismo Histórico, a Linguística e a Psicanálise. Além 
disso, propõe um procedimento analítico, importante no processo de interpretação discursiva. A 
afasia é um distúrbio da linguagem, decorrente de causa neurológica, como Acidente Vascular 
Encefálico (AVE) ou Traumatismo Crânio Encefálico (TCE), entre outras. A Afasia pode gerar 
desde um simples distúrbio imperceptível na fala à impossibilidade plena de funcionamento de 
linguagem. Este trabalho visa a analisar discursivamente a linguagem de sujeitos afásicos 
participantes de Grupo de Convivência de Afásicos. Nesse contexto, o presente trabalho baseia-se 
na teoria e procedimentos analíticos da AD, proposta por Pêcheux e desenvolvida, no Brasil, por 
Orlandi e seguidores. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir da observação do funcionamento da 
linguagem de sujeitos integrantes do Grupo de Convivência de Afásicos (GCA), grupo de extensão, 
ensino e pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem da Universidade 
Católica de Pernambuco (UNICAP). Os encontros semanais no GCA do Laboratório de Linguagem 
desse PPG têm duração de duas horas. As atividades do grupo enfatizam o trabalho com a 
linguagem, seja na modalidade oral ou escrita; bem como oferecem um locus para discussões 
sobre a inserção do sujeito afásico na sociedade. Dentre os integrantes do GCA, foram 
selecionados dois sujeitos que se destacam pelas frequentes tentativas de estabelecerem diálogo 
com os demais participantes. Por meio das transcrições das sessões realizadas, foi possível 
encontrar uma regularidade nos temas trazidos pelos sujeitos afásicos no GCA da UNICAP. São 
eles: crença na incapacidade da fala, lembranças do passado, a doença de base e mitos baseados 
no senso comum. Os sujeitos em análise acompanham o que é discutido no grupo e assumem o 
lugar de dizer, mesmo com a dificuldade na linguagem. Eles utilizam recursos, como apontar para 
o papel com a finalidade de fazer o outro entender que ele não ocupa mais a posição de domínio 
de sua linguagem, o que é uma ilusão, porque, de acordo com a AD, no resgate da psicanálise 
lacaniana, o sujeito não controla o que diz (apesar da ilusão de controle). Esses dizeres do sujeito 
afásico também remetem à formação discursiva do sujeito, “o que pode e deve ser dito,” em um 
lugar social e historicamente determinado, identificado agora por um sujeito que, em sua 
perspectiva, “não fala”. Ainda assim, permanece ocupando a posição de quem pode e deve dizer. 
Da mesma forma, os companheiros afásicos do grupo o aceitam e se esforçam por compreender o 
outro. No entanto, observa-se que o sujeito afásico também “opta” por assumir uma posição de 
silenciamento, quando notam que não conseguirão falar. As pausas aparecem continuamente e 
mostram o sintoma na/da linguagem: a falha que faz parar, que cristaliza, mas que também 
insiste em significar. Assim, sendo, entre pausas e silêncios, o discurso de sujeitos afásicos deve 
ser cuidadosamente analisado para que se possa compreender como produz efeitos de sentido. 
Partindo-se da proposta da AD, pode-se afirmar que o sujeito afásico não tem controle sobre o que 
diz e a Afasia limita as condições da língua, levando o sujeito a ocupar uma posição da 
“impossibilidade do dizer” ou silenciar, ao se deparar com a falha que pode não fazer sentido no 
outro.  

 

O BRASIL POR BRASILEIROS: ESTEREÓTIPO E AUTORIA 

EVANDRO OLIVEIRA MONTEIRO (UFRGS)  

evandro.o.monteiro@hotmail.com 

Este trabalho tem como objetivo inicial apresentar algumas reflexões a respeito de estereótipos 
relacionados ao Brasil, e das formas e meios de sua propagação A pesquisa que vem sendo 
realizada tem como base teórica a Análise do Discurso pêcheutiana. Como dissemos em texto 
anterior (MONTEIRO, 2015), o estereótipo está ligado à imagem, à ideia, faz parte de um pré-
construído “engessado” – termo de De Nardi (2007) –, e se faz presente no texto por meio de 
(repetitivos) discursos clichês. É com base nessa ideia que analisamos um arquivo composto por 
entrevistas, em inglês, com empresários brasileiros que respondem a questões de diversos temas 
(negócios, língua, cotidiano etc) sobre o Brasil e os brasileiros – material disponível no site da 
Universidade do Texas. Em nossas análises, trabalhamos com a noção de memória discursiva, 
que, de acordo com Orlandi (2009), é “o saber discursivo que torna possível todo dizer e que 
retorna sob a forma do pré-construído”, e consideramos, também, o papel das relações de forças 

 

 



73 

na produção do discurso – “o lugar a partir do qual fala o sujeito é constitutivo do que ele diz.” 
(ORLANDI, 2009). Atentamos para a influência da posição social pela qual se apresentam esses 
sujeitos na reprodução desses dizeres “eternamente cristalizados” na sociedade. Buscamos 
observar, através de “pistas” nos textos, as regularidades, os deslizes, as construções e os 
funcionamentos dos dizeres. E, assim, recortamos algumas sequências discursivas (sds) que 
formam nosso corpus discursivo. A partir das análises das sds, destacamos, ainda, a contradição, 
presente na construção dos discursos, através dos efeitos simultâneos de evidência, intensidade, 
imprecisão e incerteza. A autoria é também discutida neste estudo quando procuramos verificar o 
seu papel na repercussão dos estereótipos. Constatamos, durante as análises das sds, uma 
inclinação dos sujeitos a recorrer à noção de cultura como um amparo e uma sustentação para 
seus dizeres. A cultura é, então, significada nas entrevistas como algo moldável e envolvente, 
“maleável”, isto é, um suporte sempre disponível para ser (re)utilizado, lugar em que há um efeito 
de que os discursos se acomodam facilmente, lugar de justificativa, lugar acessível ao discurso de 
qualquer sujeito, não só para romper, conforme Leandro Ferreira (2011), mas também para unir 
dizeres. Consideramos que, nesse material de análise, há um percurso diferente da autoria, pois 
há uma desconstrução do efeito de origem, já que os entrevistados buscam visivelmente a 
consistência do que dizem no fora, no anterior, no já-dito, no “evidente”, no outro. 

 

REPRESENTAÇÕES DO TRABALHO NAS MURALHAS: O PANOPTISMO INVERTIDO E AS 
RELAÇÕES DE PODER 

EVELYN YAMASHITA BIASI (UFSM)  

evelynbiasi@gmail.com 

O trabalho nas muralhas é característico de instituições totais que apresentam caráter de 
fechamento aos indivíduos que se encontram segregado da sociedade mais ampla por considerável 
período de tempo e que levam uma vida fechada e formalmente administrada, como é o caso dos 
sujeitos em conflito com a lei e que, portanto, foram privados de sua liberdade. O presente 
trabalho refere-se a uma breve análise do corpus da dissertação de mestrado que tem como tema 
os processos identitários do agente de escolta e vigilância do estado de São Paulo. A base teórica 
está fundamentada na Análise do Discurso de linha francesa nos autores que compreende o 
discurso como lugar onde se pode observar a relação entre língua e ideologia do sujeito que é 
clivado, incompleto e inconsciente. O objetivo deste trabalho é analisar as relações ideológicas e 
de saber-poder presentes nas relações do trabalho do agente de escolta e vigilância do sistema 
penitenciário. Após entrevista com oito profissionais que atuam na função há mais de cinco anos 
e em diversas localidades do interior do Estado, a escolha dos recortes de análise se deu a partir 
do método foucaultiano arquegenealógico, pautado especialmente nas regularidades do discurso. 
Os resultados encontrados indicam que no ambiente carcerário o guarda de muralha realiza 
diretamente o papel de agente da ordem e da disciplina por meio da função de vigilância 
constante dos sujeitos encarcerados. No entanto, observa-se que a estrutura física do sistema 
prisional permite que os agentes também sejam alvos de vigílias dos sujeitos encarcerados 
formando assim um mecanismo de panoptismo invertido. É importante destacar que o 
panoptismo é um dispositivo de controle idealizado para que funcionasse em qualquer ambiente 
onde se desejasse vigiar e controlar o comportamento de uma determinada população de maneira 
por meio de um poder onipresente e onisciente na medida em que o sujeito vigiado não deveria ter 
certeza de que estaria sendo observado, mas deveria ter certeza de que sempre haveria esta 
possibilidade. Neste caso, o dispositivo que deveria ser usado para manter a disciplina e vigia dos 
internos é usado de maneira inversa já que o interno é quem possui maior visibilidade do 
trabalhador, desenvolvendo um mecanismo intenso de controle sobre os corpos dos 
trabalhadores. Desse modo, compreende-se que o poder no ambiente prisional transita entre os 
trabalhadores e os internos de modo que os primeiros que, por ora, são agentes representantes da 
vigia e da ordem institucional, noutro momento encontram-se numa posição submissa ao poder 
do interno que mesmo dentro de sua cela os vigiam com precisão demonstrando um fenômeno de 
panoptismo que é invertido dentro do sistema penitenciário, pois aquele que deveria realizar a 
vigilância acaba sendo submetido a ela. 
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IGREJA NOVA E SEUS LUGARES DE MEMÓRIA 

FABIANA FERREIRA NASCIMENTO DE SOUZA (UFPE) 

fabiana_nuce@yahoo.com.br 

Ao examinar o funcionamento discursivo do Jornal Igreja Nova, em investigações anteriores, 
restou-nos uma inquietante sensação de incompletude analítica que nos impulsiona a retomar as 
investigações sobre as confluências e contradições discursivas entre os ideais fortemente 
defendidos pelo periódico e o discurso da Igreja católica tradicional. Esse jornal foi criado com o 
intuito declarado de servir como um espaço em que leigos e leigas da Igreja Católica pudessem 
manifestar-se contra as ações das alas conservadoras da Igreja e, para observar tais 
manifestações (discursivas), propomos aprofundar as investigação, mencionando o modo como o 
discurso da Teologia da Libertação – da Igreja Católica – se inscreve no discurso do Igreja Nova. 
Para tanto, nos apoiaremos teoricamente na Análise do Discurso de linha francesa pechetiana, 
ressaltando principalmente os ecos que a Memória discursiva faz no discurso do Igreja Nova; 
pretendemos pôr em evidência a forma como saberes já ditos em “outro” discurso se apresentam 
no discurso do(s) sujeito(s) presentes no periódico. Interessa-nos, especificamente, ao observar o 
funcionamento discursivo do Jornal e seu enlace com a Teologia da Libertação, o trabalho da 
memória e sua interferência na configuração do discurso do Igreja Nova; o movimento de 
repetição, de refutação, assim como de esquecimento de alguns elementos de saber. Mesmo 
sabendo que é nas obras de Courtine que nos apoiamos, inicialmente, para refletir teoricamente 
sobre Memória discursiva, não menos importante será, para nós, o autor Pierre Nora que forja um 
conceito bastante produtivo para nossas análises: o conceito de Lugar de memória, entendido pelo 
autor como aquilo que se caracteriza por ser objeto de um ritual; aquilo que nos resta e que se 
perpetua de outro tempo. Baseados nesse conceito, investigaremos o papel dos Concílios de 
Trento e Vaticano II que, em investigações anteriores, sinalizaram servir-nos como possíveis 
Lugares de memória para as respectivas representações do ser Igreja Católica (tradicional) e do 
Novo jeito de ser Igreja, proposto pelas diversas faces da Teologia da Libertação. Importa-nos, 
ainda, mencionar que serão analisadas sequências discursivas extraídas dos exemplares do 
Jornal Igreja Nova, assim como fragmentos dos textos de referência do Concílio de Trento; do 
Concílio Vaticano II e das conferências episcopais de Medelín e Puebla.  

 

DISCURSO E MATERIALISMO HISTÓRICO: TENSÕES IDEOLÓGICAS, (RE)TOMADA E 
(RE)SIGNIFICAÇÕES NA MÍDIA IMPRESSA BRASILEIRA 

FABIANO DUARTE MACHADO (UFAL) 

fabianoduarte.ifal@yahoo.com.br 

ROSÂNGELA OLIVEIRA CRUZ PIMENTA (UFAL) 

rocpiment@yahoo.com.br 

Este trabalho desenvolve um estudo sobre a construção/disputa dos sentidos na memória social 
a partir do discurso da mídia impressa brasileira, na perspectiva da Análise do Discurso de base 
pêcheuxtiana, ancorado no materialismo histórico-dialético, refletindo sobre o processo de 
reprodução e contribuindo para um movimento de transformação da práxis social através do 
desvelamento da ideologia dominante da materialidade discursiva que será analisada. O nosso 
objetivo imediato é propor um debate com base no materialismo histórico-dialético e na sua 
proposta de leitura da categoria História na construção e no funcionamento da memória, na 
disputa dos sentidos engendrados em acontecimentos discursivos, no tocante aos gestos de 
leitura e (re)leitura do contexto dos Protestos de junho de 2013 no Brasil. Buscaremos observar 
esse funcionamento à luz de fatos históricos e seus movimentos na mobilização dos sentidos na 
corrente do interdiscurso em enunciados (sequências discursivas) veiculados na imprensa 
brasileira, observando os movimentos irrupção dos acontecimentos discursivos e suas cadeias de 
reformulações parafrásticas no processo de retomada/resignificação da memória, na constituição 
dos efeitos de sentidos de "Protestos", “Revolução”, “Democracia” e "Manifestantes", apresentados 
com uma aparente transparência homogênea de intocável imparcialidade que, supostamente, 
estaria por cima dos interesses das classes sociais, como já nos preveniu Bakhtin/Volochínov 
(1981, p.46): “A classe dominante tende a conferir ao signo ideológico um caráter intangível e 
acima das diferenças de classe, a fim de abafar ou de ocultar a luta dos índices sociais de valor 
que aí se trava, a fim de tornar o signo monovalente.” Nosso referencial teórico ancora-se em 
estudos de Marx (2005), Pêcheux (1997, 2009), Bakhtin/Volochinov (1981, 1986), Gramsci 
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(2001), Hobsbawm (2002), Silva-Sobrinho (2007), Maldidier, Normand & Robin (1997), Courtine 
(1981), Orlandi (1983, 1993, 2001, 2004, 2005), Zoppi-Fontana (2002), Magalhães & Silva 
Sobrinho (2014), Mariani (1998). A seleção do corpus se deu, a partir da observação da 
construção dos sentidos na dialética homogêneo/heterogênea do discurso, materializado em 
reportagens de grandes veículos como o Jornal o globo e a Revista Veja sobre os eventos, com a 
intenção consciente/inconsciente de torná-los monovalentes, ou seja, dotá-los de uma aparente 
“homogeneidade e transparência”. Para atingir nosso intento, lançamos mão, em nossa análise, 
dos pressupostos teórico metodológicos do Materialismo histórico dialético e de categorias 
centrais da AD, tais como: Condições de Produção do Discurso, Formação Ideológica e Formação 
Discursiva e memória. Essa perspectiva teórica nos possibilitou identificar as tensões sígnicas que 
subjazem à aparente universalidade dos discursos que produzidos materializados em reportagens 
da revista Veja em momentos históricos específicos buscam apagar as tensões das lutas sociais. 

 

ATÉ QUANDO ESPERAR: DESLIZAMENTOS DE SENTIDOS ENTRE O DISCURSO RELIGIOSO 
E O DISCURSO CAPITALISTA 

FELIPE SOUZA FERRAZ (UNEMAT) 

 felipe_olaf@hotmail.com 

Durante os anos 1960 e 1970, a MPB desempenhou um importante papel de crítica ao regime que 
vigorava no país, mas foi na década de 1980 que o Punk Rock brasileiro acrescenta uma nova 
nota no acorde da insatisfação política (e social). São nessas condições que nasce em Brasília a 
Plebe Rude, uma das bandas Punk que surgiu no contexto de transição política pela qual passava 
o país. Desta forma, nosso material de análise é constituído pela letra ‘Até quando esperar’ do 
álbum “O concreto já rachou” (1985) da banda em questão. Nos inscrevemos a partir da Análise 
de Discurso de linha materialista, ancorada nos estudos de Michel Pêcheux. Esse campo de 
conhecimento considera o discurso enquanto efeito de sentidos entre locutores e compreende a 
língua em relação com a exterioridade (Orlandi, 1999). A língua não é vista de forma fechada em 
si mesma, pois seus sentidos dependem das relações com a história, sendo que todo dizer se filia 
a uma memória discursiva que pressupõe um já-dito que serve de sustentação para o dizer. O 
indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia, sendo que no efeito da interpretação o sentido 
aparece como único. Assim, “o analista, que tem como objetivo compreender o dizer [...], sabe que 
o sentido pode ser outro, ou é como é por certas determinações históricas que é preciso conhecer” 
(Orlandi, 2012, p. 150). Sobre a metáfora, Pêcheux (1997), ao teorizar sobre o funcionamento do 
sentido, diz que a metáfora é “a tomada de uma palavra por outra, ou seja, transferência, o modo 
como as palavras significam”. Estabelece, a partir dessa noção, “que não há sentido sem 
metáfora”, ou seja, o sentido existe exclusivamente nas relações de metáfora (realizadas em efeitos 
de substituição, paráfrases, formação de sinônimos) das quais uma formação discursiva vem a ser 
historicamente o lugar mais ou menos provisório (Orlandi, 1999). A música que analisamos é “Até 
quando esperar” da banda Plebe Rude, do álbum “O concreto já rachou” de 1985. Mostramos o 
funcionamento do discurso religioso a partir da ancoragem em enunciados tais como: “Não é 
nossa culpa, nascemos já com uma benção”; “E cadê a esmola que nós damos sem perceber, que 
aquele abençoado poderia ter sido você”; “Até quando esperar a plebe ajoelhar esperando a ajuda 
do divino Deus”. Buscamos compreender como a música produz efeitos de crítica pelo 
deslizamento do religioso na relação com o discurso do capitalismo e como o religioso metaforiza 
(Pêcheux, 2014) essa passagem. A relação entre o discurso religioso e o do capitalismo é mostrada 
nos apontamentos de Althusser (1996) sobre os Aparelhos Ideológicos de Estado (AIE), uma vez 
que o autor inclui o AIE religioso (o sistema das diferentes Igrejas) na relação com os demais. 
Sobre esta discussão, o autor aponta a seguinte definição: “Todos Aparelhos Ideológicos de Estado 
[...] contribuem para um mesmo resultado: a reprodução das relações de produção, isto é, das 
relações capitalistas de exploração” (Althusser, 1996, p. 121). Ou seja, a partir desta perspectiva 
teórica podemos conceber o Capitalismo e a Religião imbricados no efeito de legitimação de uma 
classe dominante. Os delineamentos teóricos apontados acima sustentam a análise da letra “Até 
quando esperar”, de forma a compreendermos o modo de funcionamento do discurso religioso que 
desliza metaforicamente em relação à crítica ao capitalismo. A Análise de Discurso de linha 
materialista nos permite fazer uma leitura crítica para além das evidências que circulam como já 
dadas, nos colocando a possibilidade de historicizar os elementos linguísticos, mostrando sua 
discursividade. 
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NO DIZER DA PRÁTICA: O DISCURSO DO SUJEITO – PROFESSOR E SUAS IDENTIDADES 

FERNANDA A. CHUFFI (USP) 

ferchuffi@usp.br 

Apresentamos resultados parciais de pesquisa, em andamento, por meio da qual investigamos 
como se dá a construção das Identidades Profissionais de professores do ensino fundamental I (1º 
ao 5º ano). Trabalhamos com o discurso enquanto efeito de sentidos, produzido num espaço de 
redes de filiações sócio-históricas de identificações. Trazemos os conceitos de sujeito, 
subjetividade e memória para compreendermos como o sujeito-professor é atravessado pelo outro 
ao falar da sua prática, partimos do pressuposto de que não é possível apagar a história que 
constitui cada sujeito, pois o mesmo e o diferente se (re)significam a cada momento e sempre. Há 
ecos nos dizeres dos sujeitos-professores que ressoam a ideologia e são atravessados pelo 
inconsciente, assim tomamos o discurso como o lugar da contradição o que não significa que 
apagaremos as oposições a ele inerentes, mas compreenderemos como essas contradições são 
intrinsecamente constitutivas dos sujeitos e sentidos. O aparato teórico que sustenta essa 
investigação é constituído pelas contribuições da Análise de Discurso de matriz francesa 
(pecheuxtiana), das Ciências da Educação e de alguns fios da Psicanálise freudo-lacaniana, 
teorias às quais nos filiamos. O corpus é formado por depoimentos orais (transcritos) de sujeitos-
professores a respeito de sua trajetória profissional e experiências em formações 
(inicial/continuada). Ao propormos um espaço para o sujeito-professor se narrar, criamos 
momentos para que esse sujeito esteja em cena e encene um lugar para se dizer, para falar da sua 
trajetória de vida, numa história de “confessar-se” (Foucault). A partir de “amplo espaço 
discursivo” (Maingueneau), selecionamos alguns recortes para análise. Os gestos de interpretação 
que empreendemos permitem-nos considerar que: 1º) As marcas de subjetividade na voz desses 
sujeitos-professores nos processos de formação individual que implicam que esse sujeito, traga à 
tona sua memória discursiva e possibilidades de (se)dizer; 2º) circulam diferentes conceitos sobre 
formação, nas vozes dos sujeitos-professores, que se identificam com fundamentos e redes de 
sentidos aos quais tais conceitos estão filiados; 3º) ao “falar de si”, de suas experiências o sujeito-
professor traz com suas recordações memória(s) e a (res)significação dos outros que o 
atravessaram em suas identificações; 4º) as experiências processuais afetam o sujeito-professor, 
mantendo-o inserido em formações discursivas que lhe fazem sentido(s).  

 

O EFEITO DE SENTIDO NO DISCURSO DAS CAPAS DA REVISTA VEJA: UMA ANÁLISE 
ACERCA DO TEMA COPA DO MUNDO 

FERNANDA CASTRO FERREIRA (UFPI) 

 nanda-phb@hotmail.com 

O trabalho ora exposto inscreve-se na perspectiva da Análise do Discurso de linha francesa e 
busca compreender a forma pela qual se produzem efeitos de sentido nas capas da Revista Veja 
acerca do tema Copa do Mundo. Nossa pesquisa contempla o tema Copa do Mundo, e 
consequentemente o futebol, este, que foi escolhido devido sua relevância para a nação brasileira, 
conhecida como o “país do futebol”. É sabido que o futebol é um dos principais fenômenos 
socioculturais do século XXI, capaz de influenciar diversos segmentos da sociedade (econômico, 
político, cultural, social, etc.). O futebol abarca inúmeros elementos subjetivos e intrínsecos ao 
homem, como: emoção, paixão, alegria, tristeza, expectativa, decepção, etc. É carregado também 
de uma diversidade sentimental, tal como a paixão, a vergonha, o ressentimento, o ódio, a 
solidariedade, dentre outros. Foram selecionadas as revistas referentes aos anos de 1994, 1998, 
2013 e 2014, a fim de observar o jogo discursivo presente nas mesmas, atentando para as 
condições de produção em que o sujeito está inserido, bem como a memória discursiva. Notamos 
um movimento dos sentidos que caminham de um ufanismo e patriotismo exacerbados em 1994 e 
1998, para um momento em que se evidenciam as desigualdades sociais e a revolta do povo 
brasileiro no ano de 2014. Nesse sentido, por saber que na sociedade brasileira o futebol é um 
fenômeno sociocultural, conhecido como o “esporte das multidões”, é imprescindível observar o 
reforço ou desvalorização da imagem de copa, constitutivas através de práticas discursivas no 
decorrer dos anos, que corroboram com essas identidades materializadas pelo discurso. Esses 
diferentes efeitos de sentido realizados através de representações imaginárias também dependem 
de condições sócio-históricas, envolvendo interesses políticos, econômicos, vitórias de um time, 
etc., e a identificação dos interlocutores com o que é dito. Levando em consideração a inexistência 
da neutralidade nos discursos, é trabalhado o efeito de sentido produzido pelo discurso 
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jornalístico, por meio das condições de produção e memória discursiva da Revista em relação ao 
seu interlocutor a fim de criar uma identificação com o mesmo. O aporte teórico embasador da 
pesquisa leva em consideração os estudos de Pêcheux (1975) e Orlandi (2012) acerca da Análise 
do Discurso. Ao longo das publicações, notam-se deslizamentos e movimentos no processo 
discursivo em relação ao tema. Assim, foi relevante estudar tais discursos a partir de uma 
abordagem social, histórica e política, considerando, ainda, a natureza ideológica dos mesmos, 
compreendendo aquilo que cada imagem produz enquanto efeito. 

 

POR UMA ANÁLISE DO DISCURSO SOBRE A MAIORIDADE PENAL NA MÍDIA TELEVISIVA 

FERNANDA CERQUEIRA DE MELLO (UFF) 

fernanda.cmello@yahoo.com.br 

O presente trabalho é parte de uma pesquisa realizada em nível de iniciação científica, intitulada 
Dos discursos, dos sujeitos: efeitos de sentido para o sujeito jovem em dizeres sobre a maioria 
penal na mídia, em andamento com o apoio da FAPERJ. A pesquisa tem como proposta a análise 
discursiva de dizeres acerca da maioridade penal no Brasil em circulação na mídia na atualidade. 
E tem como objeto de análise a materialidade discursiva de dois vídeos extraídos de programas de 
televisão com circulação na mídia aberta brasileira no ano de 2013, que propõem o debate acerca 
da questão da maioridade penal no país, com foco nos processos de produção de sentidos que 
neles se constituem para o sujeito jovem. O corpus principal de análise é composto por dois 
vídeos, a saber: uma matéria do telejornal Brasil Urgente, exibido pela rede de televisão 
Bandeirantes; e uma edição do programa Encontro com Fátima, exibido pela Rede Globo de 
Televisão. Para a presente exposição, objetivamos expor nossa pesquisa, uma análise possível e 
resultados parciais. Centraremos as nossas análises em sequências discursivas dos dois vídeos 
que constituem o corpus, constituídas a partir do funcionamento da designação “jovem” e suas 
variações. Utilizamos como aporte teórico e metodológico a Análise do Discurso com base em 
Pêcheux (2010 [1981], 2006 [1983], 1997 [1975]) e Eni Orlandi (2001, 1996, 1995). Em 
consonância à perspectiva semântico-discursiva que adotamos, entendemos que os sentidos não 
estão nas palavras ou nos enunciados, mas se constituem em relação às condições de produção 
que possibilitam o discurso, em relação às posições ideológicas demarcadas no dizer, como afirma 
Pêcheux (1997a [1975]). Ao privilegiarmos as posições em que se inscrevem os sujeitos no 
discurso, buscamos um afastamento em relação ao sujeito em si mesmo, entendido como o centro 
do seu dizer, pois o sujeito, ao mesmo tempo em que determina o que diz, ao elaborar o seu dizer, 
é também determinado pela exterioridade na sua relação com os sentidos e tem de se sujeitar à 
língua, ao simbólico, para ser sujeito da própria língua. Deste modo, tomamos como ponto de 
partida a designação “jovem” e suas variações indagando-nos acerca dos efeitos de sentido que 
são por ela produzidos nos dizeres que circulam nos programas televisivos, advindos de diferentes 
posições ideológicas. Com nossas análises, buscamos contribuir para a compreensão dos 
processos de constituição de sentidos para o sujeito jovem na atualidade, ao darmos continuidade 
às reflexões discursivas acerca do funcionamento do discurso da/na mídia na atualidade, com 
foco nas relações entre discurso e sujeito, além de compreendermos que lugar esse “jovem” ocupa 
dentro da sociedade e o que lhe cabe dentro deste lugar que lhe é atribuído. 

 

DA REVOLUÇÃO AO POVO BRASILEIRO: VARGAS, 1930 

FLAVIO DA ROCHA BENAYON (UNICAMP) 

benayon@globomail.com 

Em junho de 2013, manifestações iniciadas com o Movimento Passe Livre tomaram as ruas de 
diversos estados do Brasil. Nos protestos, as nomeações nação e revolução mobilizaram minha 
escuta e se colocaram como uma questão interessante na retomada da história política do Brasil. 
Pareceu-me haver um retorno sintomático, que me motivou a buscar compreender o 
funcionamento discursivo dessas nomeações na história do país. Como um primeiro momento 
desse percurso analítico, tomo por corpus o discurso de posse de Getúlio Vargas, pronunciado em 
1930, ocasião de sua posse como Chefe do Governo Provisório da República. As seguintes 
questões ancoraram a análise: Como os efeitos de sentido de nação e revolução deslizam no 
discurso de posse de 1930? Quais são os efeitos de sentido produzidos a partir da relação entre 
nação e revolução nos discursos de posse de Getúlio Vargas? Cabe ressaltar que este trabalho 
compõe uma análise maior, que está sendo efetuada através de pesquisa de mestrado realizada 

 

 



78 

na UNICAMP, que almeja estudar as relações entre nação e revolução nos discursos de posse dos 
presidentes brasileiros, compreendendo o deslizamento de efeitos de sentido desde Getúlio Vargas 
até Dilma Rousseff. A escolha do discurso de Vargas como ponto de entrada de meu percurso 
analítico se deu, primeiramente, pelo imaginário da importância de Vargas enquanto um dos 
principais líderes políticos responsáveis pela constituição do Brasil enquanto nação; 
secundariamente, e de igual importância, pela chegada de Vargas ao poder através do movimento 
nomeado como movimento revolucionário. Assim, desde o momento inicial da tomada do poder 
por Vargas, marcado pelo ato ritualístico do pronunciamento do discurso de posse, há uma 
relação entre nação e revolução mobilizando efeitos de sentido. Neste primeiro gesto analítico, 
busco as derivas possíveis e os efeitos de sentido produzidos a partir da seguinte sequência 
discursiva: “O movimento revolucionário foi a afirmação mais positiva, que até hoje tivemos, da 
nossa existência, como nacionalidade” (VARGAS, 1930). Meu trabalho tem como perspectiva 
teórica a Análise do Discurso, formulada por Michel Pêcheux, na França, e por Eni Orlandi, no 
Brasil. Mobilizo, como parte do dispositivo analítico, o exercício parafrástico, para compreender no 
movimento das derivas possíveis os efeitos de sentido produzidos. Em Análise Automática do 
Discurso (AAD-69), Pêcheux afirma que "[...] o confronto recíproco das formas variadas da 
superfície permite, ao multiplicar a presença do discurso por ele mesmo, manifestar a estrutura 
invariante do processo de produção para um estado dado, estrutura esta cujas variações são o 
sintoma." (PÊCHEUX, 2014, p. 98). Por meio do recorte de nomeações pertencentes à mesma 
família parafrástica, analisei o deslizamento de efeitos de sentido para movimento revolucionário e 
nacionalidade. Assim, movimento revolucionário deslizou para revolução brasileira, movimento 
eminentemente nacional, movimento regenerador e revolução; e nacionalidade deslizou para 
nação, alma popular, opinião pública e povo brasileiro. A sequência discursiva anteriormente 
exposta, por meio do confronto recíproco das formas variadas, derivou para “A revolução é o povo 
brasileiro”. A análise também incidiu sobre as formas de nomear o grupo contra o qual o 
movimento revolucionário se direcionava. Dessa forma, pelo não dito, o não revoltar-se 
comparecia como negação da nacionalidade e, portanto, do povo brasileiro. Não revoltar-se 
deslizava para Governo Federal, na época, representado por Washington Luís. Sendo assim, 
movimento revolucionário e nacionalidade deslizaram para, em sua relação, produzirem efeitos de 
sentido sobre povo brasileiro e, também, demarcar aqueles que estariam contra o povo brasileiro, 
isto é, os que não se revoltaram. 

 

A INSTRUÇÃO PÚBLICA EM ALAGOAS NA PRIMEIRA REPÚBLICA: ANALISANDO O 
DISCURSO OFICIAL DE DECRETOS GOVERNAMENTAIS 

FLORIZA DE ABREU FEITOSA (UFAL) 

 floriza_abreu@hotmail.com 

Neste trabalho, resultante de nossa pesquisa de iniciação científica, apresentamos uma análise 
das Condições de Produção do Discurso sobre a Instrução Pública em Alagoas nas primeiras 
décadas da República, objetivando discutir o projeto educacional vigente. Partimos dos seguintes 
questionamentos: qual era a concepção de instrução presente no período? Quais os sentidos de 
instrução produzidos pelo discurso oficial? Para responder a tais questões, fizemos análise do 
discurso materializado em alguns decretos governamentais de Alagoas, a partir de estudo acerca 
do projeto educacional vigente durante a Primeira República, norteado pela Teoria da Análise do 
Discurso, filiada a Pêcheux. A pesquisa foi desenvolvida a partir de estudos de autores como 
Amaral (2005), Florencio (et al, 2009), Melo (2011) e Pêcheux (1988) acerca da Teoria da Análise 
do Discurso. Partindo desse referencial analisamos alguns decretos governamentais alagoanos 
(1925, 1932 e 1933) e consultamos autores que pesquisaram sobre a instrução pública na 
história da educação brasileira e alagoana, quais sejam: Azevedo (2001), Costa (2011), Ramos 
(1935), Verçosa (1997), Schelbauer (2005) e Souza (2006). Concluímos no decorrer da pesquisa 
que no início da República o Brasil precisou adequar-se as necessidades do novo regime, e, para 
isso, enfatizava-se a importância de instruir a população para que a mesma atendesse as 
demandas do período e contribuísse na construção do “novo” Brasil, moderno, democrático e 
civilizado. Desta forma, surgiram reformas educacionais em todo o país com objetivos claros em 
torno da formação cívica e da formação para o mercado de trabalho, com métodos renovados de 
ensino. No caso de Alagoas, o estudo das Condições de Produção do Discurso sobre a instrução 
pública no início da República, bem como a análise de algumas sequências discursivas retiradas 
de decretos governamentais, permitiu-nos concluir que os sentidos de instrução produzidos pelo 
discurso oficial, remetem a uma concepção de instrução relacionada às necessidades do novo 
regime, deixando claro quais eram os principais objetivos da escola em Alagoas: instruir para o 
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mercado de trabalho, enfatizando as “funções produtivas para o uso da vida prática”; instruir 
para o desenvolvimento da moral, dos bons costumes, do espírito cívico, do amor à pátria e à 
liberdade; e, por fim, instruir para a constituição de um país “novo”, civilizado e moderno. O 
discurso materializado nos decretos, pois, foi produzido em meio a condições sociohistóricas que 
apontam para uma sociedade que, de forma lenta, tentava acompanhar o ritmo republicano de 
vida iniciado a partir da Proclamação da República (1889), numa sociedade ainda acostumada 
com o modo de vida da Monarquia. 

 

A EMERSÃO IMAGÉTICA EM CHARGES: UMA ANÁLISE INTERDISCURSIVA DAS 
MANIFESTAÇÕES DO PARANÁ 

FRANCISCO HERBERT DA SILVA (UESPI) 

 herberty_silva@hotmail.com 

O presente trabalho faz uma análise do interdiscurso presente entre charges, textos jornalísticos 
no que se refere às manifestações de professores no estado do Paraná em abril de 2015 e 
acontecimento semelhante do ano de 1988. O objetivo é explicar no nível interdiscursivo como é 
construída a imagem do governo enquanto agressor que utiliza-se do poder institucional da 
polícia para coibir a construção da imagem de vítima dos professores ao mesmo tempo em que 
constrói inevitavelmente para si a imagem de opressor. Para tanto, identificou-se no interdiscurso 
que o jogo de imagem construída através do gênero charge e o texto jornalístico escrito por Célio 
Martins do dia 29 de abril de 2015 na versão online do Jornal Gazeta do Povo que faz na 
reportagem selecionada uma inter-relação entre a opressão realizada pelo governo do paraná em 
abril de 2015 e agosto de 1988 e as charges publicadas nos meses de abril e maio de 2015. O 
intuito é verificar as relações interdiscursivas que envolvem imageticamente as charges e os dois 
acontecimentos em tela. Nesse sentido, o interdiscurso compreende os discursos que vieram 
antes, ou seja, todo discurso engendra-se em domínios sócio históricos com um propósito 
ideológico específico. A abordagem sobre o jogo de imagem busca explicar a imagem construída do 
Governo do estado do Paraná representado em 2015 por Beto Richa e o atual senador Álvaro 
Dias, governador do referido estado em 1988, enquanto opressores e dos Professores na qualidade 
de oprimidos, vítimas e defensores do bem. Santos (2014) que traça uma visão panorâmica acerca 
dos enunciados e domínios ideológicos que circundam a construção do sentido e Silva (2012) 
discute sobre o interdiscurso no gênero charge. O arquivo analisado compõe-se de sete charges 
coletadas nos sites Folha de São Paulo, charge online e Gazeta do Povo. Entende-se que diversos 
discursos permeiam as charges e os textos jornalísticos. Os jogos de imagens que circundam os 
gêneros, parte do referente “manifestação no estado do Paraná”. Esta análise discursiva 
possibilitou perceber que o governo ao se utilizar de meios pouco ortodoxos no trato com os 
professores fez emergir um acontecimento do passado construindo para si inevitavelmente a 
imagem opressora, e o fato de tanto Beto Richa quanto Álvaro Dias serem de um mesmo partido, 
PSDB, atribui à própria formação ideológica do qual fazem parte uma imagem negativa no trato 
com os professores do estado do Paraná, haja vista que há repetição do acontecimento. Os dados 
analisados justificam a visão de Pêcheux (1975) de que o sujeito é assujeitado no processo de 
formação discursiva. O Governo ao lidar autoritariamente no intuito de resolver os problemas 
gerados pelas manifestações dos professores do Paraná em dois momentos históricos distintos 
reforça sua imagem negativa gerando por suas ações, e contra sua vontade, a imagem dos 
professores enquanto classe vitimada.  

 

“COMUNISTAS AS ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO”: A QUERELA ENTRE ASSOCIAÇÕES DE 
BAIRRO E A CÂMARA DOS VEREADORES NOS JORNAIS DO RECIFE (1956) 

GEANE BEZERRA CAVALCANTI (UFRPE) 

geane17@yahoo.com.br 

Por alguns dias do ano de 1956 o Recife acordou com as seguintes notícias estampadas nos 
jornais de maior circulação da cidade: “A polícia responde e acusa: Comunistas as Associações de 
Bairro”; “É da competência da polícia, o caso das Associações de Bairro”; “São células comunistas 
as Associações de Bairro”. Estas notícias foram veiculadas nos jornais Folha da Manhã, Jornal do 
Comercio e Diário de Pernambuco respectivamente, ambos seguiam uma linha conservadora 
comprometidos com políticos, Igreja Católica e com os interesses das elites do Estado. As 
associações de bairro surgem a partir de 1955 com o apoio da coligação política “Frente do Recife” 
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composta por partidos de esquerda, estas organizações tinham a finalidade de servirem como 
ponte entre as comunidades carentes e a prefeitura do Recife, reuniões eram realizadas com o 
prefeito Pelópidas Silveira, membro da Frente do Recife, no qual as prioridades das comunidades 
eram debatidas, como acesso a água encanada, transporte, escola e postos de saúde. Porém, os 
vereadores da cidade viam com maus olhos esta iniciativa, pois acreditavam estar perdendo 
espaço de intermediação entre a prefeitura e a população, para deslegitimar as associações estes 
as acusavam de comunistas, já que em plena Guerra Fria e com a forte propaganda 
anticomunista promovida pelo governo tudo que estava ligado ao comunismo era considerado 
subversivo e uma ameaça a moralidade e a fé cristã. Por outro lado o jornal Folha do Povo, 
dirigido as classes trabalhadoras, parte em defesa das associações trazendo a notícia “Opinam os 
presidentes das associações de Casa Amarela: Pertencem ao povo as associações e estão 
amparadas pela constituição”. Observamos que enquanto os jornais mais tradicionais fornecem 
espaços para os políticos e até mesmo a polícia acusarem as associações de bairro de serem 
ilegais o jornal de cunho popular cede espaço para os presidentes destas organizações defenderem 
sua legalidade. Através das análises de Michel Foucault (1999) constatamos aqui que o discurso 
das mídias são organizados, controlados e selecionados, informando aquilo que pode ser dito em 
determinado momento histórico, este momento histórico foi aproveitado pelos vereadores para 
acusar as associações de bairro de comunistas. Para Maria do Rosário Gregolin (2007) quando 
analisa Foucault no discurso da mídia, afirma que algumas ideias devem ser enunciadas e outras 
precisam ser caladas. Neste caso a grande mídia preferiu enunciar a acusação de comunista 
contra as associações de bairro e suprimiu a posição democrática que estas assumiam. O 
discurso dos vereadores e dos presidentes das associações revelam uma luta pelo poder que se 
quer apoderar e que desejam, no caso dialogar com a prefeitura servindo como representantes das 
comunidades. Foucault também afirma que os discursos podem exercer uma forma de controle, 
constatamos neste caso o discurso dos vereadores, trazido pelos jornais de maior circulação, que 
tentam exercer uma forma de controle sobre as associações de bairro propondo uma menor 
influência sobre a prefeitura e até mesmo sua extinção. Além disso, percebemos aqui uma 
produção de verdades construídas pelos vereadores e pelos presidentes das associações e 
divulgadas pelos jornais da cidade do Recife, cada qual com sua verdade disputa a influência 
sobre a opinião pública, tentando persuadir os seus leitores. Desta forma podemos concluir o 
quanto a mídia é palco de disputas, exercem formas de controle e tentam influenciar seus leitores 
com as verdades que produzem e divulgam. 

 

QUEM OCUPOU O SEU ESPAÇO? RESISTÊNCIA, SUJEITO E OS DESLIZAMENTOS DE 
SENTIDO DO MOVIMENTO OCUPE ESTELITA 

 ISAAC COSTA (UFPE) 

 isaac.mello@live.com 

LUCIRLEY OLIVEIRA (UFPE) 

 lucirleya@gmail.com 

Este texto se destina a discutir, ainda que brevemente, a noção de resistência (ORLANDI, 2012), 
sob a perspectiva teórica da Análise de Discurso de inspiração pecheuxtiana (PÊCHEUX, 
1969/1997, 1975/2009; PÊCHEUX & FUCHS, 1975/1997). A princípio tomamos o ato de resistir 
como forma de individualização do sujeito em relação ao Estado. Entendemos a conexão entre o 
Estado e o sujeito nos moldes da dominação ideológica (da ideologia da hegemonia), conforme 
afirma Orlandi (2007), ao reforçar a ideia de que ao inscrever-se na língua o indivíduo é 
interpelado em sujeito pela ideologia, daí resultando uma forma-sujeito histórica, para a autora, o 
sujeito do capitalismo. A interpelação que constitui o sujeito, também constitui o sentido, de 
maneira que ele age num ato sócio-historicamente marcado (daí a relação com o capitalismo na 
contemporaneidade), onde se reflete sua interpelação pela ideologia. De maneira que “a ordem da 
língua e a da história, em sua articulação e seu funcionamento, constituem a ordem do discurso” 
(ORLANDI, 2007, p. 12). A mesma autora (2007) nos aponta dois momentos no movimento de 
constituição do sujeito: além da anteriormente referida interpelação pela ideologia, de onde 
decorre a afetação pelo simbólico e pelo histórico; as diferentes formas de individualização do 
sujeito em relação ao Estado. Um dos movimentos do sujeito neste segundo momento de 
constituição, e tomando a perspectiva do sujeito do capitalismo, seria o de resistência à 
uniformização, de individualização frente à neutralização / apagamento dos interesses individuais 
pelo Estado. Desta maneira, esse sujeito busca maneiras de cair fora da norma para afirmar-se 
sujeito numa conjuntura social de segregação, afetada pela urgência que tem o homem pós-
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moderno em conquistar algo sólido, o quanto antes possível, em ver resultados sem preocupar-se 
com os meios de obtenção, numa busca egoísta, hedonista, e muitas vezes simulada (cf. Nazário, 
2008). Para ilustrar os movimentos de constituição anteriormente aludidos, nos utilizamos de um 
corpus composto por duas imagens que circularam na rede, vinculadas às páginas do Movimento 
Ocupe Estelita, e do Diário de Pernambuco no Facebook. Tratam-se de dois dizeres referentes ao 
ato de ocupação do Cais José de Estelita, e da depredação de parte da orla do bairro de Boa 
Viagem (Recife-PE). Nas imagens, são deslocados os efeitos de sentido atribuídos à ocupação e ao 
que significa cometer vandalismo, de maneira que a posição defendida pela prefeitura da cidade 
do Recife é a de equiparar vandalismo à ocupação, enquanto que a do movimento, iguala os 
sentidos de ocupação e resistência. Pretendemos assim, pensar no modo como a individualização 
do sujeito se articula, elegendo ai cidade, o ambiente urbano, como exemplo de espaço social 
politicamente dividido, onde ocorrem as diferentes formas de marcação do sujeito por intermédio 
da resistência. Analisamos os efeitos de sentido do Movimento Ocupe Estelita que circulam 
nessas materialidades, e os apontamos como meio de o sujeito individualizar a forma-sujeito e, ao 
mesmo tempo, denunciar a segregação social por intermédio dessa inscrição que grita a “todo 
momento ‘eu existo’, ‘eu estou aqui’” (2007, p. 19). Se tomarmos essa noção estendida de 
resistência não somente enquanto ato de individualização da forma-sujeito, mas também como 
modo de autoafirmação e pertencimento, de solidariedade entre os membros de um determinado 
grupo resistente, podemos pensar na inscrição como símbolo na construção de pontos de 
referência para o sujeito. 

 

RACAILLE: UMA METÁFORA DE ESTRANGEIRO 

ISMAEL PEREIRA (UCS) 

 pereira.isma@gmail.com 

A deriva, sujeito errante, me pus a errar na terra do outro, na língua do outro, no encontro ao 
outro. No primeiro semestre do ano de 2014, atravessei o Atlântico e me fiz estrangeiro em 
território francofono. A saber, estendi meus estudos no domínio da psicologia para a França, por 
meio do programar bilateral de intercâmbio entre a universidade de origem, Universidade de 
Caxias do Sul, e a universidade acolhedora, Université Lumière Lyon 2. Me instalei numa cidade, 
na região de Rhônes-Alpes, chamada Lyon. Percebi que minha apropriação territorial pela cidade 
se alargava à medida que a fronteira da língua encolhia. Era mais do que construir uma frase 
gramaticalmente correta. Era aprender a entonação, a fonação, o deslocamento do ar pelas cordas 
vocais, a articulação silábica ao fundo da garganta e a movimentação labial. "Il faut articuler". Era 
a potência da voz em jogo com o estrangeiro. Na universidade aprendi o francês gramatical, na 
Guillotière aprendi o francês da rua. E na rua conheci o sujeito "racaille". Objeto que, de alguma 
forma - e aí a evidência do inconsciente -, despertou-me estranhamento, familiaridade, 
curiosidade, e sobre o qual arrisco algumas interpretações neste trabalho. Historicamente, em 
francês, o termo "racaille" tem origem na palavra "racler": verbo regular que significa esfregar, 
raspar, limpar, triturar, dependendo da forma de emprego. O "racaille" é aquele que "raspa". Eles 
raspam para sobreviver. São necessitados que vivem de expedientes. Na contemporaneidade, 
"racaille" é um termo pejorativo para falar, também, daquele de origem magrebina. A imigração 
magrebina detém um estado simbólico particular que a difere das outras imigrações em razão 
principal de sua origem colonial e pós-colonial. Inicialmente, ela deveria ser uma imigração de 
trabalho provisória. Não tinha a intenção de ser uma imigração populacional. Tal movimento 
imigratório estava de acordo com o discurso nacional do Estado de origem, assim como os 
preceitos da sociedade francesa. Se tratava de um projeto que mirava uma mobilidade, um 
deslocamento (déplacement), em vista de um acúmulo de capital que deveria ser reinvestido no 
país de origem. A falha deste projeto, nos anos 1970, reformulou a concentração populacional das 
cidades francesas, marcada por uma maior adesão à cultura islâmica e das novas gerações 
nascidas ou escolarizadas na França. Ainda mais particular torna-se o contexto acima quando a 
ele acrescentamos o significante "racaille". De um lado, temos o sujeito francês, nascido em solo 
francês, de língua materna francesa, instrumentalizado no sistema de ensino francês. Do lado 
outro, o sujeito imigrante nascido além das fronteiras do mediterrâneo, de língua materna árabe, 
de cultura islâmica. No nó dessas formações discursivas, uma terceira: "la culture beur" e sua 
forma sujeito "racaille". O "racaille", nascido em solo francês, filho de imigrante magrebino, 
rejeitado pelo francês de origem francesa, denuncia uma posição outra, um lugar outro, um não-
lugar. Quando indagados sobre a nacionalidade, a resposta é retilínea e padronizada: "moi, j'suis 
né en France, mais j'suis d'origine maghrébine". A conjunção coordenativa adversativa "mais" 
(mas) indica oposição entre ideias. Não são, pois, nem franceses, nem magrebinos. São "racailles", 
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seu idioma é o "verlan" e sua cultura é a "beur". No "verlan", inverte-se as letras, ou sílabas, das 
palavras em francês (ex.: femme - meuf; café - féca). Daí uma "parole" sempre carregada de 
tensão. O projeto falha, o Estado falha, a língua vacila e tão mais estrangeiro é o "racaille". Nos 
interessa, portanto, pensar esse estrangeiro a partir do nó borromeano da AD: o sujeito do 
inconsciente (estrangeiro à consciência); o sujeito e a língua (a tensa relação língua 
materna/língua estrangeira); o sujeito e a ideologia (estrangeiro assujeitado em outra FD). 

 

ESTUDO DO FUNCIONAMENTO DISCURSIVO DE UM BOATO: UMA ANÁLISE DOS 
PROTOCOLOS DOS SÁBIOS DE SIÃO 

ISRAEL VIEIRA PEREIRA (UNISUL) 

 israelvpereira@hotmail.com 

Segundo Orlandi (2001, p.142), os boatos “são gestos de interpretação como todos os outros que 
fazemos para que o mundo faça sentido (...). Onde há boato há disputa pelo sentido”. O boato 
parte de um pressuposto tido como verdadeiro e reforça certos sentidos. De acordo com Orlandi 
(idem), o autor se mantém anônimo e atribui autorias. O boato a ser analisado neste estudo será 
“Os Protocolos dos Sábios de Sião”. Conforme afirma Eco (1994), Os Protocolos é um conjunto de 
textos criados pela polícia secreta tzarista russa que se propunha a divulgar um suposto plano 
judeu de dominação mundial – que se daria através da manipulação da imprensa e do aumento 
da desigualdade. Não se sabe o nome dos conspiradores judeus, mas a autoria dos textos é 
conferida a eles, o que por si só já caracteriza o boato. Os Protocolos foram publicados 
originalmente em 1902 e ganharam notoriedade após uma reedição estendida lançada em 1905, 
na Rússia, como parte do livro “O Grande no Pequeno” de Sergius Nilus, místico e aspirante a 
conselheiro espiritual do tzar Nicolau II, (FINZI, 1999). Segundo Eco (1994), Os Protocolos foram 
elaborados a partir da colagem de textos publicados na França e na Rússia, em especial do livro 
Diálogo no Inferno Entre Montesquieu e Maquiavel, do escritor Maurice Joly. Há fragmentos dos 
Protocolos que são paráfrases do Diálogo, demarcando a interdiscursividade da obra, ou seja, sua 
relação com enunciados que vieram antes, demarcando sentidos (ORLANDI, 2009). A evidenciação 
da paráfrase e a descoberta do autor foram elementos importantes para demarcar que Os 
Protocolos não passavam de uma elaborada mentira. Mesmo assim, ele continuou fazendo efeito. 
Saindo da Rússia, o texto chegou a outros países por conta da migração de russos após a 
Revolução de Outubro, sendo publicada na Alemanha e na Polônia em 1919, com França e 
Inglaterra recebendo suas versões em 1920. (FINZI, 1999). Na Alemanha, a obra ganharia maior 
notoriedade após a publicação de Mein Kampf, de Adolf Hitler, que faz referências ao livro para 
justificar o antissemitismo, o que por sua vez exibe a força do simbólico sobre a realidade. Os 
Protocolos seriam traduzidos, comentados e publicados no Brasil pelo integralista e membro da 
Academia Brasileira de Letras Gustavo Barroso em 1936 (RODRIGUEZ, 2013). Nessa perspectiva, 
é importante utilizarmos o conceito de leitura de Pêcheux, que é considerado como efeito de 
sentido entre os interlocutores (PÊCHEUX 1988, 1990). Os sentidos são marcados pela 
historicidade e pela regularidade e podem ser ressignificados de acordo com o leitor. Além de 
explicar porque o texto continua circulando e servindo de explicação a fatos como o 11 de 
setembro e o próprio holocausto (RODRIGUEZ, 2013), essa proposta linguística também remete à 
produção do boato enquanto tentativa de interpretação do real. O boato funciona por ser uma 
maneira de saciar o desejo que os sujeitos têm por informações (ORLANDI, 2001), até mesmo as 
falsas, desde que lancem alguma luz – ainda que ilusória – sobre situações que a opinião pública 
considera nebulosa ou interpretativamente incompreensível. Esse é o caso dos Protocolos, visto 
que eles foram publicados em meio a uma Rússia em crise, explicando a “verdadeira” causa dos 
males do mundo. Ele é uma tentativa de interpretar os males do mundo e alcançar uma suposta 
verdade universal. Tendo em vista o papel fundador das condições de produção para a 
legitimidade de textos falsos, esta pesquisa tem como objetivo analisar as condições de produção 
dos boatos e fazer uma leitura discursiva dos efeitos de sentido provocados por eles. 
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A LÍNGUA E O DISCURSO NA REDE ELETRÔNICA: POR UMA ANÁLISE DE COMENTÁRIOS 
NO FACEBOOK 

JANAÍNA SOARES ALMEIDA CRUZ (UFF) 

jaanaina.soares@gmail.com 

O objetivo deste pôster é apresentar um recorte da pesquisa de iniciação científica intitulada O 
discurso sobre a língua na rede eletrônica: uma análise de comentários no Facebook, que tem 
como proposta analisar os dizeres sobre a língua em comentários em páginas da rede social 
Facebook. Para constituir o corpus de análise, escolhemos dois grupos que têm como foco a 
discussão acerca da leitura, o “Clube do Livro” e o ‘’Bookaholics’’. Este projeto alinha-se ao projeto 
de pesquisa docente “Cartas, comentários, efeitos: uma análise discursiva dos espaços para o 
sujeito na mídia”, em andamento junto ao Departamento de Ciências da Linguagem da UFF, com 
apoio FAPERJ. Interessa-nos analisar os modos como se constituem os sentidos para a língua 
nesses comentários, com foco na memória discursiva e na relação com os sujeitos em suas 
posições ideológicas no discurso. De modo mais específico, analisamos o modo como se 
constituem os sentidos para a língua em comentários que discorrem acerca da língua e das 
relações que com ela mantém os sujeitos que a empregam. Com o desenvolvimento crescente da 
rede eletrônica e a migração de mídias tradicionais, como os impressos, para o espaço virtual, 
assistimos nos últimos anos a uma ampliação expressiva nos espaços para os dizeres dos sujeitos 
na mídia. É justamente por causa desses novos espaços de comentários que observamos como o 
dizer sobre a língua, que ora analisamos, é uma prática frequente nas diferentes instâncias da 
rede eletrônica. Como fundamento para debruçarmo-nos sobre o nosso corpus de análise, 
mobilizamos a noção de comentário em Michel Foucault, considerada enquanto um dizer que 
retoma discursos outros, a fim de compreendermos o funcionamento desses comentários a partir 
da memória discursiva. Da perspectiva teórico-metodológica da análise de discurso de linha 
francesa, tal como proposta na França pelo filósofo Michel Pêcheux e considerando o seu 
desenvolvimento no Brasil a partir dos trabalhos de Eni Orlandi, consideramos o discurso como 
efeitos de sentidos para e por sujeitos, em condições de produção dadas, por isso, analisamos os 
dizeres sobre a língua em relação à memória discursiva sobre a gramática normativa e às relações 
entre sujeito e língua que se constituem simultaneamente. Observamos, assim, os já-ditos que 
constituem os dizeres sobre a língua na rede eletrônica, bem como as posições ideológicas que 
sustentam tais efeitos de sentidos e, por consequência, silenciam outros sentidos possíveis. 
Mobilizamos também em nossas análises a distinção entre língua imaginária e língua fluida, 
proposta por Eni Orlandi, pensando nas relações que ela mantém com a língua brasileira e a 
gramática normativa, e trazemos algumas reflexões acerca da colonização linguística no Brasil, a 
fim de analisarmos o contexto sócio-histórico que sustenta o dizer sobre a homogeneidade da 
língua (pelos portugueses à época da colonização) e compreendermos o funcionamento dos 
discursos sobre o uso da norma nos dias de hoje ( especificamente na rede eletrônica). 

 

DOSTOIÉVSKI, NIILISMO E ESQUECIMENTO NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DISCURSIVA 
DE MEMÓRIAS DO SUBSOLO 

JOSÉ MÁGNO DE SOUSA VIEIRA (UFPI) 

 magnoreute@bol.com.br 

Este trabalho pretende, à luz da Análise do Discurso, explicar como a formação discursiva 
marcadamente niilista é construída em Memórias do subsolo, de Dostoiévski. Para tanto parte-se 
da noção de esquecimento presente em Orlandi (2003; 2006) enquanto eixo norteador da presente 
proposta bem como da definição de acontecimento presente em Pêcheux (2002). Contextualiza-se 
o niilismo enquanto movimento filosófico e literário emergido após a libertação dos servos russos 
por volta de 1860. O niilismo é entendido enquanto acontecimento com fortes repercussões no 
âmbito literário, especificamente na literatura de Dostoiévski materializada discursivamente no 
arquivo Memórias do subsolo, do qual os dados da análise proposta foram extraídos. O arquivo 
gera um paradoxo, pois não apresenta nenhum fragmento com a presença da nomenclatura 
niilismo, isto significa que em termos estruturais não há marcas niilistas explicitas, mas, isto sim, 
características discursivas tipicamente niilistas. Para a constituição dos dados de análise foram 
selecionados cinco fragmentos que comprovam a presença das características niilistas expressas 
materialmente no nível discursivo. Os fragmentos selecionados foram descritos e interpretados no 
intuito de evidenciar os efeitos de sentido provocados na explicação da ideologia niilista no 
discurso em apreço. A categoria esquecimento1, pertencente ao nível ideológico, foi analisada 
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partindo-se das características niilistas que o arquivo ofertou. O sujeito evidenciou a ilusão de ser 
a origem do que diz pelo fato de não atribuir a outrem nenhuma forma de referência aos discursos 
que propaga, sendo assim, acredita construir seu discurso de modo independente atraindo para si 
a ilusão de ser a origem do que diz (ORLANDI, 2003). O acontecimento analisado é sobremaneira 
opaco e, entendido enquanto niilismo inscrito na obra, evidenciado nos dados do arquivo. O 
discurso sob investigação analítico-discursiva é tido como o emanar do niilismo na materialidade 
discursiva em apresso. O acontecimento mostra-se opaco porque não é obvio nem transparente. 
Ele está no fato de que o sujeito manifesta-se enquanto niilista sem dizer que é, enquanto que o 
niilismo não é apresentado explicitamente, bem como na própria manifestação niilista presente 
em um discurso tipicamente literário. Entretanto, as características niilistas transbordam do 
discurso, interpelam o sujeito emergindo através dele. Pode-se concluir pela análise discursiva do 
niilismo presente no arquivo de Memórias do subsolo que o acontecimento histórico 
abrigado/retratado/registrado na literatura de Dostoiévski apresenta fortes marcas da formação 
discursiva niilista propagada nos fragmentos discursivos que subsidiaram a constituição do 
arquivo analisado. A descrição das passagens selecionadas mostrou que o niilismo, abrigado no 
acontecimento histórico gerador da formação discursiva representante da ideologia niilista que 
caracterizou o período em que a obra em apreço foi publicada, desemboca em sua interpretação 
niilista comprovada pelas características do sujeito interpelado pelo movimento niilista, 
agenciador ilusório do seu dizer. A materialidade discursiva manifestada nos dados que compõem 
o arquivo reflete a defesa da ideologia niilista de modo empírico, isto é, sem necessidade de 
nomenclaturas metalinguísticas. Fato que contribui para a nulidade terminológica do niilismo, 
bem como para sua manifestação ideologia apenas através de características, o que gera 
esquecimento 2, tido como enunciativo. 

 

O "ESCREVER" NA INTERNET HOJE: EFEITOS DE SENTIDO ENTRE MEMÓRIA E 
ATUALIDADE 

JUCIELE PEREIRA DIAS (UFF/CAPES-PNPD) 

jucieledias@hotmail.com 

Nossa proposta de trabalho faz parte do projeto "O brasileiro hoje: língua, cultura e novas relações 
sociais", que tem a seguinte questão de pesquisa: na sociedade que cada vez mais se organiza em 
rede, como os brasileiros jovens representam sua posição social tendo em vista o cotidiano 
sociocultural? Esta questão vem sendo desenvolvida em dois campos de atuação: O primeiro em 
Análise de Discurso, fundamentada em Pêcheux (1982) e Orlandi (1996, 2007, 2013), bem como 
em noções da Psicanálise (Lacan, 2010) e o segundo na relação da Análise de Discurso com a 
História das Ideias Linguísticas, de modo que, em um entremeio desses campos, estamos 
trabalhando sobre as noções de sujeito e de língua(gem) no “espaço digital” (cf. Orlandi, 2013). 
Considerando a questão do sujeito contemporâneo, o brasileiro hoje, temos como objetivo 
compreender os discursos sobre a língua no Facebook tendo como objeto de análise a 
materialidade dos comentários sobre uma capa da revista Época, intitulada “USE A INTERNET 
PARA ESCREVER MELHOR”. Nos comentários, temos enunciados como: 1) “O poder do povo está 
na mão do povo”; 2) “A desculpa do povo é que pode escrever errado na internet, pq é a internet, 
kkkkkk”; 3) “Está mais que na hora o povo aprender a escrever”; 4) “Para o povo aprender à ler e 
escreve falta escolar e educação tbm!!!!!!”; 5) “Acabei de postar isso no meu FB! É bizarro que o 
povo escreve!”. Por esse espaço dos comentários determinados pela mídia eletrônica, buscamos 
compreender como se atualizam sentidos em relação a uma memória da formação das línguas 
nacionais (Gadet e Pêcheux, 2010) e da manualização dessas línguas definidas pelo pré-
construído “falar e escrever corretamente” (J.Dias, 2012, 2014) na tensão com a memória metálica 
(Orlandi, 1996) no espaço digital. Quando discursivizamos sobre tecnologia, temos na sua 
constituição a linguagem em funcionamento, pois não há produção de tecnologia sem linguagem, 
conforme nossa leitura de Auroux (1992) sobre a “revolução tecnológica da gramatização”, que 
acontece pela produção do conhecimento sobre diferentes (tradições de) línguas (cf. Mariani, 
2004), no período das descobertas linguísticas INTERcoNtinEnTais. Também nesse processo se dá 
a passagem da Idade Média para Idade Moderna, marcada por esses (des)encontros (d)e 
diferenças, pela ampliação do mercado (capitalismo) e também pela crença na Letra dando lugar à 
crença nas Letras, nas cifras, na precisão sustentada pelo mecanismo lógico (se... então; ou...ou) 
(cf. Orlandi, 2002; Pêcheux, 1990). Ainda salientamos que nesse período, segundo Dias (2012, 
p.27), há “uma ruptura com a corporeidade, já que o olho sai do corpo para ver além, para 
alcançar territorialidades outras, através da utilização de instrumentos e mapas”. Essa noção de 
corporeidade “passa a definir o espaço, já que é do ponto de vista do corpo físico que as coisas do 
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mundo adquirem sua significação” (Dias, 2012, p. 26). Assim, considerando o movimento da 
informatização (Auroux, 1998), em uma pulsação entre teoria e análise, questionamos sobre quais 
os efeitos ideológicos da norma da gramatização sobre os processos de identificação do sujeito nos 
comentários sobre "escrever na Internet"? Sobre a informatização, temos em vista que não há um 
efeito de tábua rasa das tecnologias do passado e ao mesmo tempo há uma questão sobre o 
“sujeito contemporâneo” nesse processo o qual coloca a “linguagem” (código, lógica) das máquinas 
lógicas em um atravessamento da relação homem-língua(gem)-realidade e das suas práticas 
sociais hoje, em que, para as disputas de lugares, há normas que “apontam” o que/quem é o 
MELHOR. 

 

A CULTURA DE RORAIMA NO DISCURSO TURÍSTICO 

JULIANA DA SILVA MORAIS (UFRR) 

juliana.moraisrr@gmail.com 

Neste trabalho, buscamos investigar a produção de sentidos sobre a cultura do estado de 
Roraima, em textos que divulgam os aspectos culturais locais, produzidos por entidades públicas. 
Até então não se tem contato com pesquisas voltadas para a cultura do estado a partir de textos 
de propaganda turística, na linha teórica que trabalha a discursividade. Tendo em vista a 
complexidade que envolve o estudo da cultura em diferentes áreas das ciências sociais, e como as 
instituições públicas emitem, por meio da mídia, o que seria a cultura do estado, procuramos 
trazer alguma contribuição para a reflexão sobre o estudo da cultura local. Com isso, esse 
trabalho busca acrescentar, sob a ótica discursiva, os sentidos atribuídos à cultura local ao 
analisar os textos que divulgam os aspectos culturais, levando em consideração os processos 
sociais, históricos e ideológicos. Sabemos que há uma memória que foi construída pela história e 
ideologia que contempla todos os dizeres, mesmo aqueles que já foram esquecidos, apagados, mas 
que podem ser retomados. Sendo assim, temos uma historicidade da cultura, que buscamos 
entender como é representada em textos produzidos por entidades públicas. Deste modo, 
podemos investigar diferentes sentidos na materialidade linguística discursiva em que eles não 
são evidentes, mas determinados ideologicamente pelo sujeito, língua e história. O corpus que 
compõem esta pesquisa é construído por textos de materiais impressos e da mídia eletrônica que 
divulgam a cultura do estado de Roraima, produzidos pela Prefeitura Municipal de Boa Vista e 
pela Secretaria do Planejamento, Indústria e Comércio (SEPLAN) do Governo do Estado. Esse 
material de análise apresenta informações sobre as características não só da capital de Boa Vista, 
mas também dos munícipios, apresentando os atrativos de Roraima. São essas informações que 
os visitantes têm acesso quando buscam conhecer os atrativos culturais do estado. Assim, a 
partir desse material, a pesquisa tem como objetivo analisar o processo de constituição dos 
sentidos sobre os aspectos culturais de Roraima. O que é dito sobre a cultura local? Quais os 
sentidos atribuídos à cultura do estado? Como as diversidades culturais vêm sendo 
representadas? Para tanto, o corpus será analisado a partir da linha teórica da Análise do 
Discurso que tem como fundador Michel Pechêux, uma teoria que trabalha com a constituição de 
sentidos e sujeitos relacionados com os aspectos sociais e históricos. Por meio desse campo 
teórico podemos ver a relação da língua com a ideologia, nos permitindo compreender como o 
texto produz sentidos. 

 

O DISCURSO SOBRE A MULHER NO JORNAL MATO-GROSSENSE DO SÉCULO XIX 

JULYENE OLIVEIRA TEIXEIRA (UNEMAT) 

julyeneteixeira@hotmail.com 

A diferença entre os gêneros vem sendo construída discursivamente (ZOPPI-FONTANA, 2013), em 
nossa sociedade, sendo então naturalizadas algumas determinações acerca da diferenciação entre 
homens e mulheres. Esse modelo de como ser e agir, muitas vezes, circula sem crítica e reflexão. 
Este trabalho visa analisar os efeitos de sentido do discurso jornalístico mato-grossense do século 
XIX e como este discurso produz um efeito de leitura, a partir do modelo de mulher ideal ali 
textualizado. Analisamos um recorte de um texto jornalístico que apresenta em sua formulação 
uma prescrição quanto a um modo de ser e agir específico para a mulher, pautado em modelos 
que permeiam o imaginário sobre o feminino, desde a mais tenra idade. Analisamos, também, 
como um determinado papel social atribuído à mulher se constitui a partir de uma memória de 
dizeres que afetam o comportamento feminino. Selecionamos para análise um recorte do jornal 
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cuiabano A Situação, de 1872, e colocamos esse recorte em relação a outros recortes de jornais da 
mesma época. São eles: O Liberal, Gazeta, O Porvir, A Opinião, O Expectador e Echo de Cuyabá. 
Para tanto, nos valemos das noções de recorte (ORLANDI, 1989), arquivo e memória discursiva 
(PÊCHEUX, 1994; 1999). A memória institucional ou arquivo é aquela que se sustenta numa 
prática documental, isto é, as que as instituições como a escola, a igreja, o estado, entre outros, 
dão sustentação, ou seja, o trabalho social (do registro) da interpretação. A memória discursiva se 
constitui pelo esquecimento, de acordo com Pêcheux (1999, p. 56) “algo fala antes, em outro lugar 
independentemente, ou seja, é necessariamente um espaço móvel de divisões, de disjunções, de 
deslocamentos e de retomadas, de conflitos de regularização... Um espaço de desdobramentos, 
réplicas, polêmicas e contra-discursos”. O recorte utilizado funciona como um código de posturas, 
estruturado em uma lista com doze itens com recomendações sobre o comportamento das 
mulheres “casadas e por casar” em relação ao (futuro) marido. Conforme mostramos a seguir: “1º 
Persuadir-se intimamente que ha dois modos de mandar em uma familia: um pela expressão da 
vontade, que pertence a força, o outro pelo irresistível poder da doçura, à que se submete a 
própria força. O primeiro é próprio do marido; a mulher não deve usar senão do segundo.” 
Colocando em relação as palavras força e doçura, podemos observar que as duas tem seus 
sentidos determinados pela palavra mandar. Contudo, cabe perguntar: como funciona esse 
mando para o marido e para a mulher? Esse gesto de mandar tem a mesma determinação para 
ambos? A noção de mando é significada diferentemente em relação ao homem e a mulher, em 
relação ao primeiro, se dá pela força; em relação à mulher, pela doçura. Uma doçura que submete 
à força, portanto. Sustentado esses sentidos e indicações de formas de comportamento para a 
mulher, está a noção de família, uma família idealizada, estabilizada, cuja felicidade está única e 
exclusivamente sob a responsabilidade da mulher, que tem que se persuadir disso, para manter 
essa estabilidade. A análise do recorte mostra o modo como a circulação dessas questões se 
inscreve num discurso autoritário, o qual está presente ainda nos dias atuais, muitas vezes com o 
objetivo de colocar a mulher “em seu devido lugar”, reiterando sentidos que a identificam com 
uma determinada formação ideológica. 

 

OS (DES) CAMINHOS DA ESCRITA NA AULA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA: LÍNGUA, SUJEITO E 
AUTORIA NO LIVRO DIDÁTICO DE E/LE 

KARLA JANAÍNA ALEXANDRE DA SILVA (UFPE) 

karlajanainas@bol.com.br 

Esta pesquisa objetiva promover uma discussão sobre o lugar que é reservado à escrita no ensino 
do espanhol como língua estrangeira (E/LE) oferecido na escola pública. Através da análise de 
livros didáticos voltados a esse ensino, procuraremos discutir as consequências do 
direcionamento dado pela escola ao trabalho com essa prática, na formação dos aprendizes 
brasileiros. Para a construção dessa reflexão, buscamos filiação na Análise do Discurso 
Pecheuxtiana (AD), teoria que propõe pensar as noções de língua e sujeito caracterizadas por uma 
falta constitutiva, resultante dos atravessamentos dos elementos da ordem da História e da 
Ideologia em seu processo de constituição. À vista disso, a relação entre língua e sujeito será 
concebida como desde sempre fadada à incompletude, o que implicará na falha que se mostra 
tanto na materialidade da língua, quanto nas práticas que, através dela, o sujeito realiza. Por esse 
mesmo viés teórico, abordaremos outras duas noções vinculadas ao tema da escrita: a noção de 
texto e a noção de autoria. O texto será visto como materialidade que se constitui no jogo entre os 
elementos da sua face linguística e os da sua face discursiva e a autoria como um movimento 
realizado pelo sujeito através da sua inscrição na língua, pelo qual ele realiza a leitura e o recorte 
de elementos da ordem da discursividade para, no cumprimento da função social de autor, 
atualizá-los e convertê-los em materialidade que se apresenta sob a sua responsabilidade. Com 
base nessas considerações teóricas, propomos a análise dos materiais didáticos de espanhol, 
utilizados na escola pública pernambucana. Lançaremos um olhar atento às atividades de escrita 
que os livros didáticos apresentam, a fim de verificar qual a concepção de escrita e de sujeito-
autor que os atravessa, tal como as implicações dessa concepção na formação dos estudantes 
brasileiros. Esperamos, com esse trabalho, contribuir à reflexão docente sobre a importância de 
um posicionamento mais crítico frente à escolha do livro didático de E/LE a ser utilizado na 
escola pública e, sobretudo, em relação ao modo como esses materiais têm proposto o trabalho 
com a língua estrangeira através de práticas discursivas como a escrita.  
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AS EMOÇÕES (DES)VELADAS PELA LINGUAGEM: UMA ANÁLISE DA PATEMIZAÇÃO 
PRESENTE NA NARRATIVA DA OBRA UBALDIANA “VIVA O POVO BRASILEIRO” 

KARLA KARIANE DA SILVA DANTAS (UPE) 

karladantas@live.com 

Através dos estudos realizados nas últimas décadas acerca das emoções, foi possível identificar 
que elas não podem ser reduzidas a sensações, pois, além de possuírem base cognitiva, existem a 
propósito de alguma coisa, são de caráter particular e, ao mesmo tempo, resultam do conjunto 
das configurações que formam uma sociedade. Dessa forma, é fundamental que abordagens e 
reflexões mais profundas sejam feitas a respeito do tema, visto que, se a emoção influencia o 
pensamento e a ação do sujeito, influencia, portanto, sua linguagem. A patemização, de acordo 
com Charaudeau (2007), engloba tudo que se refere a sentimento, paixão, emoção e seus 
derivados. Sendo assim, descobrir se um discurso apresenta dimensão patêmica consiste em 
analisar se o locutor manifesta suas emoções ou tenta produzir um efeito patêmico no seu ato de 
comunicação. Portanto, investigar os efeitos patêmicos de um discurso corresponde a observar 
como a emoção influencia na performance do sujeito em sua troca linguareira. O estudo das 
emoções é de grande importância porque contribui para a melhor interpretação e análise de um 
discurso, pois, “as emoções são de ordem intencional, estão ligadas a saberes de crença e se 
inscrevem em uma problemática da representação psicossocial.” (CHARAUDEAU, 1997). A obra 
literária Viva o povo brasileiro, de João Ubaldo Ribeiro, foi escolhida como corpus deste trabalho 
porque se trata de um romance profundo e arrebatador que busca recontar a história de quatro 
séculos do Brasil, envolvendo fatos reais e fictícios que são vivenciados e representados 
discursivamente pelas personagens de acordo com seus saberes de crença e suas emoções, sendo, 
portanto, um objeto de estudo que pode contribuir para o aprofundamento da teoria da 
patemização, sobretudo na área da literatura. Sendo a análise do discurso uma prática da 
linguística na área da comunicação que visa detectar num texto o que ele significa, é possível 
identificar, através deste segmento, os elementos que trazem para o enunciado um efeito 
patêmico, ou seja, elementos que, inconscientemente ou não, retratam o “pathos" que o sujeito 
enunciador quer transmitir em seu proferimento. Tais elementos estão presentes na obra 
ubaldiana, uma vez que as enunciações de suas personagens apresentam ou revelam as emoções 
como um efeito discursivo. O principal objetivo do presente trabalho é estudar a patemização 
como uma estratégia discursiva nos diálogos das personagens ubaldianas da obra Viva o povo 
brasileiro, mostrando a emoção como efeito visado, identificando e analisando os elementos que 
evidenciam as emoções como um efeito discursivo da obra.  

 

MEMÓRIA DISCURSIVA E PROCESSOS IDENTITÁRIOS QUE ENVOLVEM OS SUJEITOS DA 
CIDADE DE SINOP E ENTORNOS DA REGIÃO NORTE MATO-GROSSENSE 

KEILA REJANE WARMLING (UNEMAT) 

keilawarmling@hotmail.com 

O projeto de pesquisa intitulado Memória Discursiva e Processos Identitários que envolvem os 
Sujeitos da Cidade de Sinop e Entornos da Região Norte Mato-Grossense tem como objetivo a 
compreensão dos mecanismos discursivos que levaram e ainda levam migrantes de diferentes 
regiões brasileiras, em especial os da região Sul, ao deslocarem-se de seus lugares de origem para 
este novo espaço geográfico. Nesse sentido, interessa-nos discutir o modo pelo qual esses 
migrantes fundiram suas culturas e (re)atualizam-se em processos de identificação nessa região 
‘jovem’, cujo processo de crescimento advém da década de sessenta do século XX. Tendo em vista 
o projeto de ocupação do Centro-Oeste Brasileiro - denominado Programa de Integração Nacional 
(PIN), esta pesquisa procurará averiguar como ocorreu o processo de migração atrelado às 
promessas capitalistas de aquisição de terras férteis e prosperidade econômica. Desse modo, 
pretendemos analisar os mecanismos e processos discursivos veiculados pela mídia impressa, 
publicidade, entrevistas, slogans, panfletos entre outros, que contribuíram para trazer migrantes 
para esta região. Os processos de identificação dos sujeitos em uma comunidade discursiva estão 
ligados diretamente às práticas históricas e culturais que revelam os sentidos produzidos em 
vários cenários contextuais, quais sejam, o contexto macro-social econômico e ideológico, o micro-
universo das práticas discursivas da vida cotidiana e o mundo intermediário das instituições 
sociais, que podem promover ou não transformações e rupturas semântico-discursivas nas 
diferentes maneiras de manifestação da tradição cultural. O desenho de pesquisa deste projeto 
tem como principal aporte teórico a Análise do Discurso (AD), que dialogará com os principais 
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representantes teóricos dessa linha, tais como ORLANDI e PÊCHEUX. Pretende-se assim, além da 
materialidade discursiva midiática, realizar entrevistas com os pioneiros migrantes residentes na 
cidade de Sinop-MT. Para nortear o processo de compreensão e análise dos mecanismos 
linguístico-discursivos relevantes para os objetivos da pesquisa, propõem-se alguns 
questionamentos: “Como os sujeitos migrantes envolvidos nas relações processuais de 
identificação regional permitem, por intermédio das relações interdiscursivas, que se infira a 
identidade cultural e a (re)construção de sentidos na memória histórico-cultural da região norte 
mato-grossense?”, “Que interesses econômicos e ideológicos mobilizaram e ainda mobilizam a 
significação do persuadível na materialidade discursiva veiculada pela mídia e que contribuíram 
decisivamente para a vinda de migrantes a este espaço geográfico?”, “Quais são as relações de 
construção dos processos identitários locais com as propostas mercadológicas contemporâneas do 
mundo globalizado e que exige uma nova identidade global?”. Assim, importam, 
fundamentalmente, compreender e focalizar as produções discursivas e simbólicas que 
(re)atualizam ou deslocam as relações interdiscursivas (memória discursiva) através de rupturas 
de movimentos de sentido, bem como as práticas discursivas que (re)produzem a manutenção das 
relações ideológicas de poder. Espera-se, com o desenvolvimento do trabalho, contribuir com a 
pesquisa realizada na região norte de Mato Grosso, em especial aos projetos desenvolvidos pela 
Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, com o propósito de (re)constituir, na 
Amazônia Norte Mato-Grossense, os processos de identificação na memória que foram 
construídos com o modelo de plano desenvolvimentista pelo governo militar e que, na ordem do 
repetível, deslocam-se no contexto atual para as novas exigências mercadológicas globais. 
Compreende-se ainda que, a distância de grandes centros e a dificuldade de qualificação de 
profissionais nas instituições de ensino locais são fatores que dificultam a realização de 
produções de pesquisas regionais, assim, o projeto pretende, objetivamente, participar na 
consolidação de um novo quadro de pesquisa regional que, contudo, tenha articulação com os 
estudos nacionais de abordagem linguístico-discursiva. 

 

A LÍNGUA DA BACHARELA E DA PRESIDENTA: DISCURSOS POSSÍVEIS 

LAÍS VIRGÍNIA ALVES MEDEIROS (UFRGS) 

lais.medeiros@ufrgs.br 

Neste trabalho, ancorada na Análise do Discurso de linha francesa, analiso o debate que ocorreu 
na Internet quando da sanção da Lei Nº 12.605, de 3 de abril de 2012, que “determina o emprego 
obrigatório da flexão de gênero para nomear profissão ou grau em diplomas”. Para isso, tomo 
como corpus dois textos que discutem a sanção da lei, publicados nos blogs Blogueiras 
Feministas (Flexão de gênero no diploma) e Blog do Paulinho (Lei de Dilma muda nome de 
profissões no Brasil), bem como seus respectivos comentários publicados pelos leitores. O debate, 
convidando os sujeitos a se posicionarem quanto ao determinado pela lei, mobiliza ao mesmo 
tempo discursos referentes à língua, à gramática, ao feminismo e à representatividade feminina. 
Para a análise, considero inicialmente a particularidade do meio on-line de circulação dos textos, 
especialmente no que se refere à alternância entre o discurso da escrita e o discurso da oralidade, 
conforme proposto por Gallo (2008): enquanto o discurso da escrita é caracterizado por sua 
determinação institucional e seu efeito de fechamento, o discurso da oralidade é caracterizado 
pela sua abertura permanente, onde os sentidos não se estabilizam nem provisória nem 
aparentemente. Em seguida, tendo em conta essa alternância identificada nos ambientes virtuais, 
a reflexão se desenvolve, ainda segundo Gallo (2008), sobre os processos de legitimação e 
autenticação, ambos interdependentes e relacionados aos esquecimentos constitutivos do sujeito, 
conforme proposto por Pêcheux (2009). A autenticação, resultado do esquecimento nº 1, é um 
processo inconsciente, dotado de ambiguidade constitutiva e que está na base de toda dispersão, 
no qual o sujeito está sempre já imerso; é o processo através do qual se torna autêntico 
determinado sentido, viabilizando a identificação do sujeito. A legitimação, explicada pelo 
esquecimento nº 2, é um processo que faz parecer único um sentido determinado, apagando ao 
mesmo tempo a ambiguidade constitutiva da autenticação e o universo discursivo de onde esse 
sentido se descola; é pela legitimação que o sujeito se movimenta entre paráfrases de uma 
Formação Discursiva, fixando-se num dado sentido e garantindo o efeito de fechamento. A 
análise, portanto, mobiliza também a noção de Formação Discursiva, definida como aquilo que, 
em dada formação ideológica, determina o que pode e deve ser dito (PÊCHEUX, 2009), abrigando 
a heterogeneidade, a contradição e a possibilidade de diferentes modalidades de identificação do 
sujeito. Nesse sentido, trago uma breve proposta de delimitação das possíveis Formações 
Discursivas, bem como de suas diferentes posições de sujeito, que se confrontam nesse debate. 
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A PROMESSA DA DEMOCRATIZAÇÃO PELA INTERNET E OS FUROS DA REALIDADE NO 
VIRTUAL: COMO O ARQUIVO RADICALIZA 

LAURA JORGE NOGUEIRA CAVALCANTI (UFPE) 

 laura.jnc@gmail.com 

Neste pôster, mobilizamos alguns conceitos da Análise do Discurso para pensar as 
discursividades emergentes no ciberespaço e, mais especificamente, entender o funcionamento do 
arquivo na página do Facebook do Movimento Ocupe Estelita. O Movimento surgiu a partir da 
disputa de poder sobre o espaço do Cais José Estelita, em Recife (PE), que mobilizou a sociedade 
civil, o empresariado local, o governo, a imprensa local, bem como externa, em torno da questão, e 
atua no ambiente do Facebook, bem como com ações pontuais no próprio espaço do cais e em 
outras localidades da cidade. As indagações mais gerais que nos guiam neste estudo são: Como 
as especificidades do espaço virtual afetam o funcionamento discursivo nesta página? Até que 
ponto as relações de poder são subvertidas na rede através do trabalho do arquivo? O espaço 
virtual de fato promove uma democratização da produção discursiva? Os conceitos teóricos 
explorados para pensar estas questões são: espaço virtual, formação discursiva, e arquivo. 
Trabalhamos a noção de espaço virtual a partir de diferentes perspectivas desde Lévy (1999), 
pensando as relações entre virtual e real e como elas são transformadas a partir da instauração 
de uma cibercultura, até Grigoletto (2011), que vê esse espaço virtual como um espaço entre o 
discursivo e o empírico, constituído por e constitutivo de ambos, o que nos possibilita explorá-lo 
como espaço de condições de produção específicas e não mais como simples suporte (físico ou 
virtual) para a circulação de discursos a ele imunes. Partindo do pressuposto do senso comum de 
que na internet tudo se pode dizer, e todos podem dizer, examinamos a página do Movimento 
Ocupe Estelita a fim de verificar a emergência de diferentes formações discursivas que são ali 
postas em evidência em detrimento de outras (então silenciadas, apagadas, interditadas), para 
melhor compreender o trabalho do arquivo neste ambiente específico. Para tanto, também 
precisamos repensar a noção de arquivo, partindo de uma diferenciação inicial proposta por 
Pêcheux (2010) em relação às diferentes formas de leitura e produção do arquivo, para pensar o 
arquivo não mais como objeto, como produto de uma memória, mas como um gesto de 
interpretação e sistematização do interdiscurso. Para tanto, apoiamo-nos em Foucault (1987), 
para quem o arquivo é “a lei do que pode ser dito, o sistema que rege o aparecimento dos 
enunciados como acontecimentos singulares” (FOUCAULT, 1987, p. 147). Dessa forma, lançamos 
novo olhar ao conjunto de posts encontrados na página do Movimento Ocupe Estelita, não como 
um conjunto aleatório de enunciados, mas como um arquivo que (re)organiza e reúne discursos 
próprios de certas formações discursivas ao selecionar (compartilhar, publicar) uns enunciados e 
silenciar (não comentar, ou até excluir) outros num processo contínuo e dinâmico de 
arquivamento. Nesse sentido, questionamos se, ao se dizer democrático, um movimento que abre 
espaço e clama pelo diálogo entre diferentes setores sociais, o Ocupe Estelita não está apenas 
reproduzindo discursos de formações discursivas específicas, ao ser interpelado por uma lógica de 
radicalização e de exclusão. Por esta perspectiva, o espaço virtual mostrar-se-ia tão segregador 
quanto o real. No confronto de contradições, a radicalização seria, possivelmente, a maneira de 
manter-se atuante na “democracia” forjada na rede. 

 

RESISTÊNCIA CALADA: O MOVIMENTO DE APAGAMENTO DISCURSIVO DO LINGUISTA NO 
ESPAÇO MIDIÁTICO 

LEONARDO GUEIROS DA SILVA (FAJOLCA) 

leonardogueiros1@gmail.com 

Este trabalho tem por objetivo analisar os movimentos de silenciamento produzidos pelo discurso 
midiático que, categoricamente, funcionam, também, como gestos de apagamento do discurso do 
linguista, sujeito que representa a ciência no que concerne a questões de linguagem. Desse modo, 
pretendemos expandir a noção de silenciamento (política do silêncio) proposta por Orlandi (2007), 
buscando compreender que há, em determinadas condições de produção, especificamente 
naquelas nas quais se inscrevem o discurso midiático, espaço para pensarmos na categoria do 
apagamento como inserido no que a autora compreende por silenciamento. Não se trata, portanto, 
de um outro modo de pensar o silenciamento, mas, especificamente, de uma modalidade 
discursiva de seu funcionamento. Para tanto, fundamentamos a o trabalho na Análise do 
Discurso de linha francesa (AD), teoria preconizada pelo filósofo Michel Pêcheux, para quem 
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discurso é efeito, ou seja, não se fecha em uma suposta imanência de sentidos nem é produto de 
um sujeito empírico intencional. Trabalhamos, portanto, com o sujeito discursivo, assujeitado 
ideologicamente, inscrito em uma Formação Discursiva com a qual produz identificação. 
Pensamos no discurso midiático a partir de sua inscrição em condições de produção que projetam 
ao jornalista, sujeito que dá voz a esse discurso, o lugar de autoridade para emitir opiniões acerca 
de temáticas cuja especificidade não é de seu domínio. Sendo assim, ao tomar a língua como 
objeto de notícia, produz, em certas circunstâncias, o silenciamento do sujeito que fala a partir do 
lugar de cientista (o linguista). Em Dissertação de Mestrado intitulada “Os ecos do silêncio no 
discurso midiático: quando a língua é objeto de notícia” (2014), observamos que o sujeito-
jornalista movimenta-se através de diferentes modalidades de silenciamento, dentre as quais nos 
interessa, neste trabalho, a modalidade do apagamento discursivo, que se caracteriza pelo 
“movimento de silenciamento em que materialmente não há indícios da FD com a qual o sujeito se 
desidentifica – nem mesmo para contradizê-la ou questioná-la” (GUEIROS, 2014, p.96). Partimos 
dos conceitos de silêncio e silenciamento com base em Orlandi (2007), para quem o silêncio é 
condição necessária para o discurso. Isto é, estamos sempre e necessariamente silenciando 
sentidos com os quais, enquanto sujeitos, não nos identificamos. O corpus do trabalho é 
constituído por sequências discursivas coletadas de textos publicados pela grande mídia 
brasileira em diferentes portais online. Os textos submetidos às análises envolvem dois 
acontecimentos veiculados sobre língua pela/na mídia: a adoção, pelo MEC, em 2009, do livro 
didático de Língua Portuguesa Por uma vida melhor; e a atitude “polêmica” da banca de avaliação 
das redações do ENEM em sua edição de 2012, que supostamente estaria concedendo notas 
elevadas a textos com “graves problemas”. Constatamos que, embora carregue o respaldo e o teor 
científico, a voz do sujeito-linguista, ainda que produza movimentos de resistência à FD do senso 
comum na qual se inscreve o discurso do sujeito-jornalista, não provoca abalos na estrutura 
vigente, sendo, quando debatidas questões de linguagem no escopo do jornalismo nacional, 
silenciado pelo movimento discursivo do apagamento. Estão em jogo, nesse sentido, para que seja 
produzido o movimento do apagamento, relações de força e poder que determinam a voz 
autorizada/legitimada a falar sobre língua no espaço em questão. 

 

DO SABER DO POVO AO ERRO DA GLOBO: A DISCURSIVIZAÇÃO DO ACONTECIMENTO 
DIRETAS JÁ 

LISIANE SCHUSTER GOBATTO (UPF) 

lisischuster@hotmail.com 

Este trabalho é um fragmento da pesquisa de dissertação de mestrado que analisa a cobertura 
jornalística do movimento Diretas Já realizada pela Rede Globo e retomada no portal de memória 
da emissora na internet em uma seção denominada “Erros”. Nessa seção, a Rede Globo admite 
erro de conduta na referida cobertura. A votação da emenda parlamentar que propôs eleições 
diretas completou 31 anos em 2015, mas a cobertura da Rede Globo não caiu no esquecimento. 
Foi nesse período, durante manifestações do povo nas ruas, que se popularizou o bordão “o povo 
não é bobo, abaixo a Rede Globo”. Interessa nesta pesquisa, à luz da Análise de Discurso de linha 
francesa, identificar como esse acontecimento foi tratado e quais os efeitos de sentido ecoaram, 
mesmo que encobertos por pretensa imparcialidade jornalística. Para unir todas as pontas dos 
fios que compõem esse emaranhado discurso, são movidos os conceitos fundamentais da AD 
francesa: de sujeito, de ideologia, de materialismo histórico, de condições de produção, de 
formação ideológica, de formação discursiva e de memória discursiva. O olhar sobre o discurso 
jornalístico se dá sob as lentes dos conceitos de acontecimento histórico, político, jornalístico, 
discursivo e enunciativo. Realizamos um primeiro movimento de análise detendo-nos na 
superfície linguística, identificando marcas que pudessem fornecer “pistas” do objeto discursivo. 
Tais expressões possibilitaram realizar recortes (do texto do site e da transcrição de 13 vídeos de 
reportagens e de dez vídeos de depoimentos de profissionais envolvidos na cobertura, disponíveis 
na seção “Erros”) partindo de três níveis: da justificativa do erro pela Rede Globo, do caráter 
festivo dos comícios e do caráter político da campanha. Nosso corpus é permeado por três 
formações discursivas (FD): a governista-militar, a das Diretas e a jornalística. Dois 
acontecimentos enunciativos foram identificados na análise, marcando a heterogeneidade das 
FDs. Tais acontecimentos irrompem nas posições-sujeito de reconhecimento das manifestações 
populares (FD governista-militar) e de apagamento do político (FD jornalística). O equívoco das 
formulações foi percebido no jogo metafórico entre as palavras “festa-comício-manifestação” e nos 
deslizamentos de sentido que provocou. A política só irrompe o discurso de entretenimento na 
fala/entrevista dos próprios políticos, quando também se percebe que o regime militar usou as 
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Diretas como fator de negociação para uma “abertura lenta, gradual e segura”. Na costura das 
análises, percebemos que o movimento Diretas Já marca a irrupção de novos saberes até então 
interditados naquela formação social e, dessa forma, constitui-se como um acontecimento 
discursivo. Além de se dar na e pela língua, o movimento também é um importante acontecimento 
histórico, jornalístico e político. No entanto, as Diretas aparecem na Globo apenas como fato 
noticioso, pois, em grande parte das SDs, o sujeito jornalista deste corpus assume uma posição 
permeada por saberes da FD governista-militar. Assim, ao retomar o acontecimento em seu portal 
de memórias, a emissora não reconhece o erro. A retomada é uma tentativa de reescrever a 
história, produzindo novas memórias sobre a cobertura. 

 

EFEITOS DE SENTIDOS DE LÍNGUA NO ENEM: ESTRATÉGIAS DE CONTROLE/REGULAGEM 
DA HETEROGENEIDADE 

LOUISE MEDEIROS PEREIRA (UFPB) 

louise_mp@hotmail.com 

ANDERSON LINS RODRIGUES (UFCG) 

anderson_lins10@hotmail.com 

O acontecimento de uma política de Educação do Estado brasileiro, cuja irrupção se deu na 
última década do século XX, demarca a ação do Estado em questões de educação e de língua, 
fazendo emergir uma necessidade de abandono da Gramática Tradicional em detrimento da 
adoção da Linguística vista, no momento, como teoria necessária para a modernização do Estado 
e da sociedade. (SILVA, 2007). Em consequência disso, suscitou-se várias mudanças no ensino de 
Língua Portuguesa, que passou a intentar uma nova relação dos falantes com a sua língua 
através da relação entre unidade-diversidade linguística, buscando adequar-se às novas 
exigências do capitalismo mundial e das sociedades organizadas pela tecnologia e pela 
informação. O ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio - surge na década de 1990 em meio a 
este contexto de mudanças sócio-políticas, que atribuíram peso significativo à educação como 
instrumento de qualificação profissional. Levando em consideração que este exame urge como 
ferramenta veiculadora de sentidos e de representações, uma vez que mobiliza aproximadamente 
seis milhões de participantes, e, possivelmente, influencia a prática pedagógica de muitos 
professores, objetivamos investigar, à luz da Análise de Discurso de linha francesa, de que 
maneira se constitui o discurso da/sobre a língua em questões de língua portuguesa do ENEM. 
Tomamos como unidades de análise as edições de 2009 a 2014, uma vez que se tratam das 
edições produzidas após o lançamento de um documento instituído pelo MEC - a Matriz de 
Referência do ENEM -, com o propósito de orientar a política de constituição/formulação das 
questões do exame. Desse modo, sendo uma pesquisa de natureza discursivo-interpretativa, nos 
situamos no entremeio da materialidade linguística e da história, não em busca de encontrar o 
sentido verdadeiro de língua através de uma “chave” de interpretação (ORLANDI, 2001), mas 
buscando desconstruir os efeitos de naturalização/evidência produzidos pela ideologia, tornando 
visível o modo como os processos discursivos inscrevem-se na materialidade textual do exame sob 
análise. Sendo o ENEM um exame de avaliação do ensino médio de caráter nacional e que 
(re)produz imagens sobre a língua, nossa pesquisa se justifica diante da necessidade de 
“descortinar” os processos de significação que constituem os discursos e suas filiações de sentido 
a partir da análise de discursividades sobre as relações entre heterogeneidade/homogeneidade 
linguística. A pesquisa até então aponta que, ainda que pretendendo encerrar imagens 
heterogêneas da língua, o discurso da/sobre a língua nas provas do ENEM é tenso, conflituoso e 
perpassado por discursos que representam língua/heterogeneidade a partir de relações 
conflitantes calcadas em um jogo de/entre sentidos unitários/diferentes. Há, portanto, um 
atravessamento de sentidos no/para o funcionamento polêmico do discurso sobre a Língua 
Portuguesa no exame, cujas representações da língua e de sua heterogeneidade no discurso do 
ENEM advêm de diferentes filiações de sentido, concebendo a existência da heterogeneidade 
linguística, mas, em muitos casos, atrelando essa ideia a perspectivas imaginárias, homogêneas e 
ideais.  
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A MEMÓRIA DISCURSIVA DE IMIGRANTE NO ESPAÇO ESCOLAR DE FRONTEIRA 

LOURDES SERAFIM DA SILVA (UNEMAT) 

serafimlourdes@hotmail.com 

JOELMA APARECIDA BRESSANIN (UNEMAT) 

 joelmaab@hotmail.com 

O objetivo de nossa pesquisa é compreender a relação entre sujeitos e línguas, por meio de traços 
de memória da/na língua manifestados em situações de ensino na Escola Estadual 13 de Maio 
localizada em Porto Esperidião/MT. O município de Porto Esperidião localiza-se a cerca de 300 
km da capital Cuiabá, e faz fronteira com a Bolívia. A região recebe muitas famílias que nele fixam 
residência e matriculam seus filhos nas escolas brasileiras. Nestas condições sócio-históricas, 
acreditamos que o fazer pedagógico constitui-se num meio de atender a esta demanda e 
possibilitar diferentes práticas de linguagem. Buscamos, então, suporte teórico na História das 
Ideias Linguísticas articulada com Análise do Discurso de linha materialista, formulada por 
Pêcheux, na França e desenvolvida por Eni Orlandi, no Brasil. Entender como a escola recebe e 
trata este aluno recém-chegado de outro país, como se dá a inclusão deste no meio escolar, que 
preocupação há em relação à sua língua e à Língua Portuguesa falada e ensinada no Brasil será 
objeto de investigação deste projeto. Nessa perspectiva, queremos compreender como ocorre a 
relação entre sujeitos e línguas na Escola Estadual 13 de Maio, especificamente nas aulas de 
Língua Portuguesa, com alunos imigrantes, falantes de espanhol, considerando a relação sujeito-
língua, permeada por sentidos historicamente construídos. Desse modo, o corpus desta pesquisa 
será constituído de textos produzidos por alunos bolivianos que vivem no Brasil, buscando a 
memória discursiva de imigrante, bem como o Projeto Político Pedagógico da referida escola, para 
investigar o modo como o documento propõe o ensino de Língua Portuguesa. Ao propormos um 
estudo da fronteira, nos propomos a estudar a percepção de espaço, de cultura e de discurso 
presentes na linguagem de cada sujeito, conforme Orlandi (2001) “...a análise do discurso 
trabalha com a materialidade da linguagem, considerando-a em seu duplo aspecto: o linguístico e 
o histórico, enquanto indissociáveis no processo de produção do sujeito do discurso e dos 
sentidos, que (o) significam. O que permite dizer que o sujeito é um lugar de significação 
historicamente constituído.” Acerca da memória de língua, Payer (2009) argumenta que os 
processos de identificação em relação às línguas são processos que funcionam insidiosamente, 
muitas vezes à sua revelia, sob o modo do esquecimento ou persistência remota das 
materialidades, como memória. Pêcheux (apud ACHARD, 2007, p.50) diz que a memória deve ser 
entendida não no sentido psicologista da “memória individual”, mas nos sentidos entrecruzados 
da memória mítica, social inscrita em práticas. A memória discursiva seria aquilo que, face a um 
texto, vem restabelecer os “implícitos”, quer dizer, os pré-construídos, elementos citados e 
relatados, discursos-transversos. Desta forma, não é o sujeito psicológico, mas a memória social. 
Isto implica pensar o sujeito histórico que enuncia. O aluno imigrante constitui-se como sujeito 
que traz consigo a memória de sua língua na materialidade da língua ensinada na escola. Assim, 
objetivamos também auxiliar o professor a entender como se organiza o sistema educacional, para 
que possa atuar de forma mais efetiva na busca pela qualidade de ensino no Estado de Mato 
Grosso. 

 

(RE)CONSTRUINDO SENTIDOS: OS DISCURSOS SOBRE A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE 
LÍNGUA PORTUGUESA NO BRASIL 

LUCIANA ALEVA CRESSONI (UFSCar) 

 lucressoni@hotmail.com 

Construir sentidos é entender o trabalho do simbólico no uso da linguagem e esta 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. Por entendermos 
que os sentidos não se encontram estabilizados nas palavras, mas são possibilitados por 
investigações que buscam para além do óbvio as relações de interlocução entre sujeitos, 
linguagem e condições de produção e por sabermos que o simbólico não pode ser desvinculado do 
político é que procuramos, através de nossas análises, descrever e analisar essas relações nas 
materialidades linguísticas de um site do Ministério da Educação (MEC), Seja um Professor, e de 
legislações que apresentam normatizações para a formação deste profissional. Se sujeito e sentido 
se constituem em um processo dialético de emergência de sentidos, situamos nossa pesquisa "no 
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encontro da materialidade da língua com a materialidade histórica" (ORLANDI, 2008) que 
constituem os discursos sobre ser professor de língua portuguesa no Brasil. Nossos primeiros 
gestos de interpretação partem 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 (self-government) por questões de caráter 
econômico e social que deveriam ser uma obrigação dos governos. Para essa interpretação 
utilizamos a noção pecheuxtiana de “língua de Estado” e seu funcionamento na propaganda. 
Pensar sobre as formulações que podem ser inscritas nos discursos da propaganda e em suas 
condições de produção é pensar com Pêcheux e Orlandi sobre as validações de um discurso que é 
a materialização do trabalho da ideologia (ORLANDI, 2013). Alguns de nossos gestos de 
interpretação nos colocaram em contato com o slogan Seja um Professor. Venha construir um 
Brasil mais desenvolvido, mais justo e com oportunidades para todos A ideia-ordem de ser um 
professor que inicia o slogan já chega sem saber para quem é endereçada a partir das escolhas 
feitas ao dizer. A alternância entre indicativo (certeza da ação verbal) e subjuntivo (incerteza da 
ação verbal) começam a indeterminar quem é esse sujeito professor. Que ao ser associado ao 
pronome você e sua história no uso da língua portuguesa no Brasil já chega carregado de 
sentidos. Sentidos que não estão explícitos, mas que de alguma forma, pela memória discursiva, 
causam um estranhamento ao ouvirmos: Seja um Professor. A ideia de ser não parece condizer 
com a situação em que vemos os professores sendo. Alguma coisa escapa aos sentidos do que se 
quer representar ou se coloca ideologicamente justamente representado por todas as escolhas 
feitas. E é justamente o site do MEC que nos auxilia em suas possibilidades de navegação a 
buscarmos sentidos para entendermos sobre o ensino da língua portuguesa e a formação de 
professores. O site ao apresentar ao navegador a aba Pesquisa e Formação direciona o leitor ao 
Projeto GESTAR II como uma alternativa para o que chama de formação continuada de 
professores de língua portuguesa. Nosso trabalho analisará, com a ajuda da História das Ideias 
Linguísticas (HIL), como essa representação de ser professor juntamente com as representações 
de ensino da língua contribuem para a constituição dos sentidos do que é ser um professor de 
português no Brasil.  

 

O FUNCIONAMENTO DISCURSIVO DO ESPANHOL COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA (ELE) EM 
LIVROS DIDÁTICOS PARA O MUNDO DOS NEGÓCIOS 

LUCIANA DE CARVALHO (UNICAMP) 

lucycarvalho_003@yahoo.com.br 

Este trabalho tem como objetivo refletir sobre o funcionamento discursivo do espanhol em 
materiais didáticos direcionados ao ensino e aprendizagem dessa língua para falantes brasileiros, 
inseridos no contexto enunciativo das relações comerciais internacionais. Focalizamos, 
especificamente, os livros didáticos de espanhol como língua estrangeira (ELE) para o mundo dos 
negócios em circulação no mercado editorial brasileiro, no período compreendido entre os anos de 
1990 e 2013, o qual é marcado por uma intensa produção e diversificação de títulos orientados ao 
mundo do trabalho, com destaque para a área de turismo, secretariado executivo, serviços 
financeiros, comércio exterior, e, em especial, a das empresas. Desse modo, buscamos analisar as 
imagens produzidas dessa língua, assim como os processos que a constituem como língua de 
valor de mercado, a partir desses instrumentos linguísticos. Com as integrações regionais 
iniciadas na América do Sul pelo MERCOSUL, através da assinatura do Tratado de Assunção, em 
1991, assistimos nesse período, a uma nova configuração geopolítica, a uma diluição entre as 
fronteiras dos países membros do bloco e a aproximação do Brasil com o mundo hispânico da 
América em termos econômicos, políticos, sociais, culturais e de língua. A partir de gestos 
instituídos pelo governo da Espanha, em consonância com empresas e a academia, verificamos 
uma visibilidade do espanhol através do alargamento de suas fronteiras, da conquista de novos 
territórios e mercados em termos mundiais. O Brasil, sendo o único país de língua portuguesa da 
América do Sul, não ficou indiferente a essa política linguística. Ao contrário, esses 
acontecimentos representaram a inscrição dessa língua em um espaço geopolítico internacional, 
constituindo, por sua vez, um marco no processo de gramatização e de institucionalização do 
espanhol no país, que passa a ser (re)significado como língua das relações comerciais, afetando a 
sociedade, a relação entre as línguas em circulação, a relação do falante brasileiro com o espanhol 
e com a memória dessa língua. Por gramatização compreende-se o processo que conduz a 
descrever e a instrumentar uma língua na base de duas tecnologias, que ainda são o pilar de 
nosso saber metalinguístico: a gramática e o dicionário (AUROUX, 1992). Desse modo, o trabalho 
se inscreve no campo teórico-metodológico da Análise do Discurso (AD), de orientação francesa, 
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na sua relação com o Projeto História das Ideias Linguísticas (HIL), no Brasil. Em tais 
perspectivas, os livros didáticos são considerados como objetos discursivos e instrumentos 
linguísticos, respectivamente, nos quais se projetam imagens sobre a língua e sobre o sujeito 
aprendiz. 

 

FUNES, EL MEMORIOSO: UM CONTRAPONTO COM O SUJEITO DO INCONSCIENTE E DA 
MEMÓRIA DISCURSIVA 

MAICON GULARTE MOREIRA (UCS) 

maicongmoreira@gmail.com 

CHARLENE BRUM DEL PUERTO (UCS) 

charlenedelpuerto@bol.com.br 

Neste trabalho pretendemos refletir sobre os conceitos de memória discursiva e de sujeito, sob a 
perspectiva da Análise do Discurso francesa pecheutiana (AD). Para isso, tomamos como 
materialidade o conto “Funes, el memorioso”, de Jorge Luis Borges, onde a memória e a 
singularidade de sua personagem são os elementos centrais da narrativa. Após Funes acordar do 
trauma sofrido em um acidente “su percepción y su memoria eran infalibles” (BORGES, 2007, p. 
53). Nesse processo, a personagem também evoca suas “memorias más antíguas y más triviales”, 
fazendo-o lembrar de tudo. Diz Funes: “Más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido 
todos los hombres desde que el mundo es mundo” (BORGES, 2007, p. 53). Que sujeito é esse 
incapaz de esquecer? Dono de uma memória sem falhas? Nessa direção arriscaremos um 
contraponto entre o sujeito memorioso de Borges e o sujeito do inconsciente e da memória 
discursiva. Para a AD, o sujeito “não está na origem do dizer, pois é duplamente afetado. 
Pessoalmente e Socialmente” (INDURSKY, 2008, p. 2). Ao acessar suas lembranças, Funes admite 
para elas apenas um sentido literal e único, não outro, pois lhe era perturbador “que el perro de 
las três y catorce (visto de perfil) tuviera el mismo nombre que el perro de las três y cuarto (visto 
de frente)” (BORGES, 2007, p. 54). A memória de Funes, diferentemente da memória discursiva, é 
imediata, detalhada, individual, uma vez que “Dos o tres veces había reconstruido un día entero; 
no había dudado nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día enterro” (BORGES, 
2007, p. 53). A memória discursiva, conceituada por Orlandi (2010) e Indursky (2011) é não-toda, 
lacunar, esburacada. A possibilidade de dizer para Funes era a sua infalível memória fotográfica, 
cheia, completa e total, não sendo possível, para ele, outros dizeres e deslizamentos de sentido. A 
memória discursiva é afetada pela história e pela ideologia, instala-se num jogo de forças entre o 
que pode ser lembrado e o que deve ser esquecido no interior de uma formação discursiva. Sendo 
assim, não admitiria um sentido literal para aquilo que é lembrado, pois a produção de sentidos 
depende das condições de produção que, por sua vez, são “responsáveis pelo estabelecimento das 
relações de força no interior do discurso e mantêm com a linguagem uma relação necessária” 
(FERREIRA, 2001, p. 11). A memória de Funes, diferentemente da memória discursiva, é cognitiva 
e linear, ao passo que a memória discursiva é social e transversa. Nesse sentido, Funes seria o 
sujeito da consciência e da razão? Aquele para quem nada está invisível, mas tudo disponível, 
aparente, acessível? No entanto, se o que Borges nos apresenta é o sujeito da razão, por que 
Funes sofre ao enxergar o mundo de forma tão nítida que o faz desejar permanecer no escuro 
para não ver? A princípio, o sujeito da consciência e da razão não teria nenhum desencontro com 
sua memória infalível. Poderia ser uma forma de esquecimento do esquecer? Um recalque às 
avessas do inconsciente? Ou ainda, Funes dramatizaria – em sua complexa apresentação poética 
– o fracasso do sujeito da consciência? Perguntas passíveis de incontáveis respostas, pois Funes é 
a própria forma-sujeito da formação discursiva chamada Funes. 

 

PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO DE DILMA E SERRA NAS ELEIÇÕES DE 2010 

MARIA CÉLIA CORTEZ PASSETTI (UEM) 

passetti@wnet.com.br 

Propomos discutir, a partir da noção de sujeito em Michel Pêcheux e da diferenciação estabelecida 
por Grigoletto (SEAD 2005) entre lugar social, lugar discursivo e posição sujeito, os efeitos de 
sentidos causados na construção da imagem de dois sujeitos políticos candidatos à presidência 
nas eleições brasileiras de 2010: Dilma Rousseff (DR) que enunciava do lugar discursivo de 
candidata da situação com as coerções da conjuntura eleitoral sob a forma sujeito do discurso 
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petista e José Serra (JS), do lugar de candidato da oposição, com as coerções da conjuntura 
eleitoral sob a forma sujeito do discurso peessedebista. Partimos da hipótese de que mesmo 
socialmente cristalizados, os lugares de candidatos da situação e da oposição, construídos no 
discurso político eleitoral, poderiam sofrer deslizes nas formulações discursivas dos sujeitos 
enunciadores, do papel social esperado para um não esperado. Além disso, determinadas 
condições de produção poderiam até alçar um inesperado sujeito ao lugar social de candidato, 
mas, discursivamente, esse lugar exigiria um processo de legitimação, para que depois pudesse 
ser digno de credibilidade. Problematizamos, então, as diferenças entre esses lugares e as 
consequências dos modos de subjetivação na construção da imagem desses sujeitos, pautando-
nos em um corpus de sequências discursivas (SDs) recortadas do Horário Gratuito de Propaganda 
Eleitoral Televisiva (HGPE/TV) e nos resultados de duas dissertações de mestrado por mim 
orientadas: a de Arcine (2012) e a de Machado (2013). As análises desenvolvidas apontaram que 
DR enfrentou o desafio de garantir a legitimidade de seu próprio lugar discursivo, ou seja, 
garantir o direito de ser candidata já que não tinha até então nenhum mandato político. Nesse 
sentido seu discurso trabalhou na materialidade televisiva esse lugar de fala, que exigiu toda uma 
formulação baseada no pioneirismo feminino, em que ficou num segundo plano a contradição 
feminista de dependência ao homem Lula, sendo mais urgente construir sua legitimidade por 
filiação/comparação à imagem de Lula, para lhe garantir uma posição-sujeito de legítima 
sucessora do presidente que detinha alto índice de aprovação popular. Houve todo um 
investimento em sua figura de mulher e mãe, em seu corpo, em sua linguagem e, embora seu 
lugar discursivo fosse o de candidata da situação, da continuidade, ela trazia, ao mesmo tempo, 
um aspecto de mudança muito forte: a possibilidade de se ter pela primeira vez na história do 
país uma mulher presidente. Já JS não precisou legitimar seu lugar discursivo, apenas 
supervalorizá-lo, destacando os vários cargos de sua carreira política. Entretanto, falando do 
lugar discursivo de oposição, ele não pôde se identificar plenamente com esse lugar nem com a 
forma-sujeito do discurso de seu partido, precisando muitas vezes se render aos saberes da FD 
petista dada a popularidade dos programas sociais de Lula, assumindo, então uma posição-
sujeito de continuador de Lula. Essa posição não foi nem social nem discursivamente legitimada. 
Ademais uma outra contradição não se formulava na materialidade de forma adequada: a de ser 
de um partido tido pelo imaginário popular como de elite e, ao mesmo tempo, precisar se mostrar 
humilde, lutador pelos pobres, etc. para ganhar votos dos eleitores da adversária. Portanto, esse 
lugar discursivo contraditório acabou por construir uma posição sujeito também logicamente 
contraditória que possibilitou a emergência de efeitos de sentido negativos à sua imagem que, se 
considerados os resultados do pleito, parecem ter levado à descrença, principalmente do 
destinatário indeciso do segundo turno. Embora a contradição também tenha se feito presente no 
discurso de DR e amplamente explorado pelo discurso adversário de JS seus efeitos foram 
diferentes na posição-sujeito assumida por DR, que silenciou as questões feministas de gênero em 
prol da conquista do capital político de Lula. 

 

EFEITOS-SENTIDO DE MEMÓRIA E DE JUSTIÇA EM JULGAMENTOS DE CASOS DE 
CORRUPÇÃO 

MARIA DA CONCEIÇÃO FONSECA-SILVA (UESB) 

con.fonseca@gmail.com 

VINÍCIUS FONSECA-NUNES (UESB) 

vinicius.fnunes@gmail.com 

Neste trabalho, vinculado a projeto de pesquisa financiado pelo CNPq, processo 312955/2013-8, 
analisamos o funcionamento discursivo, de um lado, do julgamento político do escândalo que 
levou ao impeachment do ex-presidente do Brasil, Fernando Collor, em setembro de 1992, e do 
julgamento jurídico que levou a sua absolvição e a de PC Farias, em 1994; e, de outro lado, dos 
julgamentos político e jurídico do escândalo do caso Mensalão, de 2005, que levou a condenação 
política de 40 denunciados, a condenação jurídica de 25 e absolvição de 12 dos 37 réus indiciados 
na denúncia, acolhida pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Tentamos responder que efeitos de 
memória e, consequentemente, que efeitos de justiça podemos identificar nos julgamentos 
políticos e jurídico desses dois casos em questão. O corpus da pesquisa que deu origem a este 
trabalho foi constituído de cópias das petições iniciais e das decisões do STF prolatadas durante o 
julgamento da Ação Penal n° 307/1994, complementando com os votos proferidos pelos ministros 
em cada sessão plenária de julgamento de Collor, Impeachment e Processo Judicial, bem como às 
decisões que decorreram dos dois processos; e de cópias das petições iniciais das decisões do STF 
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prolatadas durante o julgamento da Ação Penal n° 470/2007, complementado com os votos 
proferidos pelos ministros em cada sessão plenária de julgamento do Mensalão, Processo Político 
e Processo Judicial. Na análise, mobilizamos pressupostos teóricos da Análise de Discurso e 
operamos deslocamentos teóricos áreas das Ciências Humanas e Ciências Políticas, para fazer 
funcionar na perspectiva discursiva. Os resultados indicam que, no funcionamento discursivo dos 
julgamentos tanto político quanto jurídico dos dois casos, embora divergentes, podem ser 
identificados efeitos-sentido de uso, de abuso e de dever de memória, que é um dever de fazer 
justiça pela lembrança do outro, como luta para não esquecer; e efeitos-sentido de dever de 
justiça, que implica responsabilizar e imputar ao autor de ação danosa a obrigação de reparar, 
indenizar e sofrer uma pena pelos efeitos de suas ações sobre o outro. O efeito-sentido de dever de 
memória é atravessado pelo efeito de memória manipulada, que é um abuso do esquecimento, 
pelo próprio caráter seletivo da memória, na demanda de justiça. No efeito-sentido de abuso do 
dever de memória, há memória de menos e memória demais. A memória, assim, é organizadora do 
esquecimento passivo, considerado como a forma patológica de esquecimento, e do esquecimento 
ativo, constituído pelas relações sociais que são marcadas pela ideologia, políticas e relações de 
poder. 

 

O DISCURSO FEMINISTA NAS TIRAS DA MAFALDA: UMA ANÁLISE DAS PRÁTICAS 
DISCURSIVAS À LUZ DA ANÁLISE DO DISCURSO DE LINHA FRANCESA (AD) 

MARIA DO CARMO GOMES PEREIRA CAVALCANTI (UNICAP) 

carmingpc@yahoo.com.br 

CLAUDEMIR DOS SANTOS SILVA (UNICAP) 

claudemirsilva711@gmail.com 

A Mafalda é uma personagem argentina de tiras em quadrinhos, criada em 1962, pelo cartunista 
Joaquin Salvador Lavado (Quino) e representa um “grito de alerta” para as mulheres que lutam 
incessantemente por igualdade e liberdade. A sua primeira aparição ocorre numa propaganda de 
eletrodomésticos Mansfiel e emerge com certa regularidade em 1964, numa revista semanal 
intitulada Primeira Plana. Inicialmente as Histórias em Quadrinhos (HQs) eram esvaziadas de teor 
crítico atuando mais como fomentadoras do Capitalismo, mas a partir desta personagem passa a 
existir um outro olhar que desvela múltiplos efeitos de sentidos discursivizados pelos diferentes 
personagens. Partindo desse princípio, este estudo propõe analisar o funcionamento discursivo 
das tiras de Mafalda que trazem à baila o processo de emancipação feminina, com grandes 
questionamentos sociais mobilizando a Análise do Discurso de linha francesa (AD), como 
dispositivo teórico e analítico. A conjuntura histórico-ideológica em que surge a personagem 
caracteriza-se por um momento de efervescência política e social marcada por movimentos 
feministas e pela ingerência da ditadura militar na Argentina e em outros países latino 
americanos. Mafalda não irrompe como heroína, pelo contrário, questiona aspectos políticos, 
sociais, econômicos, culturais, possibilitando a atemporalidade de temas sempre atuais, numa 
imbricação de humor e reflexão. Mafalda apropria-se de alguns assuntos como pobreza, qualidade 
na educação, papel da mulher, através da mídia, meios sociais, representando a voz feminina e as 
reivindicações da época, principalmente maior equiparação de direitos entre homens e mulheres 
nos diferentes âmbitos profissionais. Transita entre os temas a depender dos personagens com 
quem dialoga. Apesar de infante, apresenta erudição de adulto, dificuldades em aceitar as 
"normalidades" do cotidiano e, com um humor que se mescla com seriedade, se rebela com o que 
acontece no mundo. O efeito cômico que emerge nas tiras produzido pelas derivas de sentido 
descortina a equivocidade da língua como constitutiva de seu funcionamento, onde atravessada 
por estereótipos sexistas e resquícios de um modelo patriarcal de família coloca a mulher numa 
posição sujeito submissa, representada principalmente por Raquel, que reproduz um 
comportamento social que lhe fora imposto. Mafalda é uma criança com sentimentos 
ambivalentes. É alegre e triste, forte e sensível, convivendo num embate com a função-sujeito 
desempenhada por sua mãe. O corpus desse trabalho é composto por duas tiras da personagem 
sobre a temática em lócus, abordando a relação entre os sujeitos envolvidos em suas narrativas, 
as mesmas serão analisadas à luz da AD, fundada por Michel Pêcheux e desenvolvida por Orlando 
e outros seguidores. A partir deste enfoque serão acionados conceitos com memória discursiva, 
formação ideológica, formação social, formação discursiva, entre outros. 
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AS FORMAÇÕES IMAGINÁRIAS SOBRE A MULHER PROJETADAS NAS LETRAS DOS TANGOS 

MARÍA ESPERANZA IZUEL (UFPE) 

esperanzaizuel@gmail.com 

O tango foi concebido nas suas origens como uma manifestação cultural dos setores populares da 
cidade de Buenos Aires nos inícios do século XX. Neste período, dita cidade viu-se fortemente 
afetada pelo impacto da imigração massiva, a concentração das classes baixas nos bairros pobres, 
os conflitos sociais e o empobrecimento das classes trabalhadoras. Neste contexto de grandes 
transformações conformou-se, de maneira não planejada, um modelo de sociedade caracterizado 
pela hibridez e preocupante para a elite portenha. Assim, o tango, enquanto expressão de valores 
alheios à ideologia dominante, atravessou um processo de “higienização” que o levou das suas 
origens prostibulárias a uma nova versão “moral”, aceitável para os setores de poder 
hegemônicos. A partir dos postulados teóricos da Análise do Discurso propostos por Michel 
Pêcheux, este trabalho tem o objetivo de pensar a materialidade discursiva das letras de tangos 
na sua articulação com este particular contexto social e histórico, focando-nos nos efeitos de 
sentido produzidos sobre a mulher. Com este propósito, selecionamos um corpus de catorze 
tangos cujos títulos referem-se a uma mulher em particular. Acionamos para nossa análise a 
noção de formação discursiva, concebida por Focault e reelaborada por Pêcheux, enquanto 
determinante do que pode e deve ser dito de acordo com a conjuntura sócio-histórica e como 
forma de discursivização na qual se manifestam as formações ideológicas correspondentes. As 
letras de tango, analisadas desde esta perspectiva, constituem as materialidades discursivas nas 
que nos propomos mergulhar, na procura do que podia e devia ser dito sobre a mulher nessa 
época e nesse particular contexto histórico. Também, o conceito pêcheuxciano de formações 
imaginárias, referido às imagens que os sujeitos do discurso, interpelados pela ideologia, fazem de 
si mesmos e dos outros, serve-nos como marco para observar a construção discursiva de 
determinados tipos de mulheres que se podem condensar em três imagens: a mulher-noiva, a 
mulher-prostituta e a mulher-mãe. Estas imagens não são aleatórias, mas atuam como marcas 
da constituição de sentidos que circulavam na sociedade e que funcionavam como condições de 
produção dessas letras, dada a imbricação do discurso com a história, o social e o ideológico. 
Estes efeitos de sentido produzidos na construção discursiva das imagens femininas e veiculadas 
nos tangos, embora respondam às condições de produção da época, resultam interessantes pela 
sua contundente atualidade e porque ainda mantêm um forte efeito de evidência. Isto é, são 
efeitos de sentido que já estão naturalizados na sociedade e que, por essa mesma razão, ainda 
hoje, um século mais tarde, são difíceis de desterrar, dado que eles circulam agora por muitas 
outras trilhas discursivas. 

 

UMA ANÁLISE DISCURSIVA SOBRE O FUTEBOL BRASILEIRO EM REPORTEGENS DO 
JORNAL OLÉ 

MARIA JACKELINE ROCHA BESSA (UERN) 

jakyy84@hotmail.com 

MARIA ELIZA FREITAS DO NASCIMENTO (UERN)  

elizamfn@hotmail.com 

A análise do discurso surge como um campo de pesquisa que tem como objetivo compreender 
como os sentidos [SÃO] construídos nos discursos, ligados à questões históricas e ideológicas. 
Dessa forma, surgiu o interesse em analisar os discursos em um suporte midiático, buscando 
fazer uma leitura discursiva sobre uma materialidade que está em evidência na atualidade. Com 
isso, analisaremos uma reportagem esportiva do jornal argentino Olé, resgatando elementos da 
história para compreender a produção do sentido atrelada a formação discursiva, memória e 
interdiscurso. Por delimitação, escolhemos analisar uma reportagem sobre o acontecimento Copa 
do Mundo, fazendo um recorte histórico anterior ao evento esportivo, exatamente para 
observarmos como seria discurivizado sobre aquele que seria um dos momentos mais importantes 
da história do futebol brasileiro. Assim buscando entender como foram construídos os sentidos 
nesse enunciado discursivo, tendo em visto a historicidade e as ideologias presentes ao longo do 
tempo, selecionamos a reportagem “no sería una tragédia”, identificando como estavam sendo 
construídos os efeitos de sentidos na referida reportagem, levando em consideração as categorias 
Memória discursiva e interdiscurso. Tendo em vista que se trata de um dos jornais mais 
reconhecidos em ironizar o futebol brasileiro, procuramos analisar nos discursos materializados 
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nos enunciados os efeitos de sentido, que existia exatamente pela rivalidade e por discursos 
outros que foram proferidos em outros momentos, os quais, ao retornar para a formação 
discursiva do jornal Olé, construía novos sentidos. Buscamos como base teórica, as contribuições 
de Pêcheux (1990), (2007), (2012), Fernandes (2005), ao discutirem sobre as categorias de 
análises presentes no nosso trabalho, que são, interdiscurso e memória discursiva. Como 
resultado das análises, conseguimos identificar que ao enunciar o sujeito enunciador, no caso 
Raí, retoma, pela memória, sentidos relacionados a momentos passados em que a seleção tinha 
apoio da torcida nas Copas do Mundo. Ao retomar esses discursos na sua materialidade 
discursiva, o jornal cria novos sentidos, exatamente pela historicidade e pelo valor ideológico do 
jornal. Como também um interdiscurso que resgata outras falas sobre o futebol brasileiro que em 
outro momento aparece sob o efeito de continuidade pela retomada da memória discursiva. Isso 
se deu pelo valor ideológico e histórico que o jornal ao longo de sua história fez surgir. Dessa 
forma, vimos como os efeitos de sentido são construídos a partir de um já dito, que volta por meio 
das relações interdiscursivas e da memória discursiva, fazendo com que o jornal produza novos 
sentidos para um discurso atravessado por questões ideológicas. 

 

O ESPELHO DO TELEJORNAL E A PRODUÇÃO DE SENTIDOS 

MARIA RACHEL FIUZA MOREIRA (UFAL) 

fiuzamoreira@uol.com.br 

Este trabalho trata do discurso sobre os ESPELHOS de Telejornais. Para dar suporte à análise 
discursiva, temos como objetivo identificar a produção de sentidos oriunda do sequenciamento 
das reportagens (notícias) veiculadas no programa televisivo, especificamente no Jornal Nacional 
da TV Globo. Para tanto, tomamos como base os pressupostos teórico-metodológicos da Análise 
do Discurso (conhecida também como AD) francesa, fundada por Michel Pêcheux e interlocuções 
com outros autores. Este estudo aponta ainda para a impossibilidade do discurso neutro – 
mitificado nos manuais de telejornalismo – mas, que produzem sentidos a partir daquilo que 
apresentam e que silenciam (Orlandi, 2002), no tocante ao arranjo jornalístico. É necessário 
também pensar as condições de produção, as relações de sentido em que esses discursos são 
produzidos e sua historicidade. Vamos mostrar, através da análise de reportagens exibidas no 
Jornal Nacional, da TV Globo, como é possível identificar no sequenciamento das referidas 
reportagens, efeitos de sentidos. O trabalho parte da compreensão de que o telejornal é um espaço 
de construção de sentidos, negando o entendimento de um discurso jornalístico imparcial e 
transparente.  

 

A PRÁTICA DISCURSIVA DA REVISTA CAPRICHO SOBRE E PARA O ADOLESCENTE 

MARIA ROSELI CASTILHO GARBOSSA (UNIOESTE) 

roseligarbossa@hotmail.com 

Muitas são as discussões a respeito da emergência de uma sociedade de consumo, na qual a 
busca pela imediata satisfação pessoal e individual são aspectos visíveis: características, não 
raras as vezes, silenciadas pelo consumismo exacerbado. Nesse contexto, a mídia, de uma forma 
geral, passa a exercer uma forte vontade em produzir, circular e manter valores e 
comportamentos. A revista Capricho, como mídia que é, também se insere como um espaço em 
que se (re)produzem discursos que procuram construir (e apagar) efeitos de sentido de acordo com 
os propósitos da sua Formação Discursiva (FD). Compreendida como “aquilo que pode e deve ser 
dito”, podemos dizer que é a FD que controla o processo discursivo. Nessa perspectiva, a revista 
Capricho, ao discursivizar o adolescente o faz movida pelas determinações da FD em que se 
inscreve, que, considerando a luta política e econômica em uma sociedade capitalista como a 
nossa, é a FD dominante. Em outras palavras, ao construir o seu discurso sobre e para o 
adolescente, o periódico se utiliza de discursos outros. No entanto, não são quaisquer discursos: 
apenas aqueles que se “encaixam” na FD na qual ela está inserida. Dessa forma, destinada 
especialmente ao público adolescente feminino, a revista Capricho produz a sua prática 
discursiva de modo a promover a imagem de uma instituição legitimada e assim autorizada a 
orientar modos de pensar, de ser e de fazer do público leitor. Prática que se dá a partir de 
conselhos, sugestões e dicas diversas, desde modos de vestir a maneiras de pensar e agir. Diante 
disso, considerando que o funcionamento da língua está imbricado com o histórico e que os 
efeitos de sentido se dão no confronto entre o dito e o não-dito, procuramos, com este trabalho, 
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compreender o que leva a revista a dizer o que diz da forma que diz. Em outros termos, 
compreendermos de que forma ela “amarra” os discursos outros a fim de produzir os efeitos de 
sentido que pretende e, fundamentalmente, desvendarmos o que ela silencia com essa prática. 
Para a realização do trabalho, recortamos para a análise, sequências discursivas de edições da 
revista Capricho de 2009 a 2015. A pesquisa está fundamentada nos pressupostos teóricos da 
Análise de Discurso de orientação francesa, à qual se filiam autores como Pêcheux (2009, 2010), 
Orlandi (2007) e Mariani (1998). Acreditamos ser possível, com esta organização, pensarmos o 
processo discursivo da Capricho sobre e para o adolescente como uma manifestação ideológica, 
que, sob a aparente transparência da linguagem, produz efeitos de sentido que são tomados como 
óbvios em determinada formação social historicamente determinada.  

 

CORPO, CULTURA E ARQUIVO: FAZENDO MOVIMENTAR OS DISCURSOS SOBRE ANOREXIA 
NERVOSA 

MARIELE ZAWIERUCKA BRESSAN (UFRGS) 

mzbressan@yahoo.com.br 

Neste trabalho, alocamo-nos no terreno movediço da Análise do Discurso de linha pêcheutiana, a 
fim de apresentar um esboço teórico-prático acerca da (im)possível relação do conceito de cultura 
com as noções de corpo e de arquivo, do modo como as concebem a disciplina de interpretação a 
que nos filiamos. Para aprofundar o estudo do conceito de cultura na perspectiva discursiva, 
consideramos necessário abordar a questão da constituição do sujeito do discurso e sua dupla 
interpelação: pela ideologia e pelo inconsciente e, nesse processo, propor uma terceira forma de 
interpelação do sujeito, também pela cultura. Por esse viés, discutimos o entrelaçamento do que, 
em Análise do Discurso, chamamos de formações sociais com as formações imaginárias e, até que 
ponto estas são determinadas e determinam, numa relação de reciprocidade, as formações 
culturais. Tendo presente o arquivo que constitui a própria Análise do Discurso, podemos 
observar que, ao longo dos anos, os analistas passaram a efetuar análises de práticas discursivas 
de diferentes naturezas: imagem, som, letra. A língua continua sendo a materialidade do discurso, 
mas não somente. Assim, em nosso trabalho, tomamos o corpo como materialidade significante e, 
como objeto de análise, materializações de sujeitos com anorexia nervosa, uma patologia que 
melhor nos permite compreender tanto o próprio conceito de corpo, para além do modo como o 
concebe a biologia. Pensamos o corpo como constructo teórico, como lugar onde o sintoma deixa 
suas marcas, seu registro. Do mesmo modo, refletimos sobre a constituição do sujeito da 
modernidade, seu processo de subjetivação numa cultura dita globalizada e, por conseguinte, 
homogeneizadora dos processos de identificação. É nesse sentido que fazemos movimentar 
também, nesse trabalho, o conceito de arquivo. Ao imprimirmos um gesto de interpretação sobre 
os discursos sobre a anorexia nervosa, buscamos apresentar, de modo geral, como se constitui o 
arquivo numa perspectiva discursiva e, especificamente, como se organiza nosso arquivo de 
pesquisador. Para tanto, mobilizamos noções que, articuladas à de arquivo, reterritorializam esse 
conceito, à luz do quadro epistemológico da Análise do Discurso, a saber: corpus, história, 
memória discursiva e lugar de memória. Nosso arquivo constitui-se de um recorte interpretativo 
dos discursos sobre a anorexia nervosa, discursos sob os quais se assentam os saberes do que 
temos chamado de discurso médico e discurso da anoréxica. Em nossa práxis, buscamos 
interrogar se o corpo, considerado pela AD como materialidade significante, pode ser considerado 
como um arquivo, um lugar de memória do sujeito, lugar onde o sintoma deixa suas marcas, seu 
registro. Produzimos uma escuta discursiva sobre a anoréxica, que faz falar e silenciar em seu 
corpo marcas de sua interpelação, pela ideologia, pelo inconsciente e pela cultura. 

 

A CONCEITUALIZAÇÃO DO ESPAÇO NA TEORIA PECHEUTIANA: UMA ANÁLISE DO ESPAÇO 
DE FRONTEIRA BRASIL/ARGENTINA 

MARILENE APARECIDA LEMOS (UNICAMP) 

marilene.lemos@uffs.edu.br 

BIANCA CAVICHIA DESIDÉRIO (UNICAMP) 

bi_desi@hotmail.com 

Este trabalho, construído em coautoria, propõe possibilitar uma reflexão teórica a partir da 
análise de pontos comuns presentes em duas pesquisas de doutorado, atualmente em andamento 
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sob a orientação da professora doutora Carolina María Rodriguez Zuccolillo, vinculadas ao 
Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Tais 
pesquisas objetivam estudar o espaço de fronteira na sua relação com a(s) língua(s) e a história. 
Assumir uma concepção histórica do espaço de fronteira, “significa reconhecer que o espaço de 
vida humana não é dado naturalmente, mas produzido pelos sujeitos” (RODRÍGUEZ, 2011). Neste 
sentido, com base no dispositivo teórico da Análise do Discurso de linha francesa buscamos 
investigar este objeto, qual seja, o espaço, no contexto da fronteira Brasil/Argentina, 
especificamente a faixa fronteiriça que compreende as cidades conurbadas de Dionísio Cerqueira-
SC e Bernardo de Irigoyen-Misiones-Argentina, quando da demarcação dos limites no início do 
século XX. Um dos objetivos desse trabalho de análise será compreender discursivamente as 
evidências a que nos encontramos submersos, sobretudo em relação às línguas enunciadas na 
faixa de fronteira. Desse modo, para este trabalho consideramos relevante retomar uma obra que 
pontua aspectos importantes sobre a região fronteiriça em estudo: “A viagem de 1929: Oeste de 
Santa Catarina: documentos e leituras”, organizada pelo Centro de Memória do Oeste de Santa 
Catarina. Trata-se de uma obra que relata a viagem do então governador Adolfo Konder (na época 
era denominado Presidente de Estado), que sai de Florianópolis e, por um período de 30 dias, 
percorre o estado de Santa Catarina até a cidade de Dionísio Cerqueira na fronteira com a 
Argentina. Nessa obra são publicados, em 2005, textos fac-similares de: “O Oeste Catharinense – 
visões e sugestões de um excursionista” (1929), de Arthur Ferreira da Costa; e de: “Oeste 
Catharinense – de Florianópolis a Dionísio Cerqueira” (1931), de José Arthur Boiteux. Também 
fazem parte da obra um álbum fotográfico que registra a passagem do Presidente de Estado pelo 
Oeste e duas interpretações sobre a viagem de 1929. Inicialmente faremos uma pesquisa 
bibliográfica com o intuito de mapear e analisar como o espaço é conceituado nas obras de Michel 
Pêcheux, bem como em trabalhos desenvolvidos no campo dos estudos da linguagem que operem 
com base na releitura da teoria pecheutiana, tais como os trabalhos de Orlandi e Rodríguez. E, 
em seguida, faremos uma leitura da obra, acima citada, e buscaremos por marcas que apontem 
para o modo como os viajantes descrevem o referido espaço fronteiriço, atentando ainda para as 
línguas enunciadas nesse espaço. 

 

O MOVIMENTO LGBT: UM TEXTO A SER DISCURSIVIZADO EM MÚLTIPLAS VOZES 

MATEUS VITOR TADIOTO (USC) 

mateus.tadioto@gmail.com 

STEFANY RETTORE GARBIN (UCS) 

regarste@gmail.com 

Na década de 1990, com a retirada do “homossexualismo” do Cadastro Internacional de Doenças 
(CID) e um avanço conceitual de caráter inclusivo – entre 1993 e 2008 o movimento homossexual 
teve quatro transformações significativas de nomenclatura – surge um novo contexto de 
representação política e sociocultural, o movimento LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais). Essa mudança conceitual contribuiu para a saída dos homossexuais das sombras 
criadas pela marginalização, proporcionando, inclusive ao capitalismo, a apropriação e 
generalização do “estilo de vida” homossexual, para a constituição de um nicho de mercado que, 
utilizado também no turismo, é impulsionado pelo “dinheiro rosa”. Apesar da visibilidade, o 
caráter plural do texto LGBT acaba ainda permeado por relações de poder, tratadas nos estudos 
acerca do tema sob a ótica de uma representação efetiva, social e política que em sua maioria 
desconsideram aspectos discursivos e ideológicos inerentes a ele. Na conceptualização da 
consciência de classe feita por Marx, apresentada por Spivack (2010), a ausência de um nome 
próprio coletivo artificial e não familiar é suprida pelo único nome próprio que a tradição histórica 
pode oferecer, o Nome do Pai. Propomos aqui, que o texto LGBT não é nem auto representação 
coletiva (que pressupõe consciência), nem identificação no patronímico (ou seja, com as 
instituições dominantes). A sigla é acontecimento enunciativo, emerge como novo corte e 
deslocamento. Outro lugar de algo que não é novo e onde há familiar, algo que o interdiscurso 
oferece e aproxima das diferentes formações discursivas que o compõem. Assim, o estudo integra 
as pesquisas do projeto “Artesanato e Turismo: saberes e trocas simbólicas”, junto ao Programa 
de Pós-Graduação em Turismo – Mestrado e Doutorado, da Universidade de Caxias do Sul, na sua 
vinculação com o subalterno em deslocamento pela cidade e suas possibilidades de inscrição nas 
trocas simbólicas. Propomos uma reflexão que escape da noção de LGBT como grupo onde os 
indivíduos se referenciam na construção de identidades. A partir do dispositivo teórico-analítico 
da Análise de Discurso, compreendemos a sigla como um texto, unidade significativa e 
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materialidade onde sentido e sujeitos se constroem ao mesmo tempo, através da língua na 
história. Texto aberto em discursos, na relação com outros textos e outras posições possíveis do 
sujeito. Diferentemente de sua forma fragmentada que tem em cada uma dessas ‘unidades’ uma 
evidencia de sentido, de sujeitos, de significados, a sigla não tem e não representa a unicidade 
das mesmas. Sua constituição é, portanto, plural, heterogênea, que fala em terceira pessoa. 
Buscar o discurso plural coloca-nos em uma posição de análise exploratória. Qual o processo 
discursivo que permeia a sigla na produção de sentidos possíveis do LGBT? Buscamos na 
mediação com Benveniste (1995) pensar essa posição de fala na terceira pessoa como uma ‘pessoa 
ausente’, onde ‘eu’ e ‘tu’ representam a unicidade, e onde este ‘ele, eles’ que sobram na 
fragmentação da sigla possam ser uma infinidade de sujeitos, ou nenhum. Não há marca de ‘eu’ 
que qualifique o enunciado, interpretamos esse ‘não-eu’ como ‘não-sujeito’. Só a terceira pessoa 
admite um verdadeiro plural, mas um plural desencarnado. Plural não tem desejo. O sujeito tem 
desejo. Ao mesmo tempo, que questionamos o sujeito dessa fala (plural e de classe), questionamos 
sua representação. Nesse ponto, partilhamos dos preceitos de Spivak (2010), para quem a 
representação das classes sociais se apresenta como algo artificial da qual o sujeito não se 
apropria integralmente, resultando sempre em um deslizamento de caráter metafórico 
posicionado nesse entre da descrição (Darstellen) e da ínvia representação utópica, da 
transformação (Vertreten). Qual a representação desta fala plural? Quem fala no plural? Quais 
sentidos atravessam esse falar no plural? Que espaço de fala e escuta o LGBT pode produzir? 

 

INFÂNCIA(S) NA CONTEMPORANEIDADE – UMA ANÁLISE DISCURSIVA DE IMAGENS 

MILENE MACIEL CARLOS LEITE (UFF) 

milenemcl@gmail.com 

A presente pesquisa, realizada em nível de Mestrado, interessa-se pelas construções de sentido 
para a infância na atualidade. Sob o embasamento teórico-metodológico da Análise do Discurso 
de orientação francesa, com base em Pêcheux (1997 [1969], 2009 [1975], 2012 [1983]) na França 
e Orlandi (2001, 2012, 2013) no Brasil, propomos, no âmbito da dissertação, uma análise 
discursiva de três fotografias retiradas do jornal O Globo impresso, na tentativa de retirá-las de 
seu valor de evidência e pensá-las em suas possibilidades de produção de sentidos. Neste intento, 
utilizamos os trabalhos de Orlandi (2003), Souza (2001) e Lagazzi (2010), que abrem espaço a 
discussões que considerem o não verbal como objeto, ou, conforme Lagazzi (ibidem), distintas 
materialidades significantes como foco de análise. Na presente exposição, objetivamos apresentar 
a nossa pesquisa em andamento; produzir e expor uma análise possível, a partir do referencial 
teórico-metodológico da Análise do Discurso; e mostrar possíveis resultados parciais. Na análise 
produzida para esta apresentação, trazemos à discussão uma imagem parte de nosso corpus 
analítico; nela há uma criança tomando banho dentro de um bueiro, em rua pública do centro do 
Rio de Janeiro. Mobilizamos, na análise, os conceitos de sujeito, posições-sujeito e gestos de 
interpretação, considerando a incompletude da imagem e as suas múltiplas possibilidades de 
leitura, o que reafirma a condição de linguagem do não verbal. A imagem permitiu ao fotógrafo um 
prêmio na categoria "Fotografia", em concurso interno ao jornal O Globo. Diante disto, nos 
perguntamos: A quem se dirige o prêmio, ao fotógrafo ou à fotografia, como algo que fala por si? 
Que efeitos se produzem ao se premiar esta fotografia? Propomos, como hipótese na presente 
análise, que as fotografias, no espaço dos jornais, ou seja, enquanto forreportagens, sustentam-se 
sob o efeito de neutralidade ideológica (pretendida, mas não alcançada). Os processos discursivos, 
para Pêcheux (2009 [1975]), se desenvolvem sobre a base linguística, mas também estão aí 
imbricadas relações ideológicas de classe, cujas raízes estão na contradição. Mariani (1996) 
aponta, a respeito do discurso jornalístico, que o pronto efeito de “falar sobre” é tornar objeto 
aquilo sobre o que se fala. Considerando que fotografar é tornar objeto aquilo que se fotografa, 
pensamos e propomos o funcionamento da imagem como um “discurso sobre” (MARIANI, 1996). 
Ao levarmos em conta a materialidade significante específica da imagem, produzimos, à luz da 
teorização de Pêcheux (ibidem) uma discussão acerca do atravessamento ideológico e inconsciente 
na produção e circulação de imagens na imprensa (e desta imagem, em específico), considerando 
a condição do sujeito assujeitado (pelo ideológico e pelo inconsciente). 
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NO ENTRE-LUGAR DISCURSIVO: GAROTAS DE PROGRAMA E A MATERNIDADE 

MIRIELLY FERRAÇA (UNICAMP) 

miriellyferraca@gmail.com 

A tensão e o conflito são aspectos constitutivos da linguagem, por isso não concebê-la como 
neutra ou transparente, mas encará-la em seu funcionamento discursivo como opaca, repleta de 
contradições, lugar da repetição e do possível, da submissão e da resistência do sujeito. Para 
pensar essa tensão e esse conflito que constituem a linguagem, esta pesquisa utiliza como corpus 
entrevistas realizadas com garotas de programa em 2012, em uma boate da cidade de Cascavel-
PR, com o consentimento e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná, trabalho inscrito na Plataforma Brasil, base nacional unificada de pesquisas. 
Tomando como método analítico a Análise de Discurso de orientação francesa, percebe-se no 
corpus em questão que o discurso das garotas de programa é enredado por contradições, fruto do 
cruzamento de diferentes formações discursivas e do embate discursivo das posições ocupadas: 
mães, ex-esposas, filhas, ‘moças de família’, desempregadas, garotas de programa. As posições 
garota de programa e mãe, por exemplo, coexistem em meio ao confronto e embate de formações 
discursivas distintas. Delineados socialmente, tais lugares são tidos como opostos, relação que 
aproxima a posição materna ao sagrado e ao divino; do outro lado da moeda estaria a garota de 
programa, associada ao profano, ao pecado. Apesar de opostos, os dois lados da moeda coexistem, 
constituindo, em meio ao embate de formações discursivas opostas, uma espécie de entre-lugar, o 
lugar do possível, permitindo que o sujeito se constitua e faça parte de ambas as posições, sem 
desmoronar discursivamente. Assim, entre as duas formações discursivas postas parece existir 
um espaço que não chega a ser um lugar propriamente dito, nem uma terceira formação 
discursiva, nem uma formação discursiva híbrida, mas um limiar tênue que localiza a confluência 
e as contradições de ambas, constituindo-se como o espaço de (sobre)vivência do sujeito. Dessa 
forma, os embates e contradições discursivas apontam para a existência possível desse entre-
lugar: nem tão à margem, nem tanto dentro dos ditames sociais; elas vivem(nciam) (n)a zona. 
Viver na zona é muito mais que viver da prostituição; viver na zona é experienciar o entremeio ou 
o entre-lugar, espaço transitório, singular. Assim, a investigação que este trabalho se propõe é 
olhar para as contradições encontradas nos enunciados colhidos, utilizando como fio teórico a 
Análise do Discurso, e também mobilizar o conceito de entre-lugar (de Silviano Santiago, 1978), 
deslizando-o para o jogo discursivo, como um o espaço que permite que os efeitos de sentido das 
distintas formações discursivas se mesclem ao mesmo tempo em que tentam permanecer cada 
qual separada; um espaço, portanto, intersticial. 

 

O TRAÇO QUE SUSTENTA O CORPO: ENTRE A IMAGEM E O DISCURSO 

MÔNICA FERREIRA CASSANA (UFRGS) 

monicassana@gmail.com 

Neste trabalho, discutimos o estatuto do corpo, na perspectiva da Análise de Discurso, a partir da 
relação da imagem que o corpo feminino adquire para sujeitos mulheres. Para isso, convocamos 
para nossa reflexão a formulação da noção de fantasia, proposta por Zizek (2010). Para esse 
autor, o sujeito poderia ser radicalmente alienado, como se fosse um espaço vazio, pronto para ser 
simbolizado pelo conteúdo oferecido pelo outro, se não houvesse a possibilidade da fantasia. 
Assim, a fantasia surge como uma possibilidade de resposta do desejo do Outro, que, ainda 
assim, não será suficiente para preencher as lacunas do real. O corpus de análise de nosso 
trabalho é composto por desenhos do corpo, desenvolvidos por sujeitos mulheres em atividade 
realizada em aula no âmbito do programa Mulheres Mil, o qual faz parte do Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico (Pronatec), promovido pelo governo brasileiro para acesso ao ensino em 
escolas técnicas. Na referida atividade, solicitamos ao grupo de mulheres que reproduzisse seus 
corpos, traçando seu contorno. Posteriormente, tais contornos foram “preenchidos” com a 
colagem de imagens e palavras, construindo um imaginário desses corpos e fazendo com que tais 
sujeitos pudessem refletir sobre as questões da imagem e da identidade da mulher. Através desse 
movimento, de traçar e nomear o corpo, constrói-se uma relação entre corpo-palavra-imagem, que 
funda o nosso gesto de interpretação. A partir do desenho e da colagem de imagens e palavras, 
efetuamos nossa análise, atentando para o discurso que se constrói: o percurso sinuoso dos 
traços que contornam o corpo, que o sustentam como materialidade; a palavra que se cola ao 
corpo, estabelecendo uma relação metonímica; e a imagem, que funciona como a simbolização do 
corpo, da atribuição de cada uma das suas partes. Nesse processo, estabelece-se um efeito de 
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fragmentação sobre o corpo, a partir da tentativa de reconstrução que se possibilita ao construir a 
imagem de si. Na reprodução dessas imagens, através do desenho, há faltas, perdas, inserções e a 
construção de um traço, que não estrutura um sujeito mulher, mas estrutura uma fantasia do 
corpo desse sujeito. A fantasia, enquanto ilusão da ideologia, promove um (des)espelhamento, em 
que se constrói uma mulher cuja imagem está fundamentada na imagem que o Outro tem dela. 
Como conclusão, entendemos o corpo como lugar da tensão e desdobramento do sujeito, que é 
simulado através da imagem como uma possibilidade, um real, ao qual o sujeito não tem acesso, 
isto é, não pode simbolizar. Por isso, a colagem das palavras e das imagens funciona na tentativa 
de preencher esse vazio, que é a constituição desse sujeito que se subjetiva através do corpo. 
 

A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DO CIENTISTA-BLOGUEIRO NOS BLOGS BRASILEIROS 

NATÁLIA MARTINS FLORES (UFPE) 

nataliflores@gmail.com  

ISALTINA MARIA DE AZEVEDO MELLO GOMES (UFPE) 

isaltina@gmail.com 

Analisamos a construção discursiva de cientistas em blogs brasileiros escritos por cientistas. 
Adotando a Análise do Discurso Francesa, investigamos as cenografias e o ethos discursivo do 
cientista-blogueiro construídos em 6 blogs escritos por pesquisadores, assim como as estratégias 
discursivas utilizadas por esses sujeitos para legitimarem a sua fala. A análise deteve-se, 
especificamente, em 12 posts, 2 posts de cada blog, selecionados aleatoriamente num período de 
janeiro de 2012 a dezembro de 2013. Os discursos dos blogs se dividem em quatro tipos de 
cenografia: didática, mural, diário e comentário. A cenografia didática é adotada por 5 posts 
analisados (#1, #3, #9, #10 e #11). A estratégia do enunciador consiste em colocar-se na posição 
de sujeito-cientista que ensina e instrui o seu leitor sobre assuntos científicos por meio da 
explicação e narração de pesquisas científicas. Destacam-se as estratégias discursivas de: a) 
Inserção do enunciador como condutor da narrativa; b) Explicação de termos e assuntos 
científicos (marcas de didatismo); c) Inclusão do enunciador em comunidades discursivas de 
cientistas e d) Uso da linguagem informal, coloquial e generalizações. O lugar enunciativo desta 
cenografia refere-se a um sujeito informado que tem conhecimentos sobre temas de determinada 
área de pesquisa. Ele é reforçado pelo uso de estratégias como a citação e narração de estudos 
científicos, a explicação de termos científicos ou a indicação de matérias sobre o assunto 
(hiperlink). A cenografia diário é utilizada por dois posts analisados (#2 e #8). Ela posiciona o 
enunciador no papel legítimo de relatar e narrar o seu cotidiano, ao mesmo tempo em que reflete 
sobre as suas ações e decisões na vida de laboratório. Por vezes, ela adquire tons confessionais e 
reflexivos característicos do gênero diário, pois o enunciador desabafa sobre sua rotina de 
pesquisa, fazendo julgamentos e apreciações. Nos dois posts, destacam-se as estratégias de: a) 
Inserção do enunciador como personagem e narrador da narrativa; b) Interpelações e simulação 
de diálogos com o leitor. A estratégia de incluir-se como personagem da narrativa remete cria um 
sujeito individual de pesquisa que assume um caráter reflexivo cujo dizer é legitimado pela sua 
curiosidade e experiência na prática em laboratório. O uso de interpelações e simulação de 
diálogos cria um caráter informal e próximo ao ethos do enunciador que tenta construir um 
universo discursivo em comum com o seu co-enunciador, através do uso da linguagem coloquial e 
do compartilhamento de repertórios, etc. A cenografia mural é configurada em 2 posts (#5 e #7), 
no qual o enunciador assume o lugar de informar e divulgar ao seu co-enunciador a ocorrência de 
eventos científicos. A posição de enunciação de divulgador de informações sobre eventos 
científicos é legitimada pela utilização de uma linguagem direta composta por registros 
informativos e pela 3ª pessoa do singular, que escondem as marcas enunciativas do enunciador. 
Na cenografia de comentário (#4, #6, #12), o enunciador assume a posição de comentador que 
exprime a sua opinião sobre algum assunto polêmico, constituindo um ethos de sujeito opinativo. 
Ele utiliza as estratégias de: a) recorrência à sua experiência pessoal; b) memória interdiscursiva e 
c) uso do pensamento lógico científico. O discurso constroi a polêmica a partir da recorrência à 
voz do outro – do interdiscurso – que constituem-se em discursos contrários à sua opinião ou que 
reforcem a sua lógica argumentativa. O ethos discursivo do cientista-blogueiro trafega entre os 
elementos do estereótipo racional e objetivo do sujeito-cientista no campo científico – caracteres 
de sujeito informado, experiente – e marcas do discurso cotidiano que dificilmente aparecem em 
representações sociais do cientista, como os caracteres de sujeito reflexivo, opinativo, informal e 
próximo. 
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ENTRE O ENSINO REGULAR E OS CENTROS DE LÍNGUAS: A IMPLEMENTAÇÃO DO 
ESPANHOL NOS ESTADOS DE SÃO PAULO E DO PARANÁ  

NATÁLIA SANTINI VICTURI (USP) 

nsvicturi@gmail.com 

Por meio deste trabalho, realizado a partir da teoria da Análise do Discurso de linha materialista, 
temos como principal objetivo apresentar um recorte de nossa pesquisa de mestrado, em 
desenvolvimento, na qual nos dedicamos a estudar as políticas de ensino de língua estrangeira no 
espaço transnacional do MERCOSUL, com foco nas modalidades de implementação das leis que 
determinam a oferta obrigatória de ensino de Língua Espanhola no Brasil e da Língua Portuguesa 
na Argentina. A escolha de ambos os países se deu com base no fato de que foram os únicos que, 
no espaço do MERCOSUL, materializaram em forma de lei o “interesse em difundir o aprendizado 
dos idiomas oficiais (...), através dos Sistemas Educacionais formais, não formais e informais” , tal 
como registrado no Protocolo de Intenções desse Mercado Comum, assinado em 1991. Nessa 
investigação, um dos nossos objetivos é detectar os modos como se dão os descompassos entre as 
decisões tomadas no nível do MERCOSUL, que consideramos um espaço transnacional, e no nível 
nacional de cada um dos Estados, ou seja, estudar as relações entre a “política linguística 
regional” e o “planejamento linguístico nacional”, de acordo com a formulação de Contursi (2011). 
O nosso recorte para esta apresentação se concentra no caso do Brasil e especificamente nos 
documentos que foram produzidos no período posterior à sanção da Lei 11.161/2005, que prevê a 
obrigatoriedade da oferta da Língua Espanhola (com matrícula facultativa por parte dos alunos) 
no Sistema Educacional Brasileiro. O que nos interessa é indagar sobre aspectos vinculados à 
implementação da lei e analisar como se garante a “obrigatoriedade” da oferta dessa língua, 
prevista no texto jurídico. Assim, apresentaremos a análise das Resoluções que normatizam 
acerca do ensino de línguas estrangeiras (especialmente sobre o da Língua Espanhola) e que 
foram produzidas pós-lei nos estados de São Paulo e do Paraná. Essas duas séries de resoluções 
serão abordadas em dois níveis: de um lado serão colocadas em relação com a textualidade do 
Plano de Ação do MERCOSUL Educacional de 2011 a 2015; de outro, de acordo com uma 
regularidade detectada na pré análise já realizada, abordaremos a referência aos Centros de 
Línguas que aparece em tais resoluções. Na pré análise realizada surge com clareza o 
funcionamento de uma regularidade: a referência à própria lei em relação aos Centros de Línguas 
e ao Ensino Regular que produz um efeito de sentido segundo o qual a responsabilidade da 
regulamentação da oferta do ensino de espanhol fica a cargo de tais Centros e não mais do 
respectivo Estado. O sintagma “Centro de Línguas” entra em relações de sentido com a série 
“extra-classe, extra-curricular, extra-horário” e, portanto, entra em oposição com “Ensino 
Regular”, fato que vem confirmar a observação de Vieira (2012), segundo a qual o espanhol “não 
se filia a um estatuto disciplinar”, ou seja, não consegue ocupar o lugar de uma disciplina nesse 
espaço escolar. A isso se soma um efeito de sentido que atravessa, de modo diverso, essas duas 
séries de Resoluções que analisamos: a “regulamentação” do ensino da língua é transferido aos 
Centros de Línguas, aspecto que vem ratificar o reconhecimento formulado por Rodrigues (2012), 
segundo o qual desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961, teríamos, na 
escola, um processo de desoficialização de línguas estrangeiras. Analisar o modo como tal 
processo se materializa nos documentos abordados será o foco central deste trabalho. 

 

DISCURSO JURÍDICO E IDEOLOGIA: A CONSTRUÇÃO DA MULHER NA LEI MARIA DA 
PENHA 

NÍVEA BARROS DE MOURA (UERN) 

 niveabarrosmoura@hotmail.com 

Sob as bases teóricas da Análise de Discurso francesa – que investiga a construção do sentido em 
diferentes enunciados – analisaremos a Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, conhecida 
popularmente e até mesmo no meio jurídico, como Lei Maria da Penha. Objetivamos analisar a 
linguagem enquanto lugar de conflitos, de confrontos ideológicos, já que os sentidos são 
construídos na relação com a exterioridade, por meio das condições de produção dos discursos. 
Segundo Pêcheux (1988), essas condições de produção instituem os lugares dos protagonistas do 
discurso, os papéis que se atribuem, as imagens que cada um faz de si mesmo e do outro é 
pertinente escavar o lugar ideológico do discurso. Nesse sentido, consideramos relevante a escolha 
da Lei Maria da Penha para se discutir interdiscursivamente o modo como se concebe o sujeito 
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mulher contemporânea em nossa sociedade. Percebemos 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 referida 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 para marcar o lugar teórico de Pêcheux e 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 as ideologias, o interdiscurso e o resgate da memória discursiva. De acordo com 
a Constituição Federal do Brasil de 1988 é defendida a ideia de que homem e mulher são iguais, 
por isso, pretende-se averiguar como o contexto histórico e ideológico – já que os discursos estão 
sempre afetados por discursos anteriores e afetam discursos futuros – propiciou o surgimento da 
lei “Maria da Penha”. Consideramos que há uma retomada da memória discursiva da mulher 
submissa ao homem e da família que tem nele a figura do "chefe da casa" e, por isso, persiste 
nesta lei uma concepção sobre a mulher vinculada a uma sociedade com ideologias machistas, 
concebendo-a como a parte mais frágil na relação homem/mulher. Portanto, um estereótipo social 
que necessita de uma proteção especial em face dessa vulnerabilidade. Nossa reflexão aponta 
para esse discurso jurídico que revela as relações de poder e as ideologias que o formam 
representando esse sujeito mulher como alguém que necessita de amparo legal para firmar-se e 
constituir-se enquanto cidadã e sujeito de direitos.  

 

BICHO DE SETE CABEÇAS: METÁFORAS SOBRE A LOUCURA NA SUBJETIVAÇÃO 

PAOLA RODRIGUES DE ALMEIDA GROSS (UCS) 

prvalon@hotmail.com 

O Tema dessa pesquisa envolve os sentidos sobre a loucura, internação psiquiátrica e 
subjetivação. No Brasil, a partir do século XIX, a loucura passou a ser discutida em âmbitos 
religiosos, políticos e sociais, quando aqueles considerados loucos eram retirados do contexto 
social e isolados nos hospícios. Nesse período prevalecem os maus tratos, a falta de higiene e a 
repressão física, já que a loucura é tratada como um problema de correção moral. No começo do 
século XX, com atenção maior da medicina, a loucura se torna patologia e o louco passa a ser 
tratado como incapaz e doente, reduzido a diagnósticos, síndromes e severas intervenções ditas 
terapêuticas. Contudo na década de 70, no Brasil, começa um movimento de cunho político, 
social e cultural pela Reforma Psiquiátrica com a crítica ao modelo hospitalocêntrico 
demonstrando a ineficácia desse sistema. No rastro dessas inquietações, toma-se como 
materialidade, para discussão neste trabalho o filme Bicho de Sete Cabeças (2000), drama 
brasileiro, dirigido por Laís Bodanzky e com roteiro de Luiz Bolognesi baseado no livro 
autobiográfico de Austregésilo Carrano Bueno, Canto dos Malditos. O drama envolve a internação 
de um jovem em hospital psiquiátrico, pelos pais, por causa de um cigarro de maconha 
encontrado no bolso de seu casaco. Para abordagem do presente tema, estipula-se por objetivo 
analisar a produção de sentido sobre a loucura, no filme Bicho de Sete Cabeças (2000). O 
dispositivo teórico-metodológico articulado para essa pesquisa é o da Análise de Discurso 
Francesa pecheutiana. A Análise do Discurso se constitui em um campo de conhecimento de 
interface entre três disciplinas: a Psicanálise, a Linguística e o Materialismo Histórico. Para 
alcançar o objetivo proposto, busca-se identificar as formações discursivas que concorrem para a 
produção dos diferentes sentidos sobre a loucura; analisar o funcionamento da memória 
discursiva através do já-dito sobre a loucura; e observar os processos parafrásticos e polissêmicos 
que contribuem na construção metafórica do sentido da loucura. O corpus desta pesquisa está 
delimitado por um recorte discursivo que envolve 5 sequencias discursivas (SDs) e uma cena do 
filme. 

 

A SIGNIFICAÇÃO DO SUJEITO DEFICIENTE PELAS POLITICAS PUBLICAS DE ACESSO NA 
CIDADE DE CÁCERES –MT 

PATRICIA APARECIDA DA SILVA (UNEMAT) 

patricia_rogeriofilho@hotmail.com 

As preocupações recentes com a temática, o sujeito deficiente continua a enfrentar inúmeras 
dificuldades de acessibilidade em todos os meios sociais. Essas dificuldades vão desde as 
manifestações expressas de aceitação e de discriminação até o impedimento de uma participação 
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maior na sociedade, dada à impossibilidade de acesso. Desse modo, o problema dos deficientes 
não é apenas o de conviver com suas próprias limitações, mas também com as limitações que a 
sociedade lhes impõe. Nessa direção nossa pesquisa se coloca com o objetivo de analisar o 
discurso da acessibilidade feita pelos cadeirantes na cidade de Cáceres-MT. Do mesmo modo, 
faremos a escuta de sujeitos deficientes, visando a verificar, com a comunidade de deficiente, os 
efeitos que essas presenças/ausências de acessibilidade na cidade de Cáceres- podem ou não 
influenciar os seus processos de circulação e em suas relações de pertença com o espaço perante 
a sociedade. Para a consecução do objetivo do trabalho adotamos como referencial teórico a 
Análise de Discurso de linha materialista, iniciada nos anos 60 por Michel Pêcheux, na França, e 
ampliada por Eni Orlandi, no Brasil. Segundo Orlandi (2001), ao teorizar sobre as formas de o 
sujeito deficiente significar o seu corpo e ocupar os espaços, ressalta a ocorrência de um 
estranhamento social, quando um determinado território é invadido por indivíduos que são a ele 
estranhos, como é o caso dos portadores de deficiência. Assim, em relação às condições de 
trabalho, legislações e regulamentações foram criadas, visando, para além da necessidade pessoal 
de inclusão do deficiente, colocá-lo no mercado de trabalho. Contudo, a proposição do Estado em 
garantir vagas em empresas para os deficientes, exige toda uma adaptação da ambiência de 
trabalho, que tem custos bem elevados e resultados, muitas vezes, insatisfatórios, o que leva à 
resistência, tanto por parte das empresas quanto dos próprios deficientes. As políticas 
governamentais e de acessibilidade implantadas para garantir a inclusão do sujeito deficiente, 
acabaram, contudo, instituindo sentidos que, constituídos por funcionamentos histórico-
ideológicos do/da deficiente/deficiência, fizeram/faz funcionar, em maior ou menor grau, uma 
memória que faz eco na história de rejeição, de abandono e de assistencialismo, reservado ao 
deficiente/à deficiência. Por outro lado, há certo modo de ditar uma ordem/organização social 
na/pela linguagem; Podemos observar nos dois conceitos a forte presença de aparelhos 
ideológicos (estabilizadores sociais) que norteiam a vida em social, bem como a divisão dos grupos 
e valores sociais, para que não fuja a ordem do “regular” e que possa manter uma ordem 
capitalista intacta e evolutiva. “O indivíduo se torna sujeito por um atravessamento ideológico.” 

 

O INGLÊS MAIS FORTE DO BRASIL! INGLÊS É MAIS QUE INGLÊS, INGLÊS É CULTURA! 
(ANÁLISE DE DOIS ENUNCIADOS PUBLICITÁRIOS PARA APRENDER INGLÊS) 

PATRICIA HELENA NERO (USP) 

phnero@usp.br 

A análise de discurso neste texto e suas reflexões partem do pressuposto que a Língua Inglesa, 
doravante LI, tornou-se ao longo da última metade do século XX língua de maior prestígio devido 
ao forte apelo midiático calcado na expansão publicitária veiculada pela rádio, pela televisão e 
mais recentemente pela internet. No Brasil, observamos nas últimas duas décadas a influência 
maciça da mídia para expandir a aprendizagem de LI em todos os contextos, sejam estes 
acadêmicos, profissionais, de entretenimento ou turísticos. Aprender LI no Brasil significa 
contemporaneamente, conforme corrobora os recursos midiáticos, amplificados pelo discurso 
publicitário, a prometida “tábua de salvação” para muitos daqueles que desejam galgar os 
degraus rumo às classes sociais mais privilegiadas. Para tanto, partimos do pressuposto que 
somos atravessados pela ideologia da civilização ocidental. Não podemos ignorar tampouco 
estarmos em meio a constantes transformações, quiçá perturbadoras que atravessaram o século 
XXI, entre elas a globalização e a revolução tecnológica. No entanto, o objetivo deste texto é 
analisar os discursos de dois enunciados usados anteriormente na publicidade de escolas de 
idiomas e as possíveis leituras que podemos fazer dos mesmos, sob um olhar analítico discursivo 
da linha francesa, seguindo a linha reflexiva de Pêcheux sobre interdiscurso, intradiscurso e 
memória discursiva. Levando em consideração o imaginário construído a partir da aprendizagem 
da língua em questão, e sua cultura, posteriormente discutida aqui, precisaremos ainda nos ater 
à ideia de identidade, segundo a base lacaniana, e pesquisada no contexto pedagógico brasileiro 
por Coracini e outros pesquisadores em AD. Por motivo de espaço, não poderemos nos aprofundar 
nas questões acima citadas apesar de sua complexidade e de oferecer material suficientemente 
rico para pesquisa. Não obstante, procuraremos, à medida do possível, refletir sobre o tema 
abordado e esclarecer alguns questionamentos com a ajuda da AD, Pêcheux e pesquisadores do 
Brasil. Lembramos, todavia que, conforme salienta Orlandi (2005, p. 59), “a AD não busca o 
“sentido ‘verdadeiro’, mas o real do sentido em sua materialidade linguística e histórica”. Logo 
trataremos aqui dos fatos da linguagem a partir do recorte escolhido, com todas suas tramas, 
seus múltiplos sentidos para melhor compreendermos o fenômeno linguístico e suas inúmeras 
interfaces que atravessam e se instalam no discurso no contexto pós-moderno. No entanto, 
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procuraremos desenvolver reflexões sobre o conceito de cultura, e como seu sentido evoluiu ao 
longo dos séculos, considerando sua importância história, política e social, a partir das pesquisas 
de Williams, mas primeiramente nos voltaremos à LI a partir do período colonialista, sua 
expansão e sua posterior entrada em território brasileiro. 

 

OS VESTÍGIOS DO SILÊNCIO: CIBERESPAÇO E (O RETORNO DA) CENSURA 

PAULA DANIELE PAVAN (UFRGS) 

pauladanielepavan@gmail.com 

O ciberespaço, desde seu surgimento, vem sendo aclamado por permitir a produção e a circulação 
de discursos mais plurais, que se contrapõem àqueles provenientes da ideologia dominante. 
Assim, não são poucas as vezes em que os mecanismos da internet são significados como 
ferramentas de libertação, sob as quais as imposições sobre o dizer tendem a desaparecer. Os 
meios de comunicação alternativos – blogs, e-mail, chats, listas de discussão etc. – materializam o 
poder dizer em rede. No entanto, essa profusão de discursos, embora aparentemente fuja do 
controle estatal e de grandes grupos midiáticos, está sujeita ao silenciamento. Esse tipo de 
censura funciona pela proibição de certos sentidos, isto é, pela interdição de sentidos não 
autorizados por aqueles que detêm o poder econômico e social. Interdição essa que tem a ver com 
a “inscrição do sujeito em formações discursivas determinadas” (ORLANDI, 1997, p. 107). A voz 
de autoridade, que impede os sujeitos de assumirem posicionamentos, controla os sentidos, 
determinando quais devem ser silenciados e quais devem ser repetidos e cristalizados (ROMÃO et 
al., 2008, p. 53-54). Esse embate entre o dito e o silenciado por vezes deixa vestígios. É, pois, 
sobre esses vestígios do silêncio que me ocupo neste trabalho. Como corpus de análise, mobilizo, 
inicialmente, alguns recortes do blog jornalístico <http://www.pontodevista.jor.br/>. No blog é 
possível encontrar diferentes publicações, que não são recorrentes em canais tradicionais de 
comunicação. Dentre esses (hiper)textos também encontravam-se críticas a um fotógrafo – 
funcionário de um grande grupo midiático gaúcho –, que, em meados de 2009, moveu uma ação 
judicial com vistas a impedir as postagens em que era mencionado. Impedido judicialmente de 
publicar as críticas, o sujeito produtor do blog apaga suas postagens. Entretanto, a 
descontinuidade dos sentidos fica materializada através de outras publicações: Uma preciosidade 
e logo abaixo o significante Silêncio (10/01/2009); Meu silêncio é um manifesto (20/03/2009); 
Silêncio (29/03/2009); Mesmo censurado voltamos amanhã (31/03/2009); Continuo mudo, 
censurado (20/06/2009). As formulações, redigidas com letras vermelhas garrafais contrastando 
com o fundo preto da página do blog, (d)enunciam a censura, são elas as marcas do sentido 
interditado e também da resistência. Além disso, através das formulações, é possível observar um 
duplo jogo de forças, tanto interior, entre as posições-sujeito comportadas pela Formação 
Discursiva Jornalística, quanto exterior entre ela e a Formação Discursiva Tecnológica, que está 
na borda da FD-Jornalística, fazendo irromper (novas/outras) posições-sujeito, que devem, pela 
voz dominante, ser silenciadas. Esse funcionamento observado no blog faz reverberar um outro, 
presente durante o período da Ditadura Militar no Brasil. Ou seja, em condições de produção 
diversas das do blog esses vestígios do silêncio também já se materializavam. É a memória 
discursiva, em seu restabelecimento de sentidos, que sustenta esse gesto de leitura (PÊCHEUX, 
2007, p. 52). O Ato Institucional nº5, publicado no final de 1968, marca o auge do regime 
ditatorial e intensifica a censura nos meios de comunicação. São, pois, dessa época os jornais 
editados pela voz dominante dos censores. Ao também tomar como corpus de análise recortes 
desses jornais, notamos os vestígios do silêncio através da presença, não sem estranhamento, de 
sonetos, contos, poemas etc. nos lugares da voz destoante – presente justamente por sua 
ausência. O batimento entre esses dois funcionamentos, provenientes de diferentes condições de 
produção, permite observar que a política do silêncio continua produzindo efeitos nos discursos – 
tanto fora, quanto dentro do ciberespaço. E embora no ciberespaço se intensifique a possibilidade 
de o sujeito delatar a censura sob a qual está exposto, ainda assim aquilo que estava ali dito é 
silenciado, restando apenas os vestígios. É, portanto, sobre a relação entre o dito, o silenciado e 
os seus vestígios que este trabalho objetiva discutir. 
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A CIRCULAÇÃO DISCURSIVA DAS NOMINAÇÕES DISTÚRBIO E DOENÇA (MENTAL) NA MÍDIA 

RAFAELA QUEIROZ FERREIRA CORDEIRO (UFPE) 

rafaelaqueirozcordeiro@gmail.com 

Este trabalho tem o objetivo de analisar a circulação discursiva das nominações distúrbio e 
doença (mental) na mídia. Para situarmos este estudo, apontamos (i) o acontecimento da reforma 
psiquiátrica brasileira, oficializada pela Lei Paulo Delgado, publicada em 6 de abril de 2001, que 
reivindica uma modificação conceitual àquele sujeito diagnosticado como portador de distúrbio ou 
transtorno mental e não mais louco e/ou doente mental; e (ii) a circulação do discurso dos DSMs 
(Diagnóstico de Saúde Mental) na e pela mídia, os quais interpelam, a partir da sua formação 
discursiva, os sujeitos a se identificarem por meio de uma lista de ditos distúrbios e transtornos 
que elaboram. Conforme Pêcheux (1999), todo discurso se encontra entre a memória e a 
atualidade, uma vez que todo dizer é novo. No entanto, esta mesma novidade – que se faz no 
encontro de um acontecimento e no deslocamento para este novo dizer, novo sentido do 
enunciado – pode ser absorvida por uma memória, como se nunca tivesse ocorrido, não 
permitindo que outros sentidos sejam construídos e inscritos no dizer. Ou, ainda, esta mesma 
novidade inscreve-se nas materialidades discursivas dos sujeitos em uma tensão que é 
contraditória, que os leva ora a romper com a memória do já-dito, ora a resisti-la, processo este 
que é singular, escorregadio, “mais ou menos consciente, mas de todo modo atravessado pelas 
determinações inconscientes” (PÊCHEUX, 1990). A partir disso, nos perguntamos: será que 
quando os sujeitos empregam a nominação distúrbio, por exemplo, eles rompem ou resistem, ou 
rompem-e-resistem, às redes de memória e aos trajetos sociais a que o campo da doença mental 
tem sócio-historicamente se filiado e identificado? A este respeito, trazemos Gregolin (2004), a 
qual afirma que a história é marcada por jogos enunciativos e batalhas discursivas. 
Acrescentamos ao que esta autora expõe, a noção de que a história se faz no presente e no porvir; 
a história produzida pelo homem é um devir, em construção, lacunar, descontínua, intermitente e 
interrompida, mas fundamentalmente em diálogo. “A história […] é o próprio corpo do devir”, 
como nos afirma Foucault (1979, p. 14). Por isso, pensamos que, ao invés de uma contradição, 
não estaríamos diante de acontecimentos discursivos com uma espécie de “unidade funcional” 
(FOUCAULT, 1974) discursiva. Então, partindo da ideia de que a memória, o interdiscurso, “é o 
saber discursivo que faz com que, ao falarmos, nossas palavras façam sentido”, constituindo-se 
pelo já-dito, o qual permite o dizer (ORLANDI, 1999), o discurso encontra-se nos entremeios do 
processo de desestruturação-reestruturação dessas redes de memória (PÊCHEUX, 1990), e as 
relações de poder se exercem sobre os sujeitos livres, e quando estes podem se deslocar 
(FOUCAULT, 1975) – assujeitados ao simbólico, que é estruturalmente falho e lacunar –; os 
sujeitos constroem seus discursos e as representações discursivas sobre os sujeitos nomeados 
como doente, louco, com distúrbio, etc., a partir de conflitos, desarranjos-rearranjos das 
formações ideológicas e discursivas que, por não serem homogêneas, mas contraditórias, apelam 
para espaços de memórias – carregadas e atravessadas pelas palavras. Assim, embora os sujeitos 
tentem se “desfazer” ou se “afastar”, algumas trajetórias memoriais podem acabar ecoando e 
topando nos enunciados que manifestam nos seus discursos. Para esta discussão, escolhemos 
analisar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mais especificamente, alguns textos 
publicados na mídia após ter sido divulgado, em fevereiro de 2012, que o pai do TDAH, o 
psiquiatra norte-americano Leon Eisenberg declarou, no leito da sua morte, que a doença foi 
inventada. Isso intensificou o debate em torno da existência ou não da doença, e muitos sujeitos 
passaram a dar depoimentos sobre as suas experiências como portadores de TDAH. 

 

REPRESENTAÇÕES DA IDENTIDADE DOS EVANGÉLICOS BRASILEIROS PELO DISCURSO 
JORNALÍSTICO 

RAFAEL MESQUITA DE SOUZA LIMA (UFPE) 

rafaelmesquita_5688@hotmail.com  

RAYSSA MESQUITA (UFPE) 

rayssa.mesquita@gmail.com 

Este trabalho investiga qual a identidade construída para os evangélicos brasileiros pela imprensa 
generalista em seu discurso noticioso, e se essa construção exibe traços da tensão entre a religião 
e a modernidade enquanto projeto simbólico. Segmento religioso em franco crescimento no país, 
principalmente após a expansão das denominações pentecostais e neopentecostais nos anos 
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1970, os evangélicos são objeto de corrente representação e significação pela mídia, 
principalmente conforme passam a ocupar mais espaços simbólicos e públicos supervisionados 
pelo olhar jornalístico. A comunidade acadêmica também tem tido grande interesse neste grupo; 
contudo, embora haja uma abundância de análises dos discursos "dos" evangélicos (e como estes 
representam outros grupos), há poucos estudos tratando do discurso "sobre" os evangélicos (e 
como estes são representados). Investigações deste tipo se fazem pertinentes uma vez que esse 
segmento é o exemplar local mais evidente do fenômeno mundial do crescente caráter público das 
religiões e das subsequentes interpelações que essa reemergência impõe à narrativa da 
modernidade. Assim, o trabalho atual preenche uma lacuna existente na produção acadêmica em 
Análise do Discurso (AD), estudos da religião no Brasil e comunicação social, e o faz trazendo um 
novo objeto de pesquisa à tradição dos estudos em AD sobre a criação de identidades a partir da 
representação de grupos sociais pelo discurso midiático. Buscou-se identificar quais os traços que 
a Formação Discursiva (FD) da mídia imprime ao seu discurso sobre os evangélicos, a partir da 
análise de um corpus de notícias extraídas dos portais online de dois jornais de grande 
circulação, O Estado de S. Paulo e a Folha de S. Paulo, publicadas ao longo de 2014 — ano 
marcado por uma eleição presidencial altamente confessionalizada e por outros episódios que 
dirigiram a atenção pública ao segmento evangélico. Especificamente, se tentou compreender (1) 
quais as circunstâncias sob as quais este grupo religioso torna-se alvo de maior atenção da mídia; 
(2) qual identidade (ou identidades) é construída para ele; (3) quais estratégias discursivas são 
mobilizadas pelos jornais para produção de sentido junto ao leitorado. Analisando a imprensa a 
partir da literatura sobre jornalismo e esfera pública, considerou-se a mídia como um ator cuja 
ação simbólica é animada por uma compreensão de si como (i) uma sentinela do poder, (ii) um 
agente do esclarecimento da opinião pública e (iii) uma instituição filiada a determinada cultura 
nacional e ideologia. Esses três componentes evidenciam o vínculo seminal entre a imprensa e a 
modernidade. Ambas surgiram num mesmo momento histórico e se desenvolveram de forma 
simbiótica, de modo que muitos dos elementos que formam a autocompreensão da imprensa têm 
sua origem nas narrativas fundacionais da era moderna (Estado-nação, autonomia humana, 
racionalidade e publicização), da qual a religião era um Outro (universalismo, heteronomia 
humana, irracionalidade e misticismo). Portanto, espera-se que a FD dos jornais, assim 
perpassada pela narrativa da modernidade, os leve a designar os evangélicos brasileiros por meio 
de oposições como moderno/pré-moderno, racional/irracional, público/privado e nacional/não-
nacional que preservem e reforcem os arranjos simbólicos do ideário da modernidade. 

 

O CORPO COMO SUPORTE: UMA INSCRIÇÃO DO FEMININO NA CIDADE 

RAQUEL ALQUATTI (UCS) 

r.alquatti@gmail.com 

O presente trabalho é um recorte do trabalho de conclusão do curso de Graduação em Psicologia 
intitulado Marcha das Vadias: um sintoma no corpo e na cidade apresentado em dezembro de 
2014. A temática abordada vincula-se ao arcabouço teórico que circunda a pesquisa Artesanato e 
Turismo: saberes e trocas simbólicas do qual participo enquanto bolsista de iniciação científica, 
onde se discute a relação mulher-trabalho-cidade. A metáfora em destaque na Marcha das Vadias 
é operada na reapresentação do termo vadia, observado além de no nome da marcha, nos cartazes 
e inscrições corporais que formam o corpus de análise. O corpus de análise foi configurado a 
partir de sequências discursivas apresentadas em fotografias da Marcha das Vadias, em edições 
brasileiras dos anos de 2012, 2013 e 2104. A Marcha das Vadias configura-se como uma 
manifestação cuja origem remete ao ano de 2011, no Canadá, sob a denominação de Slut Walk 
enquanto resposta ao pronunciamento policial que declara que as mulheres deviam evitar 
vestirem-se como vadias para não serem estupradas. A assunção do termo vadia, como 
apropriação das manifestantes em marcha anuncia a fala que inclui o discurso do outro na 
articulação de um jogo de sentidos. Buscamos aqui o conceito de sintoma como metáfora pela via 
lacaniana para pensar a torção de sentido nos corpos, como suporte de dizeres. O corpo é tela, 
espaço onde o sujeito inscreve o próprio lugar no mundo. O corpo carrega a escrita do Outro. A 
subjetivação é, portanto, o processo de escritura do Outro ideológico no corpo dos sujeitos. O 
social opera pela via do sintoma. É a irrupção de algo de outra ordem que se dá no corpo. É na 
Análise de Discurso de vertente pecheutiana que se pode sustentar tal análise, uma vez que 
compreende sujeitos e sentidos constituídos no desdobramento da ideologia na linguagem. Os 
sentidos não existem por si, mas são determinados pelas posições nas quais os sujeitos se 
inscrevem. Compreender como o termo vadia produz sentidos na Marcha das Vadias é realizar um 
trabalho de leitura do texto em relação à sua exterioridade. Abordar os processos metafóricos, 
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parafrásicos e polissêmicos permite realizar uma compreensão dos jogos de sentido do vadia, que 
carrega camadas históricas de memória discursiva que cifram o sentido de mulher. Ser vadia ou 
não sê-la garante significados diferentes para o feminino. Caracterizar, taxar e adjetivar os corpos 
compõe a classificação histórica das mulheres na ideologia patriarcal. No corpus analisado, o 
sentido de vadia desliza produzindo um desdobramento para o ser mulher e o ideal de liberdade. 
Liberdade, enquanto sentido emergente do vadia, pode ser problematizado uma vez que remete à 
um ideal da forma-sujeito da ideologia. Junto à teoria feminista questiona-se a segregação teórica 
entre a ideologia – capitalista – e o patriarcado. O sujeito interpelado enquanto posição tem, 
também, seu corpo sempre-já costurado às significações de sexualidade. Liberdade é então 
pressuposto e impossibilidade. A Marcha das Vadias, nos re-apresenta tal contradição no 
movimento de retomadas do mesmo e de multiplicidade de sentidos entre vadia, mulher e livre. 

 

LEITURAS DA AIDS NO CONTEMPORÂNEO: TENSÕES ENTRE O LÚDICO E O POLÊMICO NA 
WEB-SÉRIE "VIRAL", DO HUMORÍSTICO PORTA DOS FUNDOS 

RENAN DA PONTE CASTELO BRANCO (UECE) 

renandaponte@gmail.com 

RAIMUNDO RUBERVAL FERREIRA (UECE) 

ruber.rubens@gmail.com 

Analisamos, no presente artigo, um fragmento da web-série Viral, do humorístico Porta dos 
Fundos. Tomando alguns dos seus diálogos por corpus, tencionamos, à guisa de objetivos: i) 
acessar os processos de construção do HIV/AIDS enquanto objeto discursivo no vídeo; ii) 
compreender, a partir dele, como se engendra a produção de percepções estigmatizadas da 
sorologia positiva; assim como, iii) atentar para como tais percepções são subvertidas ― e até 
mesmo ridicularizadas ― através do recurso do humor na interação dos personagens. Para tanto, 
a fim de analisar esse objeto dentro do escopo da AD francesa, convocamos o approach teórico 
dos conceitos de formação discursiva (PÊCHEUX, 1983) e interdiscurso (MAINGUENEAU, 2007; 
POSSENTI, 2004), visto que permitem relacionar a materialidade linguística em questão às 
condições de produção sociais, históricas e ideologicamente demarcadas, ou seja, à própria 
discursividade da epidemia de AIDS, sua complexa terminologia (VALLE, 2002) e seu 
multifacetado repertório de metáforas (SONTAG, 2007) a expressar diferentes pontos de vista 
acerca desse fenômeno que, como sustentamos em convergência com autores como Parker e 
Aggleton (2001) e Daniel e Parker (1990), não é dotado apenas de uma dimensão médica e 
farmacêutica, mas é também uma epidemia de caráter fundamentalmente social, densamente 
atravessada por processos de estigmatização e discriminação sustentados por práticas discursivas 
diversas. A fim de operar a análise do episódio de Viral que destacamos neste trabalho, tomamos 
como referência o dispositivo analítico proposto por Orlandi (2000), que estabelece as seguintes 
etapas para uma análise do discurso: 1ª) passagem da superfície linguística (texto) 2ª) para o 
objeto discursivo (formação discursiva) e 3ª) para o processo discursivo (formação ideológica). No 
primeiro contato com o objeto trabalhado, empreendemos um trabalho de “de-superficialização”, 
dedicando-nos às formações imaginárias, paráfrases, sinonímias; à relação do dizer com o não 
dizer. No segundo momento, diante do objeto discursivo, incidimos uma análise das formações 
discursivas distintas com as formações ideológicas que lhes regem. Dessa forma, no terceiro 
momento, alcançamos o processo discursivo que concerta os efeitos de sentidos produzidos nesse 
material simbólico, pondo “a olhos nus” as marcas do processo ideológico na discursividade, 
evidenciando, assim, sua voz deliberadamente latente, conforme nos lembra Althusser (1996). 
Como resultados, nossa análise constatou o conflito entre um discurso polêmico ― “aquele em 
que a polissemia é controlada, o referente é disputado pelos interlocutores, e estes se mantêm em 
presença, numa relação tensa de disputa pelos sentidos” (ORLANDI, 2000, p. 86) ― e um discurso 
lúdico ― que ocorre quando “a polissemia está aberta, o referente está presente como tal, sendo 
que os interlocutores expõem-se aos efeitos dessa presença inteiramente não regulando sua 
relação com os sentidos” (idem, ibid.) ¬― nos enunciados dos personagens da web-série. Isto 
posto, visualizamos de um lado a presença de uma formação discursiva cujos enunciados 
indiciam pontos de vista de cunho moralizante sobre a epidemia; assim como uma formação 
discursiva progressista, representada sobretudo pelos movimentos sociais HIV/AIDS, que 
propõem uma ressignificação da experiência sorológica positiva, disputando sentidos com a sua 
antagonista. Conforme argumentamos, o que é singular em Viral não é somente o fato de tratar o 
delicado tema da AIDS pelo viés do humor, mas o modo como, no jogo entre o lúdico e o polêmico, 
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ridiculariza a figura do opressor pelo próprio nonsense expresso em suas palavras, promovendo, 
como corolário, uma desmistificação das experiências soropositivas contemporâneas. 

 

OS SUJEITOS BRASILEIROS NAS ENUNCIAÇÕES PRESIDENCIAIS: DE DEODORO DA 
FONSECA A GETÚLIO VARGAS 

RENATA ORTIZ BRANDÃO (UNICAMP) 

renata.o.brandao@gmail.com 

O presente trabalho propõe apresentar alguns direcionamentos e análises iniciais de meu projeto 
de dissertação para mestrado, que tem por objetivo a realização de uma análise semântica da 
enunciação de Getúlio Vargas enquanto locutor-presidente, em seus discursos, manifestos e 
pronunciamentos. O objeto são as palavras que nomeiam os sujeitos brasileiros na sua relação 
com o Estado durante a Era Vargas, este período politicamente dinâmico e controverso no qual se 
estabeleceram algumas bases para a República brasileira. Procuraremos observar também o 
modo como o locutor-presidente se significa e significa seus destinatários, além de terceiros a 
quem se refere. O estudo estará ancorado na Semântica do Acontecimento, tal como proposta por 
Eduardo Guimarães (2002), em um diálogo com a Análise de Discurso de filiação francesa. Nessa 
perspectiva, não se parte de um sentido fixo a priori para a palavra, mas se busca na 
materialidade enunciativa compreender suas especificidades nos direcionamentos semânticos e 
em sua inscrição em posições interdiscursivas presentes na sociedade. Ao analisar, na 
enunciação de Getúlio Vargas enquanto locutor-presidente, o conjunto de palavras que nomeiam, 
designam e identificam os sujeitos brasileiros na sua relação com o Estado, interessa-nos 
compreender como essas palavras significam os sujeitos na sua relação com a própria construção 
da república brasileira, entendendo que a república se constrói também pelas palavras que a 
compõem e pelo modo como elas se estabilizam por meio da enunciação. O modo como os nomes 
significam se inscreve no processo histórico de construção do referente, processo este 
determinado por relações sociais. Isto nos levará a compreender os modos de identificação do 
sujeito brasileiro pelo Estado e de construção da relação entre governante e governados, a partir 
da enunciação presidencial de Getúlio Vargas. Essas palavras e o modo como elas se inscrevem 
na enunciação do presidente nos levarão a compreender também os movimentos particulares na 
República tal como ela foi configurada na era Vargas, em suas contradições. Uma análise inicial 
dos materiais mostrou que as expressões nominais Nação, brasileiros e povo brasileiro são 
majoritárias e parecem apontar para um discurso patriótico, uma vez que são determinados por 
expressões como gente nossa e filhos da Pátria. Neste primeiro momento, compararemos estes 
modos de nomear com os dois governos civis e os dois governos militares que o antecederam na 
República brasileira, estudados em trabalhos anteriores supervisionados pela mesma orientadora. 
Assim, procuraremos mostrar alguns deslocamentos nos modos de significar os brasileiros neste 
primeiro momento da nossa República. 

 

FROZEN E OS MOVIMENTOS DE RUPTURA E REPETIÇÃO 

RITA DE KÁSSIA KRAMER WANDERLEY (UFPE) 

ritinhakramer@gmail.com 

O longa-metragem Frozen: uma aventura congelante (título brasileiro), filme produzido e lançado 
pela Walt Disney em 2013, apresentou grande aceitação e foi um grande sucesso tanto entre o 
público jovem quanto adulto. Especialmente em relação à audiência mais madura, a película 
repercutiu por supostamente quebrar com o modelo de enredo dominante de narrativas clássicas 
da Disney, em que, centralmente, uma personagem feminina é salva por um personagem 
masculino e eles são “felizes para sempre”. Muitos textos circularam na Internet com comentários 
a respeito desse aspecto “transgressor” do filme, que tem como protagonistas não um casal, mas 
duas irmãs. Sob a evidência de que essa obra quebra paradigmas discursivos ligados à FD 
machista e à FD dos contos de fada da Disney, por apresentar um enredo destoante dos clássicos, 
como Cinderella, Branca de Neve, A Bela Adorecida, etc., analiso neste trabalho os movimentos 
discursivos delineados ao longo da narrativa a fim de pensar se essa evidência de sentido se 
efetiva no fio do discurso da materialidade cinematográfica de que se constitui a animação em 
questão. Trabalho, para isso, com as modalidades discursivas do funcionamento subjetivo 
(identificação, desidentificação e contra-identificação) (PÊCHEUX, 1995) do sujeito do discurso do 
filme, tendo como ponto de tensão a Formação Discursiva dos contos de fadas da Disney. Como 
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base teórica, escolho a Análise do Discurso francesa, como foi concebida por Pêcheux 
([1983]1997; [1975]1995; [1983]2010; [1975]1997) e desenvolvida no Brasil por Eni Orlandi 
([1983]2009; [1990]2013; 1996). Conforme aponta Grigoletto (2003, p.1), Pêcheux (1995) nos 
ensina que há “diferentes modalidades de desdobramento entre o sujeito da enunciação e o 
sujeito universal, apontando para a questão do efeito do complexo das formações discursivas na 
forma-sujeito”. Corroboro, com isso, conforme Mello (2013, p. 199), que “é pela falha no 
funcionamento da interpelação que se abre espaço para a singularidade e para que todo 
enunciado possa ser outro, sendo que seu sentido não pode ser qualquer um, já que há a tomada 
de posição em um complexo de FDs”. Assim, nesta pesquisa observo o funcionamento/movimento 
do sujeito do discurso da narrativa de Frozen a partir da construção do enredo do filme e da 
relação entre seus personagens, analisando as movimentações desse sujeito nas posições que 
ocupa em relação à FD dos contos de fadas clássicos da Disney e mostro que há movimentos de 
ruptura, mas também de repetições em relação à forma-sujeito dos contos de fada da Disney. 

 

O PODER SIMBÓLICO DO LIXO: A (RE)-EMERGÊNCIA DO SUJEITO EXCLUÍDO PELO 
URBANO 

RUBIAMARA PASINATTO (UPF) 

rpasinatto@hotmail.com 

CARME REGINA SCHONS (UPF) 

crschons@gemail.com 

As ruas e avenidas das pequenas e grandes cidades são palco de diferentes formas de estar 
sujeito, que tanto transita (circula livremente por diferentes espaços) como parte em busca 
desesperada pela sobrevivência: vendendo, trabalhando, divertindo. Tudo de maneira 
(im)previsível. Nesse contexto, surge então um sujeito que anda pelas ruas das cidades e que 
encontra seu sustento a partir daquilo que o outro descarta: o catador de lixo, também chamado 
de lixeiro e, mais recentemente, catador de materiais recicláveis. Em específico, o interesse desta 
dissertação é pelo discurso dos sujeitos que integram o projeto Profissão catador: entre o viver o 
sobreviver do lixo, realizado na cidade de Cruz Alta - RS. A materialidade analisada consta de 55 
sequências discursivas, recortadas de dez cartas produzidas pelos catadores nos meses de março 
e julho de 2013, como parte de um sistema de avaliação do projeto, bem como de dez entrevistas 
realizadas em julho de 2014. Do arquivo documental (cartas) e do construído (entrevistas) foram 
organizadas 12 famílias parafrásticas. A disciplina utilizada para a interpretação do corpora é a 
Análise de Discurso com filiação em Michel Pêcheux (AD). Estabelecida como uma crítica às 
teorias idealistas, a AD concebe a linguagem de uma maneira ímpar, observando a movimentação 
de sentidos não na língua, mas no discurso e levando em conta o encontro desta língua com a 
história. Desse modo, a língua na AD é aquela que admite o equívoco, que é incompleta e, 
portanto, passível de falha. Tomamos como efeito inicial para as análises, a FD coletor (FDC), cuja 
forma-sujeito está relacionada à condição inicial do ofício de catação, na qual os catadores 
andavam pelas ruas sozinhos revirando o lixo em busca de alimento e de materiais que podiam 
ser revendidos. A FDC se mostra bastante heterogênea, isto é, há nela espaço para a entrada e 
circulação de diferentes saberes, que refletem em contradição no interior da FD. Os motivadores 
dessa heterogeneidade são os saberes ligados ao processo auto-organizativo, ao meio ambiente e à 
cidadania, os quais representam diretamente o modo como os sujeitos passaram a se relacionar 
simbolicamente com a catação, bem como com a sociedade, após a inserção no projeto. É 
justamente este “desarranjo” na FDC, que assinala as diferentes posições que o sujeito assume 
em seu discurso, pois, conforme Pêcheux (1995, p. 160), as palavras e as expressões deste 
mudam de sentido conforme as posições ocupadas por ele, sempre em referência às formações 
ideológicas. Verificamos que a partir do ingresso no projeto Profissão catador, portanto, na 
condição de associado, o discurso do catador passou a ser enunciado de diferentes posições, isso 
pela condição de heterogeneidade da FDC, na qual acompanhamos a presença de saberes com 
raízes anarquistas, como a solidariedade e a autogestão. Além disso, as análises também 
evidenciaram que esta nova condição de associado modifica não somente o modo como os sujeitos 
se relacionam simbolicamente com o seu trabalho e com o lixo, mas interfere no imaginário 
desses sujeitos a respeito desses dois aspectos. 
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A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL PELO RESGATE À MEMÓRIA DOCUMENTAL: 
UMA INVESTIGAÇÃO NOS ARQUIVOS DE DIVULGAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

SANDRA NASCIMENTO DA HORA (UFF) 

snhora@gmail.com 

Este trabalho apresenta uma análise da memória de arquivo documental da instituição Exército 
Brasileiro, relacionada aos discursos institucionais de comemoração do Dia do Exército, postos 
em circulação no período de 1995 a 2015. A pesquisa aponta como a instituição tem historicizado 
sua percepção a respeito de seu papel constitucional e de sua relação com a sociedade, ao longo 
dos últimos 20 anos, considerando o percurso temático apresentado em seus discursos, tendo em 
vista que as imagens que uma instituição constrói sobre si mesma podem ser identificadas por 
meio dos dizeres por ela constituídos, formulados e postos em circulação em um determinado 
período de sua história. A compilação de discursos postos em circulação formam uma memória de 
arquivo documental, a partir da qual é possível construir sentidos que possam explicitar o modo 
como as instituições se organizam, se projetam e se legitimam nos espaços sociais. Nos discursos 
de divulgação institucional, os textos apresentam, em sua materialidade, traços que possibilitam 
ao leitor observar como as imagens são construídas e como o discurso da história da instituição 
segue um percurso temático que se delineia a partir das escolhas lexicais e mecanismos 
linguísticos que os constituem. Com filiação nos pressupostos teóricos da História das Ideias 
Linguísticas e da Análise de Discurso, o presente estudo resgata a importância do arquivo 
documental, em sua materialidade textual, como elemento constituinte da memória histórica da 
instituição Exército Brasileiro. A esse respeito, Horta Nunes, em seu texto O discurso documental 
na história das ideias linguísticas e o caso dos dicionários (2008, p. 83), destaca que “o texto 
documental nomeia, data, seleciona objetos, e traça percursos. Sua tipologia é variada e 
caracteriza-se pelo caráter metalinguístico”. Davallon (2010), em Imagem, uma arte de memória?, 
ressalta que a memória faz retomar o contexto sócio-histórico e ideológico de uma situação e que 
sua manifestação discursiva mantém viva na consciência do grupo os grandes acontecimentos, 
inscrevendo-os na continuidade interna, no espaço potencial próprio a uma memória. Bethania 
Mariani (1993, p. 41), em sua publicação Os primórdios da imprensa no Brasil (ou: de como o 
discurso jornalístico constrói memória), ao associar memória, história e instituição (formação 
social), também define a relevância da memória histórica na construção e fixação de sentidos 
acerca de uma determinada organização. Para Horta Nunes (2008, p.87), “observar a história dos 
documentos, os percursos que eles realizam, leva a compreender melhor a produção do 
conhecimento”. Nesse contexto, é importante destacar a memória como elemento constitutivo das 
condições de produção do discurso, resgatando “algo que fala sempre antes e em outro lugar e 
independentemente, sob a dominação do complexo das formações ideológicas”, dito por PÊCHEUX 
(1975, p.149), em sua obra Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. Dessa forma, 
identifica-se como os discursos de divulgação institucional podem contribuir para a construção de 
um percurso histórico de uma formação social, destacando o papel da memória de arquivo como 
elemento gerador de historicidade. 

 

O PROCESSO DE PRODUÇÃO DE AUTORIA DO SUJEITO-ALUNO EM GRUPO NO FACEBOOK 
UTILIZADO COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA 

SHIRLEIDE BEZERRA DA SILVA (UFPE) 

shicbz@gmail.com 

O século XX ficou conhecido como um período em que a sociedade passou por grandes 
transformações. Tais transformações dizem respeito ao âmbito econômico pós-industrial, ao 
âmbito filosófico com o declínio das grandes narrativas sociopolíticas, e, no âmbito da 
comunicação, com o advento das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC). Assim, 
a humanidade passou a se comunicar com mais intensidade no espaço virtual. A escola, por sua 
vez, não poderia ficar de fora, não poderia descartar esse espaço de interlocução e passou a fazer 
uso do ambiente virtual como ferramenta pedagógica, inserindo-se na cultura digital dos alunos a 
fim de se aproximar de uma realidade que tende cada vez mais a substituir o modelo tradicional 
de ensino. Apesar de que o uso dos espaços virtuais, sobretudos redes sociais, a saber, o 
Facebook, ser uma prática recente dos professores, sendo utilizada, por alguns, e não por 
maioria, mostra-se como uma ferramenta de muita relevância para a investigação do processo de 
autoria do sujeito-aluno, já que este, faz uso da rede social para exercer a função de autor quando 
provocado pelo professor em sala de aula. Mas será que as produções desses alunos apresentam 
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marcas de autoria ou temos apenas repetição de um discurso produzido no espaço da escola? O 
presente trabalho aborda, em linhas gerais, a utilização das Novas Tecnologias da Informação e 
Comunicação (NTIC) em sala de aula relacionada à questão da autoria e como a AD francesa a 
concebe. Tem por objetivo investigar o processo de leitura e produção de textos dissertativo-
argumentativo em Língua Portuguesa por alunos da rede pública estadual do Ensino Médio ao 
fazerem uso das redes sociais, sobretudo o Facebook, tendo como objetivo principal a verificação 
da ocorrência ou não dos indícios de autoria nos textos de alguns alunos. Para fundamentar a 
nossa pesquisa, contamos com os pressupostos de Chartier(2012), Foucault(2002), Gallo (1992), 
Grigoletto (2011), Orlandi(2012), entre outros. Para tanto, buscamos analisar o sujeito/aluno que 
ao assumir a posição de autor, toma para si a responsabilidade por seus efeitos de sentido, assim 
como o efeito de fechamento em textos. Nesse sentido, o olhar volta-se para as relações textuais 
que são aquelas produzidas no interior do texto e resultam do trabalho de textualização realizado 
pelo sujeito que exerce a função-autor. Quanto à textualização, pode ser vista como a costura do 
texto que o sujeito faz entre os diversos recortes discursivos. Dessa costura produz-se o efeito-
texto, o espaço discursivo organizado, simbolicamente fechado e ilusoriamente completo. 

 

AS CONDIÇÕES DAS RELAÇÕES DE PRODUÇÃO NO DISCURSO DO CORPO FEMININO NA 
CONTEMPORANEIDADE 

SILVANA MARIA DE BARROS SANTOS (UFAL) 

silvanambs@hotmail.com  

SAMUEL BARBOSA SILVA (UFAL) 

samuel.bs@hotmail.com 

O corpo é habitat da alma humana. Mesmo sendo um arcabouço de células, músculos e órgãos, 
constitui-se como fonte de prazer, alegria, tristeza e insatisfação. É um dos nossos veículos de 
expressão e é sábio na sua linguagem ao expressar a saúde e a doença. Na contemporaneidade, 
pode-se dizer que a questão do corpo se define como midiático, estampado nos meios de 
comunicação como um produto valorizado e significativo na sociedade atual. Atualmente, na 
sociedade em que vivemos, o indivíduo vive suas experiências, negando seus conflitos emocionais, 
em defesa do pensamento de que tudo é efêmero. Com isso, as angústias e os vazios escondem os 
sentimentos não assimilados afetivamente, que causa males psíquicos e faz com que ocorra uma 
dissociação cada vez maior entre corpo e sujeito. É o esvaziamento da subjetividade, a dificuldade 
em cuidar de si, que se resume no aparecimento de novas doenças da alma com a dificuldade e a 
incapacidade de representações psíquicas. Evidenciando, assim, a dificuldade do indivíduo 
contemporâneo ter a liberdade de suas escolhas e, principalmente, o discernimento no cuidado de 
si mesmo, continuando a acatar padrões e normas ditados por uma sociedade espetáculo que 
robotiza o humano e o fragiliza em seus desejos. Nesse sentido, o valor do corpo na sociedade 
atual não tem só como significado um depósito de emoções não digeridas que pode causar assim 
enfermidades psíquicas, mas também um padrão de beleza cultuado por uma classe dominante e 
instigado por uma indústria de consumo que transforma o corpo em um mera mercadoria. Nesse 
caso, é possível considerar que esse corpo trabalhado passa a ser um instrumento de consumo e 
de classe, pois não é só necessário ter o capital para investir em produtos que auxiliam a 
construção desse corpo perfeito, mas sim compreender o sujeito, suas relações de sentido e, 
principalmente, o sentido desse discurso sobre o corpo perfeito como ideal de consumo nos dias 
atuais. Esses dizeres que se configuram a partir de dizeres ou mensagens que são transmitidas e 
que seus efeitos de sentido determinam ideologicamente uma situação, num dado momento. É o 
que afirma Magalhães ( 2005) ao considerar que o discurso materializa o sujeito como um ser 
social que possui um lugar-social e discursivo- determinado dentro de uma sociedade de 
contradições. No entanto, é importante frisar que nas formações ideológicas, discursos produzem 
sentidos e procuram velar os conflitos e as contradições, a partir das posições assumidas pelo 
sujeito do discurso em um dado momento histórico e social. Nesse sentido, é interessante 
constatar que todo esse investimento midiático sobre a figura feminina e sua relação com o corpo 
é social, inconsciente e histórico, sendo assim contraditório e conflituoso o discurso sobre o corpo 
feminino. Diante disso, este artigo apresenta algumas reflexões sobre o corpo em sua diversidade 
e sua exposição na mídia que produz sentidos no discurso feminino na atualidade a partir da 
idealização dos padrões estabelecidos pela sociedade para que se tenha um corpo magro e 
musculoso. Sendo importante ressaltar neste trabalho, os estudos da psicanálise e de Pêcheux 
para a compreensão da influência das mídias sociais no discurso sobre o corpo feminino como 
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mercadoria dentro de uma lógica capitalista e que tem, muitas vezes, como consequência o 
adoecimento do corpo.  

 

O LEGADO PECHEUXTIANO NO CAMPO EDUCACIONAL: DESVELANDO SENTIDOS NA 
CONTEMPORANEIDADE 

SIMONE NATIVIDADE (UFAL) 

sysyufal_sp@hotmail.com 

O presente estudo é um recorte da minha Dissertação de Mestrado em Educação realizado no 
Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGE localizado na Universidade Federal de Alagoas 
– UFAL. Nossa pesquisa teve contribuições do Grupo de Estudos em Discurso e Ontologia – 
GEDON e agregou como campo teórico a Análise do Discurso de linha francesa ancorada na 
vertente pecheuxtiana. O trabalho teve como objetivo identificar os mecanismos ideológicos 
materializados em discursos que engendram as políticas públicas educacionais ofertadas pelo 
Governo Federal. Nosso objeto de estudo contempla um dos Programas Educacionais do Governo 
Federal que já agrega uma década, dez anos de existência (2005-2015) intitulado PROJOVEM 
URBANO doravante PJU. O PJU foi criado em 2005, especificamente, na gestão do partido dos 
trabalhadores- PT tendo início com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante os seus dois 
mandatos de (2003 a 2006) e de (2007 a 2010). Posteriormente, a presidente Dilma Rousseff 
também filiada ao PT deu continuidade durante os seus dois mandatos de (2011 a 2014) e de 
(2015 a 2018). Dentro dessa conjuntura, após as principais reformas educacionais da década de 
90, o Governo Brasileiro implantou políticas educacionais que colaboram para a manutenção do 
status quo, alimentando uma formação humana acrítica, tendo como objetivo apenas 
instrumentalizar sujeitos para o mercado de trabalho, através de um ensino imediatista e 
fragmentário. Nesse sentido, a educação se torna bem de consumo, ou mercadoria, abastecendo 
um sistema que atua como regulador e se propõe a solucionar, em tempo reduzido, problemáticas 
que demandam muito mais do que medidas paliativas. Elencamos como corpus os documentos 
oficiais representados pelo Projeto Político Pedagógico do Projovem Urbano- PPP/PJU, o Manual 
de Orientações dos Professores, o clipe oficial do programa juntamente com a música: Tempo 
Perdido- Legião Urbana, tema do PJU, a capa de uma revista informativa sobre o programa: 
Projovem Urbano em Revista e três (3) propagandas do programa supracitado veiculadas nos anos 
de 2009 e 2010. Nesse artigo vamos elencar algumas sequências discursivas do corpus coletado. 
Metodologicamente lançamos mão dos pressupostos teórico da Análise do Discurso Francesa, 
fundada por Michel Pêcheux, estabelecendo também interlocução com (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 
1995), (COURTINE, 2009, 2011), (ORLANDI, 2012, 2014), (ZOPPI-FONTANA, 1997, 2003) dentre 
outros autores que refletem sobre o atravessamento ideológico no processo de produção de 
sentido. No campo educacional adotamos os seguintes autores: (GENTILI, 2001), (LEHER, 2008), 
(MÉSZÁROS, 2002). A perspectiva teórica da AD possibilitou identificar que o discurso da 
educação como prioridade não se cumpre, os discursos, ditos de inclusão acabam trabalhando na 
direção oposta tendo como intenção conservar e reproduzir o sistema capitalista. Os resultados 
conclusivos de nossa pesquisa apontam que o PROJOVEM URBANO, surgido como alternativa de 
conclusão do Ensino Fundamental, aposta na inclusão social, digital e produtiva. Dentre essas 
propostas o ponto crucial do programa é inserir o jovem no mercado de trabalho, isso é 
constatado nos dizeres referentes à qualificação profissional, nas propagandas do PJU analisadas. 
No entanto, observamos que esse jovem não alcança seus objetivos e a maioria acaba 
permanecendo na informalidade. Portanto, um dos pontos cruciais do trabalho se concentrou nos 
discursos da “inclusão”, sobretudo, as políticas de inclusão realizando um “gesto de leitura” sobre 
os efeitos de sentido produzidos no programa supracitado. 

 

VELHICE, MERCADO DE TRABALHO E CONSUMO 

SIMONE VALÉRIA DE ARAUJO (UFAL) 

 simone_ufal@hotmail.com 

Este trabalho é um desdobramento dos estudos desenvolvidos no PIBIC entre 2012 e 2015, cujo 
título é “O funcionamento do discurso sobre a velhice e os trajetos sociais de sentidos”, que se 
propôs a estudar a significação e as determinações históricas que afetam a constituição e o 
funcionamento do discurso sobre a velhice na sociedade brasileira. Para este trabalho, focamos o 
olhar sobre a questão da velhice e do mercado de trabalho. Nesse sentido, descobrimos a 
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existência de uma discursividade sobre “velhice” e “envelhecimento” que atribui sentidos 
negativos à aposentadoria e que, ao mesmo tempo, exige que o sujeito continue na “ativa”, mesmo 
que já esteja “aposentado (a)”. Com os resultados preliminares desse estudo, constamos também 
a necessidade de investigar a questão do consumo, ampliando a pesquisa com a coleta de outras 
materialidades para desenvolver as análises e compreender como os discursos sobre o mercado de 
trabalho e o consumo circulam e como estes dizem e significam a velhice. A pesquisa se ampliou 
fundamentada no dispositivo teórico e analítico da Análise do Discurso (AD) de perspectiva 
Pecheuxtiana, a partir de conceitos como língua e história, visando, sobretudo, pensar o discurso 
enquanto processo-ideológico e o sentido enquanto movimento produzido na historicidade das 
práticas sociais. A proposta de analisar a questão do mercado de trabalho e do consumo se 
justifica pelo fato de estes dois fatores econômicos, dentro da conjuntura social vigente, estar 
atribuindo ao velho/idoso várias formas de significação que, ora retomam sentidos disseminados, 
mas que ao mesmo tempo provocam uma ruptura, instaurando um novo sítio de significação para 
o sujeito velho/idoso. Desta forma, ao longo desse trabalho pretendemos desvelar esse paradoxo, 
mostrando de que maneira o cidadão velho/idoso aposentado “sai” da situação de “totalmente” 
inútil e passa a ser considerado útil. Ou seja, como ele reconquista seu status de cidadão, sob 
essa nova forma de enunciar a velhice que, de certa maneira, rompe com a estrutura discursiva 
até então disseminada e dissimula no interior de sua estrutura os interesses da sociedade 
capitalista burguesa, pois a exaltação da experiência dos cidadãos da terceira idade, como vimos 
nas materialidades analisadas, não se dá de forma ingênua, mas como uma “dica” para que o 
sujeito velho/idoso sai da “inatividade” e volte ao trabalho. Assim, pudemos observar que a 
importância da atividade do trabalho e do consumo na velhice e os benefícios que essas atividades 
podem trazer para a sociedade capitalista promove um deslocamento discursivo para o sujeito 
velho/idoso, que sai da condição de inútil e torna-se um sujeito que trabalha e, principalmente, 
que consome. Logo, um cidadão.  

 

A MULHER LOUCA: UMA FORMAÇÃO IMAGINÁRIA DE RESISTÊNCIA NO DISCURSO DO 
PAGODE? 

TÁSSIA GIMENES ALVES (UFF)  

tassiagalves@ig.com.br 

Desde o dito início do que hoje é conhecido como samba (por volta da década de 1920) até sua 
vertente mais contemporânea, a mulher comparece e diversos sentidos são atribuídos à ela. Na 
dissertação de mestrado: “Vai dar samba: o discurso amoroso do samba e a posição-sujeito 
mulher”, defendida em fevereiro de 2014, após análise do corpus composto por letras de pagode 
assumimos que a formação imaginária de mulher nessas letras se assemelha à dicotomia 
proposta por Magalhães (2011): mulher santa e mulher prostituta. Considera- se que o discurso é 
“‘efeito de sentidos’ entre os pontos A e B (respectivamente destinador e destinatário), os sujeitos” 
(PÊCHEUX, 2010) e que todo processo discursivo supõe a existência de formações imaginárias. 
Estas são as imagens que os sujeitos do discurso fazem de si mesmos e do(s) interlocutores, bem 
como sobre aquilo o que falam. Elas se dão discursivamente, considerando que se constituem no 
discurso e pelas posições sujeito assumidas, por filiação a uma determinada formação discursiva. 
Nesse sentido, a mulher prostituta é aquela que vai contra os padrões da sociedade patriarcal. 
Assim, se contra-identifica com a posição-sujeito mulher do patriarcado, e se coloca como 
questionadora de determinados dizeres. Por não mais se enquadrar plenamente nos dizeres 
vigentes do patriarcado, a mulher “prostituta” tem sua imagem construída no âmbito da loucura e 
da maldade. Segundo Trotta (2011), no discurso do pagode o amor por uma mulher é tão 
idealizado e demonizado quanto ela. Neste trabalho de pesquisa recortamos a formação 
imaginária de mulher como prostituta, mais especificamente, a mulher como louca e 
destemperada, incapaz de conter seus instintos passionais, que castiga o companheiro, o 
persegue e é violenta, se marcando pela não aceitação e questionando a condição feminina no 
discurso do patriarcado. Nesse sentido, a pergunta que nos norteia é: seria a mulher louca aquela 
que resiste ao patriarcado? Entendemos que as formações imaginárias são fundamentais em 
termos de poder em relação ao outro, pois através delas os sujeitos ideológicos se colocam como 
dominantes e, consequentemente, apontam o outro como dominado. É nesse contexto que uma 
sociedade como a nossa se constitui como patriarcal. Os sujeitos dominam um ao outro e suas 
imagens são projetadas no dizer e assim perpetuadas e cristalizadas. É nesse sentido que 
colocamos a questão. Uma vez que a formação discursiva patriarcal foi a mais expressiva ao fim 
das análises do corpus, a mulher tida como louca seria um rompimento com esta FD? 
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ANÁLISE DO DISCURSO DE SUJEITOS DIAGNOSTICADOS COMO GAGOS DE TRÊS CIDADES 
DO INTERIOR DE PERNAMBUCO 

TATIANA CAVALCANTI (UNICAP) 

tatianac.cavalcanti@gmail.com 

A grande maioria dos estudos sobre a gagueira caracteriza-se por abordagens descontextualizadas 
do problema que a circunscrevem a partir das suas manifestações externas, o que é observável de 
imediato – o sintoma. Encontramos na literatura fonoaudiológica uma heterogeneidade de 
hipóteses sobre sua origem, contraposta a uma homogeneidade em sua caracterização. Porém, 
essas abordagens convergem em um mesmo ponto: a gagueira é tomada como manifestação de 
algo que se dá a ver no corpo, entendido como tensão muscular, respiração, produção 
articulatória. Este trabalho se propôs a realizar uma análise discursiva de adultos diagnosticados 
como gagos em três cidades do interior de Pernambuco (Macaparana, São Vicente Férrer e 
Limoeiro) e, especificamente, analisar o que dizem sobre suas dificuldades em desenvolverem seus 
processos de linguagem e interação, imersas em um quadro de gagueira. Identificamos as marcas 
e propriedades discursivas que caracterizam o discurso dos adultos diagnosticados como gagos e 
descrevemos as estratégias discursivas que servem como apoio para o alcance de uma possível 
fluência e veículo de interação utilizado pelos sujeitos em estudo, além de identificar as marcas e 
formações discursivas que caracterizam o discurso dos adultos diagnosticados como. Diante das 
discussões fonoaudiológicas sobre a gagueira, procuramos estudá-la, como propôs Azevedo (2000; 
2006), a partir do funcionamento linguístico-discursivo. Para isso, respaldamos dos pressupostos 
teóricos da Análise do Discurso de linha francesa (AD) que nos permitiu uma visão ideológica do 
discurso, atravessando os construtos teóricos do Marxismo, da Linguística e da Psicanálise. A AD 
acessa uma Linguística tocada pela ideologia, o que permite problematizar a noção de 
normal/patológico que atravessa a constituição do sujeito gago e o discurso fonoaudiológico, além 
de compartilhar uma visão psicanalítica do sujeito que é fundamentado na AD - sujeito social e 
ideologicamente marcado. Será fundamentada também na Psicanálise lacaniana que nos 
apresenta uma visão do sujeito descentrado, assujeitado pela linguagem. Para a realização da 
pesquisa, utilizamos uma entrevista semi-estruturada com 13 sujeitos com queixa de gagueira. O 
instrumento de coleta foi proposto por Azevedo (2006). Nossa análise foi ancorada na 
interdiscursividade, na qual pudemos identificá-la como formações discursivas materializadas no 
discurso dos sujeitos pesquisados, como: 1) A gagueira é vista como algo do corpo; 2) Há previsão 
e certeza do erro; 3) Há algo que deve ser colocado no lugar do erro iminente (previsto e certo) 
antes que ele ganhe visibilidade na interpretação; 4) Há fonemas e palavras considerados difíceis 
ou impossíveis de serem ditos; 5) Há posições discursivas geradoras de gagueira e 6) Há posições 
discursivas geradoras de fluência. Sendo assim, acreditamos que a gagueira é vista como uma 
forma de sofrimento e procuramos compreendê-la como um distúrbio discursivo, diretamente 
relacionado às condições de produção (relação de forças, de sentido e antecipação) caracterizada 
pela ocorrência de repetições de sons, sílabas, palavras ou frases, hesitações, prolongamentos de 
fonemas e/ou bloqueios tensos de sons, em que, mesmo antes de falar, o sujeito já tem a certeza 
de que gaguejará. 

 

GESTOS DE INTERPRETAÇÃO MIDIÁTICOS SOBRE AS MULHERES PAULISTANAS EM 
SÉRIES TELEVISIVAS BRASILEIRAS 

VALQUIRIA BOTEGA DE LIMA (UNICAMP) 

 valbotegalima@gmail.com 

Neste trabalho meu objetivo é apresentar um recorte da análise que venho desenvolvendo no 
Doutorado em Linguística cursado na Unicamp. Para tanto, me proponho a analisar os nomes 
próprios das protagonistas de três séries televisivas brasileiras, sendo duas delas exibidas pela 
Rede Globo (Aline e Antônia) e uma exibida pela HBO-Brasil (Alice). Meu interesse está nos 
diferentes modos de formulação desses nomes, considerando, para isso, a textualidade específica 
das séries. Os princípios teóricos e analíticos da Análise de Discurso (AD) têm me guiado no 
procedimento de constituição de meu gesto de leitura. Identifiquei um processo discursivo que se 
tornou regular nessas séries e o nomeei de laço, pois sua característica elementar é enlaçar as 
mulheres na cidade de São Paulo e/ou a cidade de São Paulo nas mulheres. Meu foco de 
investigação está centrado nos discursos sobre as mulheres paulistanas. Assim sendo, trabalho 
essencialmente estudando os gestos de interpretação que as séries produzem, a partir da filiação 
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a uma dada posição-sujeito, e fazem circular no contexto midiático de entretenimento. Na teoria 
da AD, a noção de discurso é tida como o seu objeto específico e seu processo de produção 
envolve três momentos estruturantes: constituição, formulação e circulação. É no momento da 
formulação que os discursos e os sentidos ganham uma forma material, tornando-se texto, 
tornando-se unidade (concreta) de análise. Em termos metodológicos, a partir da regularidade do 
processo discursivo do laço, estabeleci um corpus com os nomes das personagens que 
materialmente estão formulados nas vinhetas de abertura das três séries. Realizo uma descrição 
detalhada desses nomes apoiada nos princípios estéticos de produção audiovisual 
(enquadramento, câmera, profundidade etc) bem como nos princípios analíticos da teoria 
discursiva (relação entre língua e história). Nesse empreendimento, tenho observado a atualização 
de memórias sobre o feminino localizada nas características estabilizadas sócio-historicamente da 
sensibilidade, da delicadeza, da força, do afeto, do romantismo, do colorido, da perfeição. Essa 
rede de características femininas se significa na relação com a cidade de São Paulo a partir da 
clássica divisão espacial centro-periferia. Em específico, esses espaços da cidade cumprem o 
papel de serem alteridades necessárias na constituição dessas subjetividades femininas. Ocorre 
um movimento circular, pois ao mesmo tempo em que essas mulheres falam de si, também falam 
da cidade, ou seja, São Paulo está nelas e elas estão em São Paulo. As marcas de escrita urbana 
se unem aos nomes dessas mulheres, revelando que a relação não é apenas de circular na cidade, 
mas de se vincular a ela. Por essa razão, torna-se fecundo pensar no processo discursivo do 
laço/enlace porque a aparição de formulações tais como aquelas que analisamos apontam para 
uma problemática determinada historicamente, a saber: a presença das mulheres no espaço 
urbano. (Apoio: FAPESP- Processo nº 2013/14542-0). 

 

POSIÇÕES-SUJEITO NO EMBATE SOBRE EDUCAÇÃO: O CASO DA GREVE DOS 
PROFESSORES EM PERNAMBUCO 

VANESSA NETO DO NASCIMENTO (UFPE) 

 vanessa.fafire@hotmail.com 

SHEILA ALVES DE OLIVEIRA (UFPE)  

sheila_alves18@hotmail.com 

Esta comunicação objetiva verificar o embate entre posições-sujeito e formações discursivas nos 
discursos que circulam, em Pernambuco, acerca da greve dos professores da rede estadual 
iniciada em abril de 2015, da qual resultou o movimento intitulado “Meu professor merece”, 
iniciado no facebook por alguns alunos da rede estadual, municipal, bem como da rede privada, e 
outros indivíduos não ligados diretamente à educação e que ganhou projeção nas ruas da cidade. 
Nossa hipótese inicial é a de que esses discursos são produzidos a partir de duas formações 
discursivas diversas, através das quais se organizam os efeitos de sentido que se produzem para a 
greve, bem como para a questão do professor e de sua remuneração. Sendo assim, analisaremos 
as posições-sujeito de governador e de presidente do Sintepe (Sindicato dos Trabalhadores em 
Educação de Pernambuco), em quatro reportagens, duas referentes à fala do governo sobre a 
greve e a impossibilidade de aderir ao aumento salarial, retiradas do blog de Jamildo 
(http://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/) e do site do Jornal do Commercio 
(jconline.ne10.uol.com.br), e as outras duas reportagens voltadas às declarações do Sintepe, 
retiradas do site oficial do sindicato (sintepe.org.br). Para isso, iremos nos respaldar na proposta 
de descentramento do sujeito, o qual é afetado pela formação discursiva em que se insere, que por 
sua vez é afetada pelo sujeito, que a determina em seu dizer. Nessa perspectiva, traremos para 
debate uma discussão a respeito da noção de sujeito ao longo dos avanços teóricos na Análise de 
Discurso de base peuchetiana, centrando-se no caráter heterogêneo das posições-sujeito, 
resultante das “condições ideológicas de reprodução/transformação das relações de produção” 
(PÊCHEUX, 1997a, p. 143) e das “relações de contradição-desigualdade-subordinação” (Idem, p. 
145). Interessa ainda refletir sobre a relação do sentido à posição que o sujeito ocupa no discurso, 
tomando a posição-sujeito não como presença física, muito menos como lugares objetivos da 
estrutura social, mas sim, entendendo-o como “um lugar social representado no discurso” 
(ORLANDI, 1998, p. 75). Consideramos, no entanto, a impossibilidade de pensar em posições-
sujeito de maneira dissociada à noção de Forma-Sujeito e, consequentemente, do domínio de 
saber que regula o que pode e deve ser dito por esse Sujeito – a Formação Discursiva – pois estas 
questões estão imbricadas no interior da teoria. Sendo assim, refletiremos sobre o processo de 
interpelação ideológica como constituinte do sujeito discursivo, sendo este determinado a partir 
de uma instância ideológica que tem sua materialidade disseminada na formação discursiva e 
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materializada no discurso. Pêcheux (1997, p.160) argumenta que “as palavras, as expressões, as 
proposições, etc. mudam de sentido segundo as posições sustentadas por aqueles que as 
empregam”. 

 

MOVIMENTOS POPULARES: A TRAJETÓRIA TEMÁTICA REVELADA PELA FOLHA DE S. 
PAULO 

VANESSA RAQUEL SOARES BORGES (UFPI)  

vanlock18@hotmail.com 

MARAÍSA LOPES (UFPI) 

maraisa_lopes@uol.com.br 

A disciplina conhecida por Análise de Discurso tem como principal objeto de estudo o próprio 
discurso. Este é produzido por sujeitos em uma relação indissociável entre língua e ideologia, de 
onde emanam e são produzidos efeitos de sentido. Assim, Pêcheux (1990) objetivou, a partir da 
análise do funcionamento discursivo, explicitar o processo de significação através dos 
mecanismos históricos de determinação do dizer. E é nessa conjuntura teórico-epistemológica que 
se pretende investigar a trajetória temática a respeito das manifestações populares ocorridas em 
junho de 2013 no Brasil, compreendendo-se os efeitos de sentido, a memória discursiva e a 
historicidade que revelam a (re)constituição da posição sujeito “manifestante” a ser analisada. 
Para isso, a noção de sujeito está alicerçada na representação simbólica produzida pelo jornal 
Folha de S.Paulo, tendo como base cartuns divulgados nesse período, o qual fez surgir um 
acontecimento que tem relação direta com o interdiscurso e a história, sendo as imagens 
formuladas capazes de fazer alusão a outro período similar, contudo, diferente, mantendo a 
memória para além do grupo em que ela está inserida. A noção de posição sujeito está embasada 
em Pêcheux, destacando o discurso como principal elemento na construção da imagem 
substanciada em ideais sociopolíticos, históricos e ideológicos, pois entende-se que não há 
discurso sem sujeito nem sujeito sem ideologia (ORLANDI, 2012). A forma como os sujeitos-
manifestantes são “interpretados” tem associação direta com as relações de poder inscritas no 
discurso materializado pelas imagens dos cartunistas, o qual toma forma e significância a partir 
da relação histórica da Folha de S.Paulo com o período aludido: as manifestações ocorridas em 
junho de 2013. O discurso a ser observado no arquivo é, por vezes, cristalizado, tornando o 
acontecimento despolitizado, uma vez que a circularidade da significação já se encontra no 
imaginário discursivo da sociedade. Dessa forma, torna-se um desafio para o analista de discurso 
atravessar essa circularidade imaginária que retém os dizeres em um mesmo lugar na história, 
comparando-os de forma similar. O arquivo coletado mostra diferentes materialidades as quais 
produzem um acontecimento repleto de efeitos de sentido, significando uma intersecção entre a 
memória discursiva e a atualidade, que ajudam a constituir uma nova interpretação sobre um 
evento histórico (ORLANDI, 2012). Assim, o trabalho com os objetos de análise é possível pela 
ótica da Análise de Discurso Francesa por esta visar a conjunção de instrumentos teóricos e 
metodológicos para a abordagem de naturezas diversas como material significante (ORLANDI, 
1995). Isso porque, o modo como construímos o dispositivo analítico da interpretação depende 
tanto das postulações teórico-metodológicas como da natureza do material a ser observado 
(ORLANDI, 2012). Nesse contexto, os cartuns coletados recortam a memória discursiva, em um 
período histórico, elucidando as manifestações populares, produzindo um acontecimento, que não 
”representa”, mas produz efeitos de sentido responsáveis por reconfigurar, (re)formular o 
acontecimento, tornando-o outro na atualidade, fazendo surgir uma historicidade constitutiva 
(ORLANDI, 2012). Nesse ínterim, torna-se relevante pesquisar como a imagem do sujeito 
manifestante dos protestos ocorridos em junho de 2013 no Brasil produz um passado 
reconfigurado, dando margem a um novo acontecimento, a partir do recorte, da busca pela 
memória discursiva que permite a constituição dos efeitos de sentido inscritos na história e na 
ideologia, as quais aparecem silenciadas na superfície da imagem criada em um emaranhado 
envolto pelas relações de poder presentes no dizível, que ajudam a formar a posição da empresa 
Folha de S. Paulo frente à posição sujeito assumida pelos manifestantes. Assim, o trabalho traz 
contribuições ao campo da AD em um diálogo com a linguagem, a história e a ideologia, em 
autores como Pêcheux (1990), (1983); Maldidier (2003), Orlandi (1995), (2008), (2011), (2012); 
entre outros caros à discussão. 
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RESISTÊNCIA, MEMÓRIA E IDENTIDADE NA CONSTITUIÇÃO DISCURSIVA DO SUJEITO-
NORDESTINO 

VICTOR MATHEUS DA SILVA (UFPE) 

oivictormatheus@gmail.com 

Na mídia e nas redes sociais (sobretudo o facebook), os nordestinos são representados, na maioria 
das vezes, como um sujeito forte e/ou sofredor. É alguém capaz de resistir à seca, mas também é 
aquele que foge dela, migrando para o sul/sudeste, à procura de melhores condições de vida. Eles 
são também vistos como bem humorados, acolhedores, pouco escolarizados, etc. É sobre esse 
sujeito-nordestino que este trabalho visa refletir, de modo a analisar o discurso do/sobre o 
nordestino através do arcabouço teórico-metodológico da Análise de Discurso de fundação 
pecheuxtiana (AD). Para tanto, articularemos essa visão com o conceito de herói em 
Campbell(1999) que define o herói como um homem ou a mulher que conseguiu vencer suas 
limitações históricas pessoais e locais e alcançou formas normalmente válidas, humanas, sendo 
um “homem da submissão autoconquistada. Nesse sentido, o corpus do presente trabalho é 
composto de discursos que foram publicados nas redes sociais e blogs, a partir do resultado das 
eleições presidenciais de 2014, tanto sobre o nordestino, como do sujeito-nordestino em espaços 
de opinião. Desse modo, tomamos o evento das eleições não como um discurso fundador, mas um 
efeito-fundador, pois, a partir desse evento, muitas discursividades (re)começaram a circular na 
rede. Metodologicamente, então, partimos dos discursos publicados após o resultado da eleição, 
nos quais foi atribuída aos nordestinos a vitória da candidata do Partido dos Trabalhadores (PT), 
Dilma Rousseff. Nesses discursos, observamos o sentimento de ódio, revolta contra o povo 
nordestino, atribuindo o voto ao PT como um voto sem consciência, apenas em agradecimento 
pelos programas sociais que contemplam a região. Em seguida, também refletimos sobre as 
discursividades de 2015 que partiram desse primeiro efeito-fundador. Nesse momento, também 
trataremos da relação dos sujeitos-nordestinos com os políticos pernambucanos como, por 
exemplo, Eduardo Campos, Miguel Arraes e Marília Arraes, relacionando-os à figura do herói. 
Portanto, considerando esse contexto, o presente trabalho responderá aos seguintes 
questionamentos: 1) Como a mídia e, em especial as redes sociais, tem representado o sujeito-
nordestino? 2) Como esse sujeito se representa e é representado pelo outro no discurso midiático? 
3) Sua imagem está sempre associada à figura do sertanejo? 4) Ou a que outras figuras se 
associa? 5) Representa-se ou é representado como herói? Assim, visamos, através desse estudo, 
refletir sobre os múltiplos sentidos acerca do “ser nordestino”, mobilizando, principalmente, a 
possibilidade desses sujeitos assumirem um papel de identificação e/ou resistência e acessarem 
um imaginário cristalizado socialmente do que é ser nordestino. 

 

UM AUTOR À DERIVA: REFLEXÕES SOBRE A CONSTRUÇÃO DA AUTORIA NA 
UNIVERSIDADE 

VITÓRIA EUGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA (UNICAMP) 

vitoriaeugeniaop@gmail.com 

A Universidade ocupa um papel central em nossa sociedade. Sob a função de “prover ao país 
quadros de alto nível técnico e científico” (BRASIL, 1991), ela é responsabilizada pelo 
“desenvolvimento sustentável e de longo prazo da nação” (id.). Por isso, nos últimos anos, ganhou 
espaço um discurso de importância do ensino superior – fortemente mobilizado por programas 
políticos de ampliação e de expansão do acesso às universidades; pelas ostensivas campanhas 
publicitárias de um setor privado crescente; e mesmo por um sistema escolar ancorado no exame 
de vestibular. Assim, vivemos, atualmente, um forte apelo para que se cumpra a passagem do 
ensino básico para o ensino superior. A escrita, o gesto de escrever, estrutura essas instituições, 
porque é através dela que as práticas de ensino se realizam: espera-se da Escola, portanto, que 
ela promova o “pleno domínio da leitura e da escrita” (LDB, Lei nº 9.394/96), o que garantiria, na 
Universidade, que o estudante exercesse uma “capacidade de desenvolvimento autônomo e 
permanente” (BRASIL, 1997). Entretanto, números e documentos oficiais apontam os resultados 
do ensino básico como “insuficientes” e reconhecem uma chamada “crise no sistema escolar” 
(BRASIL, 2011), evidenciada, sobretudo, em práticas de escrita consideradas “precárias”. Apesar 
disso, não há, no funcionamento desse discurso que promove a passagem da escola para o ensino 
superior, uma discussão sobre essas tensões institucionais: como a Universidade recebe esse 
aluno que chega de uma Escola reconhecida como ineficaz na sua missão de promover o 
desenvolvimento da autoria? Como esse aluno, em sua relação com a escrita, vive a passagem da 

 

 



121 

escola para a o ensino superior? A angústia de escrever, o medo da folha em branco e o constante 
adiamento da escrita, que povoam um imaginário de sacrifício da autoria acadêmica, são indícios 
de que falta intimidade entre o aluno e essa escrita. Indícios de que falta espaço, nessa passagem 
Escola/Universidade, para o aluno (se) encontrar (em) seu escrever: sem lugar para compreender 
o que é um autor na Universidade, o aluno parece tatear na busca de descobrir o que se espera da 
sua escrita e como produzir isso. A ausência de uma compreensão sobre o funcionamento da 
autoria na Universidade, a ausência de uma reflexão sobre a força simbólica, política, histórica da 
escrita, reduz uma complexa questão à incapacidade do aluno: o estudante não sabe escrever. 
Esse discurso, que pune e responsabiliza, individualmente, o aluno, apaga a ordem institucional 
da escrita. Assim, movidos pelo desejo de oferecer um olhar que seja capaz de ver a violência 
simbólica que opera nos sentidos de escrita – através da escrita –, é que propomos o 
desenvolvimento deste trabalho. Nosso objetivo é investigar, descrever e analisar os modos de 
funcionamento da autoria na universidade, através de um constructo teórico que ponha em cena 
os processos históricos, os mecanismos de silenciamento, a dimensão política e ideológica da 
significação. Isso é possível se tomarmos as questões da escrita como acontecimento político e 
simbólico, por esse motivo é que nos filiamos teoricamente à Análise de Discurso francesa 
(Orlandi, 2004, 2005, 2006; Pêcheux, 1995, 1997; Foucault, 1972). Esse trabalho é um 
desdobramento de pesquisas anteriores e vem sendo desenvolvido em dois anos de mestrado, 
encontrando-se, agora, na fase final de análise dos dados – corpus composto por textos de alunos 
do primeiro e do último ano da graduação do curso de Letras da Universidade Estadual de 
Campinas e por entrevistas semiestruturadas com esses alunos. Mobilizando principalmente os 
conceitos de Função-Autor e Formações Imaginárias, pretendemos investigar como o sujeito-
aluno, nesse complexo jogo de forças das relações institucionais Escola/Universidade, se vê e se 
posiciona como autor. 
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