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SEGUNDA-FEIRA
MANHÃ
Credenciamento e entrega de material
Abertura
Mauri Luiz Heerdt (Reitor UNISUL)
Fábio Rauen (Coordenador do PPGCL-UNISUL)
Mesa I – Discurso, Arquivo, Tecnologia
Coordenação:
Solange Maria Leda Gallo (PPGCL- UNISUL)
Líder do grupo de pesquisa Produção e Divulgação de Conhecimento: uma
abordagem discursiva.

Convidados:
Sergio Amadeu da Silveira (UFABC)
Cientista Político e Sociólogo, membro do Comitê Gestor da Internet no Brasil e
do Comitê Científico Deliberativo da Associação Brasileira de Pesquisas em
Cibercultura (ABCiber).

Juliana da Silveira (PNPD-UNISUL)
Pesquisadora de Pós-doutorado (Membro do Grupo de Estudos Políticos e
Midiáticos – GEPOMI e do Grupo de Pesquisa Produção e Divulgação de
Conhecimento: uma abordagem discursiva.

11h às
11h15
11h15
às13h15

Intervalo
Simpósio I - Discurso, Arquivo, Tecnologia
Coordenadoras:
Glória França (UFMA)
Membro do grupo de pesquisa Mulheres em Discurso.

Solange Mittmann (PPGL-UFRGS)
Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas Discurso, arquivo e autoria

Comunicações:
“NÃO ME KAHLO”: HUMOR E RESISTÊNCIA NO/PELO DISCURSO

Célia Bassuma Fernandes (UNICENTRO)
Grupo de Pesquisa: Texto, Memória e Cultura
A FORMULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NO YOUTUBE: UM
(DES)ENCONTRO AUTORAL

Guilherme Adorno (UNIVÁS)
Grupo de Pesquisa: O discurso nas fronteiras do social: diferentes materialidades
significantes
SUJEITOS, SENTIDOS E TECNOLOGIAS: PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO
EM PRÁTICAS DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA

Maristela Cury Sarian (UNEMAT)
Vera Regina Martins e Silva (UNEMAT)
Grupo de Pesquisa: Ciência, Língua e Ensino
ANÁLISE DA DICIONARIZAÇÃO DO NEOLOGISMO “LULISMO” EM
DICIONÁRIOS ONLINE

Ronaldo Adriano de Freitas (UFF)
Grupo de Pesquisa: Discursividade, Língua e Sociedade
APROPRIAÇÃO-SUBMISSÃO DAS REDES SOCIAIS POR MOVIMENTOS DE
RESISTÊNCIA

Solange Mittmann (UFRGS)/ Carla Maicá Silva (PG-UFRGS)/ Evandro
Oliveira Monteiro (PG-UFRGS)/Maria Daniela Leite da Silva (PG-UFRGS)
Grupo de Pesquisa: Discurso, arquivo e autoria
BOCA, PAPEL, CIRCUITO. A SUBSTÂNCIA DO CAMPO DIGITAL.

Vitor Pequeno (PG-UNICAMP)
Grupo de Pesquisa: PHIM / Unicamp
Suplentes:
ARQUIVO DE LEITURAS EM AD: UMA RESSIGNIFICAÇÃO POSSÍVEL

Bianca Queda Costa (PG-UNISUL)
Grupo de Pesquisa: Produção e Divulgação do Conhecimento
É TOCA OU É SANTA CRUZ? MEMÓRIA E POLÍTICA DE ESQUECIMENTO NA
INTERNET

Guilherme Araújo Silva (UNISUL)
Grupo de Pesquisa: Discurso, Cultura e Mídia

13h15 às
14h15h

Almoço
TARDE

14h15 às
15h15

Sessão de Pôsteres
Sessão I - Discurso, Arquivo, Tecnologia
Debatedores:
Guilherme Adorno (PPGCL-UNIVÁS)
Membro dos grupos de pesquisa Estação Tecnológica da Linguagem e O
discurso nas fronteiras do social: diferentes materialidades significantes.

Maristela Cury Sarian (PROFLETRAS/UNEMAT)
Membro dos grupos de pesquisa Estação Tecnológica da Linguagem e Ciência,
Língua e Ensino.

Sesão II - Discurso, Interpretação, Materialidade
Debatedores:
Sandro Braga (PPGLin-UFSC)
Líder do Grupo de Estudos no Campo Discursivo.

Renata Marcelle Lara (PLE-UEM)
Líder do grupo de pesquisa Discursividades, Cultura, Mídia e Arte.

15h15 às
17h15

Mesa II – Discurso, Interpretação, Materialidade
Coordenação:
Suzy Lagazzi (IEL/PPGL/UNICAMP)
Líder dos grupos de pesquisa Linguagem e cinema: o gesto em foco e O discurso
nas fronteiras do social: diferentes materialidades significantes. Integrante do
Centro de Pesquisa PoEHMaS (IEL,Unicamp).

Convidadas:
Mara Lúcia Salla (UNISUL)
Cineasta. Coordenadora e professora do curso de Cinema e Audiovisual da
Unisul.

Anelise Zimmermann (UDESC)
Designer Gráfica e Ilustradora. Membro dos grupos de pesquisa Entre paisagens,
Literalise: grupo de pesquisa em Literatura infantil e Juvenil e práticas de
mediação literária e da Rede Internacional de Design/Educação.

17h15 às
17h30
17h30 às
19h3

Intervalo
Simpósio II – Discurso, Interpretação, Materialidade
Coordenadores:
Maurício Maliska (PPGCL-UNISUL)
Líder do grupo de pesquisa Psicanálise e Linguagem.

Silvia Regina Nunes (PPGL-UNEMAT)
Membro dos grupos de pesquisa Cartografias da Linguagem e Mulheres em
Discurso.

Comunicações :
MÁSCARAS EM CORPOS DE MANIFESTANTES EM JUNHO DE 2013
Flavio da Rocha Benayon (PG-Unicamp)
Romulo Santana Osthues (PG-Unicamp)
Grupo de Pesquisa: O discurso nas fronteiras do social: diferentes materialidades
significantes
ENTRE O MAIO DE 68, O NUIT DEBOUT E AS MARCHAS DE 2013:
RESISTÊNCIA E DESCONHECIMENTO
Gesualda dos Santos Rasia (UFPR)
Maria Cleci Venturini (UNICENTRO)
Estudos do Texto e do Discurso: Entrelaçamentos Teóricos e Analíticos - GPTD (PR)
A PRÁTICA DISCURSIVA E O GESTO DA SELFIE
Maraline Aparecida Soares (PG-UNEMAT)
Grupo de Pesquisa: Discurso e Mídias Sociais – Dismidias
UM OLHAR DISCURSIVO SOBRE OS TRAJES TEHUANOS DE FRIDA KAHLO
Roberta Rosa Portugal (UEPB)
Grupo de Pesquisa: Discurso, Arquivo e Autoria
A PÓS-VERDADE COMO ACONTECIMENTO DISCURSIVO
Silvânia Siebert (UNISUL)
Israel Vieira Pereira (PG-UNISUL)

Suplentes:
A MÃE E A CASA, A CASA E A MÃE: A DISCURSIVIZAÇÃO DA IMAGO
MATERNA EM MÃE!
Bruno Arnold Pesch (PG-UEM)
GPDISCMÍDIA – Grupo de Pesquisa em Discursividades, Cultura, Mídia e Arte

CORPOS DE MARIA
Telma Domingues da Silva (UNIVAS)
Grupo de Pesquisa: Discurso, Ciência, Historicidade

9h às 11h

13/11
TERÇA-FEIRA
MANHÃ
Mesa III: Discurso, Corpo, Equívoco
Coordenação:
Nádia Régia Maffi Neckel (PPGCL-Unisul)
Líder do grupo de pesquisa em Discurso, Cultura e Mídia.

Convidados:
Renato Ferracini (LUME e PPG Artes da Cena-Unicamp)
É ator-pesquisador e, atualmente, também coordenador do LUME – Núcleo
Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais.

Maria Cristina Leandro Ferreira (PPGL-UFRGS)
Líder do grupo de pesquisa Oficinas de Análise do Discurso: conceitos em
movimento.

11h às
11h15
11h15 às
13h15

Intervalo
Simpósio III – Discurso, Corpo, Equívoco
Coordenadoras:
Dantielli Assumpção Garcia (UNIOESTE)
Membro dos grupos de pesquisa Discursividade, língua e sociedade e Educação
e sexualidade – GEPEX.

Luciene Jung de Campos (PPGTURH /UCS)
Membro dos grupos de pesquisa Divagar-se e Grupo Interdisciplinar Arte, Cultura
e Patrimônio.

Comunicações:
O CORPO QUE GUARDA VENENO, O CORPO QUE GUARDA A LEI
Aracy Ernst (UFPEL)
Luciana Vinhas (UFPEL)
Grupo de Pesquisa: Laboratório De Estudos Em Análise De Discurso
UM OLHAR SOBRE A MOROCHA: QUANDO O PRECONCEITO DE GÊNERO É
APLAUDIDO E PREMIADO
Felipe Rodrigues Echevarria (PG-UFSM)
Grupo de Pesquisa: Da história e da política: as línguas, as fronteiras e as
instituições
O CORPO DA MULHER NO CENÁRIO DAS FESTAS UNIVERSITÁRIAS
Kátia Alexsandra dos Santos (UNICENTRO)
Grupo de Pesquisa: Laboratório Discursividades, Mulheres e Resistência-MANAS
ANALIDADE NEGRA: PARÁFRASES ANAIS
Luana Ferreira de Souza (PG-IEL/UNICAMP)
Grupo de Pesquisa: Mulheres em Discurso
A SIGNIFICAÇÃO DO SUJEITO MULHER RESPONSÁVEL LEGAL PELO

ADOLESCENTE EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE
Maria de Fátima Pereira de Sena (PG-UEM)
Maria Célia Cortez Passetti (UEM)
Grupo de Pesquisa: GEpomi (Grupo de Estudo de Políticas e Mídias)
DISCURSIVIZAÇÕES DO(S) CORPO(S) EM MATERIALIDADE VISUAL:
EQUÍVOCOS E TRAÇOS DE RESISTÊNCIA
Renata Marcelle Lara (UEM)
GPDISCMÍDIA – Grupo de Pesquisa em Discursividades, Cultura, Mídia e Arte.

Suplentes:
CORPO-EQUÍVOCO: MULHER E ABORTO
Dantielli Assumpção Garcia (UNIOESTE)
Grupo de Pesquisa: Etnia, Diversidade, Gênero
CORPORIFICAÇÃO E TOMADAS DE POSIÇÃO DO SUJEITO FEMINISTA DA
MARCHA DAS VADIAS
Isaac Itamar de Melo Costa (PG-UFRGS)

13h15 às
14h15

Almoço
TARDE

14h15 às
15h15

Sessões de Pôsteres
Sessão III - Discurso, Corpo, Equívoco
Debatedoras:
Aracy Ernst (PPGLetras-UCPel)
Líder do grupo de pesquisa Laboratório de Estudos em Análise do Discurso LEAD.

Luciana Vinhas (PPGLetras-UCPel)
Líder do grupo de pesquisa Laboratório de Estudos em Análise do Discurso –
LEAD.

Sessão IV - Discurso, Mídia, Memória
Debatedoras:
Luiza Castelo Branco (PPGCL-UNIVÁS)
Membro dos grupos de pesquisa Estação Tecnológica da Linguagem e Teoria do
Discurso.

Luciana Nogueira (PPGCL-UNIVÁS)
Membro do grupo de pesquisa Discurso e Transformação em Diferentes Práticas.

15h15 às
17h15

Simpósio IV – Discurso, Mídia, Memória
Coordenadores:
Silmara Dela Silva (PPEL-UFF)
Membro dos grupos de pesquisa Discursividade, Língua e sociedade e Teoria do
Discurso.

Ercília Cazarin (PPGLetras-UCPel)
Líder do grupo de pesquisa Estudos e Pesquisa em Análise do Discurso GEPAD-RS.

Comunicações:
PARTICIPAÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA: DISCURSO, PROPAGANDA E

ARQUIVO
Cleiton de Souza Sales (PG-UNEMAT)
Grupo de Pesquisa: Cartografias da linguagem
EFEITO DE COPRESENÇA LULA-DILMA E A ESCRITA DA HISTÓRIA DAS
ELEIÇÕES DE 2010
Elaine de Moraes Santos (UFMS)
Grupo de Pesquisa: SuDiC - Corpo, Surdez e Discursividades (político)midiáticas
A PRISÃO DE LULA EM 2018: DO ACONTECIMENTO À RESISTÊNCIA
Ercilia Ana Cazarin
Grupo de Pesquisa GEPAD – UFRGS
DISCURSO DE DIVULGAÇÃO JURÍDICA NA SOCIEDADE DO ESPETÁCULO:
O ENCONTRO INCONTORNÁVEL ENTRE OS APARELHOS JURÍDICO E
MIDIÁTICO
Jael Sânera Sigales Gonçalves (UFPel)
Grupo de Estudos na Interface Língua, Direito, Estado e Sociedade
O ESTATUTO DO ESQUECIMENTO NO ACONTECIMENTO DISCURSIVOMIDIÁTICO DO INCÊNDIO NO MUSEU NACIONAL: A FOTOGRAFIA COMO A
MEMÓRIA
Jefferson Gustavo dos Santos Campos (PG-UEM)
Grupo de Estudos em Análise do Discurso da UEM (GEDUEM/CNPq)
AS FORMAS DO DISCURSO ECONÔMICO: A RESPONSABILIZAÇÃO DO
SUJEITO TRABALHADOR
Raquel Noronha (PG-UNICAMP)

Suplentes:
OS DIAS NÃO ERAM ASSIM NOS TELEJORNAIS: O DISCURSO SOBRE AS
DIRETAS JÁ NA TELA DA GLOBO
Lisiane Schuster Gobatto (PG-UFRGS)
DA DOCILIZAÇÃO À RESISTÊNCIA: MOVIMENTOS DE RESISTÊNCIA DO
SUJEITO NO DISCURSO POLÍTICO
Maria Inês Gonçalves Medeiros Cordeiro (PG-UFPEL)
Grupo de Pesquisa: Laboratório de Estudos em Análise de Discurso - LEAD

17h30h
19h às
21h

Lançamento de livros
Mesa IV: Discurso, Mídia, Memória
Coordenação:
Giovanna Benedetto Flores (PPGCL-UNISUL)
Líder do grupo de pesquisa Discurso, Cultura e Mídia.

Convidados:
Luis Felipe Miguel (UNB)
Cientista Político. Autor e professor da disciplina "O golpe de 2016 e o futuro da
democracia no Brasil". Líder do grupo de pesquisa Democracia e Desilgualdades
(Demodê).

Freda Indursky (PPGL-UFRGS)
Professora Titular aposentada da UFRGS, é Professora Convidada do Programa

de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

9h às 11h

14/11
QUARTA-FEIRA
MANHÃ
Simpósio V – Discurso, Escola, Leituras
Coordenadores:
José Simão da Silva Sobrinho (PPGEL-UFU)
Líder do grupo de pesquisa Fotografia e Discurso (FODI) e membro do grupo
Pesquisa e Estudos em Linguagem e Subjetividade.

Amanda E. Scherer (PPGLetras-UFSM)
Professora Titular de Linguística da UFSM, Coordenadora Geral do
Laboratório Corpus, Laboratório de Fontes de Estudos da Linguagem e
líder do grupo de pesquisa Linguagem, Sentido e Memória.
Comunicações:
O ESPELHAMENTO DO (IN)COMUM NO CONTEXTO DISCURSIVO DA
PROPAGANDA SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: ENTRE
SILENCIAMENTOS E RESISTÊNCIA
Clésia da Silva Mendes Zapelini (Unisul)
Juliene da Silva Marques (PG-Unisul)
Grupo de Pesquisa Relações de Poder, Memória e Esquecimento
A DISCURSIVIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ALTERNATIVA NO PERÍODO DE
REDEMOCRATIZAÇÃO DO BRASIL
Debbie Mello Noble (PG-UNISUL)
Grupo de Pesquisa: Produção e divulgação do conhecimento
CIÊNCIA, ESTADO E POLÍTICAS
Joelma Aparecida Bressanin (UNEMAT)
Grupo de Estudos Políticas e Ensino de Línguas no Centro-Oeste –
GEPELCO/CNPq
UMA ABORDAGEM DISCURSIVA DA TEXTUALIDADE DE UMA CRÔNICA: NO
JOGO ENTRE PARÁFRASE E POLISSEMIA
Luciana Cristina Ferreira Dias Di Raimo (UEM)
Grupo de Pesquisa: Discurso, Autoria e Ensino
A INSTAURAÇÃO DA UNIVERSIDADE NO BRASIL: ARQUIVO, MEMÓRIA,
HISTORICIDADE
Vitória Eugênia Oliveira Pereira (PG-UNICAMP)
Grupo de Estudos na Interface Língua, Direito, Estado e Sociedade – GELIDES

Suplentes:
A NOÇÃO DE AUTORIA NO CONTEXTO DE PRODUÇÃO ESCRITA DO ENEM
Diego Michel Nascimento Bezerra (PG-UNICAMP)
Shara Lylian De Castro Lopes (PG-UNICAMP)
IMAGINÁRIO(S) DE LÍNGUA NAS PRÁTICAS DE ENSINO DE PROFESSORES
DE LÍNGUA PORTUGUESA (LP)
Rafaela Kessler Kist (PG-UFPR)
Grupo de Pesquisa: Estudos do Texto e do Discurso: entrelaçamentos teóricos e
analíticos

11h15 às
13h15

Mesa V - Discurso, Escola, Leituras
Coordenação:
Claudia Pfeiffer (LABEURB e IEL/PPGL/UNICAMP)
Líder do Grupo Interdisciplinar de Pesquisas em Saúde (GIPS) e CoCoordenadora do Programa de Pesquisa A Língua Portuguesa como Língua
Escolar no Brasil.

Andréia Daltoé (PPGCL-UNISUL)
Líder do grupo de pesquisa Relações de Poder, Esquecimento e Memória.

Convidadas:
Mariza Vieira da Silva (UCB/LABEURB-UNICAMP)
Professora-adjunta aposentada da Universidade Católica de Brasília e
pesquisadora associada do Laboratório de Estudos Urbanos do Núcleo de
Criatividade da Universidade Estadual de Campinas. É Co-Coordenadora do
Programa de Pesquisa A Língua Portuguesa como Língua Escolar no Brasil.

Leonete Luzia Schmidt (PPGME/UNISUL)
Professora do Mestrado em Educação, membro do grupo de pesquisa Política e
Gestão da Educação e Coordenadora de projeto de pesquisa no Programa
Observatório da Educação - CAPES/OBEDUC.

13h15 às
14h15
14h15 às
15h15

Almoço
Sessões de Pôsteres
Sessão V - Discurso, Escola, Leituras
Debatedoras:
Verli Petri (PPGL-UFSM)
Professora Associada II da Universidade Federal de Santa Maria e Coordenadora
acadêmico-científica do Laboratório Corpus (PPGL)

Gesualda dos Santos Rasia (PPGL-UFPR)
É membro do Grupo interinstitucional de pesquisas Estudos do Texto e do
Discurso: entrelaçamentos teóricos e analíticos e do Grupo de Pesquisas A forma
e o sentido na linguagem.

Sessão VI - Discurso, Cultura, Política
Debatedores:
Fabio Ramos Barbosa (PNPD/IEL- Unicamp)
Pesquisador-associado do PoEHMaS (Política, Enunciação, História,
Materialidades, Sexualidades) e vice-líder do grupo de pesquisa PHIM (Projeto
História, Inconsciente, Materialidades).

Phellipe Marcel da Silva Esteves (UERJ)
Membro do grupo de pesquisa Discursividade, Língua e sociedade (UFF) e do
grupo de pesquisa Discurso e Transformação em diferentes práticas (UFES).

15h15 às
17h15

Simpósio VI - Discurso, Cultura, Política
Coordenadoras:
Bethania Sampaio Corrêa Mariani (PGLETRAS-UFF)
Coordenadora do Laboratório Arquivos do Sujeito e Líder do grupo de pesquisa
Teoria do Discurso (UFF).

Carolina Rodríguez (Labeurb e (IEL/PPGL-Unicamp)
É líder do grupo de pesquisa Ambiência, espaço urbano e linguagem.

Comunicações:
DÉJÀ-VU E RENDEZ-VOUS: OS ATRAVESSAMENTOS DA MEMÓRIA E O
GESTO DE LEITURA DO ANALISTA DIANTE DOS SENTIDOS DA DITADURA
ONTEM E HOJE
Andréia da Silva Daltoé (UNISUL)
Grupo de Pesquisa Relações de Poder, Esquecimento e Memória - GREPEM
SER-ESTAR-ENTRE-LÍNGUAS-CULTURAS: SUJEITO, POLÍTICA E
FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Angela Derlise Stübe (UFFS)
Grupo de Pesquisa: Linguagem, Discurso e Subjetividade
O “MUNDO OVO” DE ELI HEIL: UMA REFLEXÃO SOBRE CORPO, ARTE E
CULTURA NA (RE)INVENÇÃO DE SI
Camilla Baldicera Biazus (URI-Santiago / PG- UFSM)
Grupo Pesquisa: PALLIND – Grupo de estudos em Palavra, Língua,
Discurso/Laboratório Corpus
A INTOLERÂNCIA NA CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DA POLARIDADE
POLÍTICA: UMA ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES PRÓ-IMPEACHMENT DE
DILMA ROUSSEFF
Janaina Cardoso Brum (UFPEL)
Grupo de Pesquisa: Laboratório de Estudos em Análise de Discurso
ENTRE DESCONSTRUIDÕES E (CONTÍNUAS) CONSTRUÇÕES: LER O
DISCURSO DA POLÍTICA DE RESISTÊNCIA HOJE
Phellipe Marcel da Silva Esteves (UFF)
Luciana Nogueira (UNIVÁS)
Coletivo De Trabalho Discurso E Transformação / Discurso e transformação em
diferentes práticas – DTDP

Suplentes:
A SUPERIORIDADE DA CULTURA NACIONAL FRENTE À CULTURA LOCAL:
UMA ANÁLISE DISCURSIVA A PARTIR DO RELATO DE VIAGEM PELA
FRONTEIRA
Marilene Aparecida Lemos (PG-UNICAMP)
Grupo de Pesquisa: Ensino de língua e literatura - GELLI
A RESISTÊNCIA E O SUJEITO ENTRE CULTURAS
Thaís Valim Ramos (PG-UFRGS)
Grupo de Pesquisa: Análise do Discurso e Interfaces

17h15 às
17h30
17h30 às
19h30

Intervalo
Mesa VI - Discurso, Cultura, Política
Coordenadora:
Mónica Graciela Zoppi-Fontana (IEL/PPGL-Unicamp/CNPq)
Coordenadora do Centro de Pesquisa PoEHMaS (IEL,Unicamp) e líder do grupo
de pesquisa Mulheres em Discurso (CNPq).

Convidadas:
Luiza Romão

Atriz, poeta e slammer. Idealizadora do projeto SANGRIA.

Jessica Balbino
Jornalista e Assessora Cultural. Mestra em Divulgação Científica e Cultural pela
UNICAMP. Idealizadora do projeto MARGENS.

19h30

Encerramento

SUMÁRIO

MESAS ......................................................................................... 14
MESA I – DISCURSO, ARQUIVO, TECNOLOGIA ............................................ 14
MESA II – DISCURSO, INTERPRETAÇÃO, MATERIALIDADE ..................... 15
MESA III - DISCURSO, CORPO, EQUÍVOCO ................................................... 16
MESA IV - DISCURSO, MÍDIA, MEMÓRIA......................................................... 17
MESA V - DISCURSO, ESCOLA, LEITURAS .................................................... 17
MESA VI - DISCURSO, CULTURA, POLÍTICA .................................................. 18

SIMPÓSIOS .................................................................................. 19
SIMPÓSIO I - DISCURSO, ARQUIVO, TECNOLOGIA .................................... 19
SIMPÓSIO II - DISCURSO, INTERPRETAÇÃO E MATERIALIDADE ........... 25
SIMPÓSIO III – DISCURSO, CORPO, EQUÍVOCO .......................................... 30
SIMPÓSIO IV – DISCURSO, MÍDIA, MEMÓRIA ............................................... 36
SIMPÓSIO V – DISCURSO, ESCOLA, LEITURAS ........................................... 42
SIMPÓSIO VI - DISCURSO, CULTURA, POLÍTICA ......................................... 48

SESSÕES DE PÔSTERES ........................................................... 53
SESSÃO I – DISCURSO ARQUIVO E TECNOLOGIA ..................................... 53
SESSÃO II – DISCURSO, INTERPRETAÇÃO, MATERIALIDADE ................ 57
SESSÃO III – DISCURSO, CORPO, EQUÍVOCO ............................................. 67
SESSÃO IV – DISCURSO, MÍDIA, MEMÓRIA................................................... 76
SESSÃO V – DISCURSO, ESCOLA, LEITURAS .............................................. 87
SESSÃO VI – DISCURSO, CULTURA, POLÍTICA ............................................ 99

P á g i n a | 14

MESAS
MESA I – DISCURSO, ARQUIVO, TECNOLOGIA
Coordenação:
Solange Maria Leda Gallo (PPGCL- UNISUL)
Líder do grupo de pesquisa Produção e Divulgação de Conhecimento: uma abordagem discursiva.

Convidados:
Sergio Amadeu da Silveira (UFABC)
Membro do Comitê Gestor da Internet no Brasil e do Comitê Científico Deliberativo da Associação
Brasileira de Pesquisas em Cibercultura (ABCiber).

Juliana da Silveira (PNPD-UNISUL)
Membro do Grupo de Estudos Políticos e Midiáticos – GEPOMI e do Grupo de Pesquisa Produção e
Divulgação de Conhecimento: uma abordagem discursiva.

RESUMO DA MESA: Na materialidade digital encontram-se, atualmente, não somente
os discursos institucionais que passaram a circular em espaços da internet, como
também discursos que originam-se nesses espaços. Tanto nos interessa compreender
as mudanças nos sentidos e nos sujeitos dos discursos institucionais, quanto os
efeitos de sentido e as posições-sujeito que passam a se constituir na materialidade
digital. Ainda ressalta-se a importância de se compreender a imbricação material entre
as normatizações próprias do digital e as determinações históricas dos discursos:
formas em contradição. Tomando o nível da circulação dos textos, o mais imediato
para a análise, passamos, em seguida, para o nível da formulação e procuramos,
nesse percurso, chegar ao nível da constituição dos sujeitos e dos sentidos, nos
diferentes espaços enunciativos informatizados. A mesa “Discurso, Arquivo,
Tecnologia” discutirá a contradição entre as determinações históricas do discurso
jornalístico e a normatização informatizada, materializada em algoritmos, bem como os
processos legais e jurídicos que envolvem o debate em torno da regulação
algorítmica, visando compreender tanto a dimensão social desses arquivos
informatizados, quanto às consequências éticas e políticas que eles produzem nas
formações sociais. Regulação algorítmica, fake news, eleições, espaços enunciativos
informatizados, serão os temas desse debate que dizem respeito às práticas políticas
na sua relação com as clivagens subterrâneas contemporâneas do arquivo na sua
materialidade digital. Nesse cenário, quais as possibilidades e o que significa resistir?
Palavras-chave: Discurso. Arquivo. Tecnologia. Regulação algorítmica.
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MESA II – DISCURSO, INTERPRETAÇÃO, MATERIALIDADE
Coordenação:
Suzy Lagazzi (IEL/PPGL/UNICAMP)
Líder dos grupos de pesquisa Linguagem e cinema: o gesto em foco e O discurso nas fronteiras do
social: diferentes materialidades significantes. Integrante do Centro de Pesquisa PoEHMaS
(IEL,Unicamp).

Convidados:
Mara Lúcia Salla (UNISUL)
Cineasta. Coordenadora e professora do curso de Cinema e Audiovisual da Unisul.

Anelise Zimmermann (UDESC)
Designer Gráfica e Ilustradora. Membro dos grupos de pesquisa Entre paisagens, Literalise: grupo de
pesquisa em Literatura infantil e Juvenil e práticas de mediação literária e da Rede Internacional de
Design/Educação.

RESUMO DA MESA: A mesa Discurso, Interpretação e Materialidade, que integra a
programação do IV SEDISC e que será por mim coordenada neste evento, será
composta pela cineasta Mara Salla e pela designer gráfica e ilustradora Anelise
Zimmermann. Com a proposta de discutir a interpretação, concebida como uma leitura
aberta a derivas de sentidos e ancorada em diferentes suportes materiais, quero
ressaltar a importância de se investir na reflexão sobre a produção dos sentidos a
partir do modo da formulação. Na especificidade do cinema, do design e da ilustração,
são diversas as materialidades que compõem as textualizações em foco, numa
imbricação que nos demanda por compreensões acerca do funcionamento da leitura
em suas derivas, em cada uma dessas diferentes estruturações. No entrelaçamento
desses olhares que nos trazem um conjunto variado e heterogêneo de elementos,
quero dar relevo à composição material. Tenho insistido em pensar a composição
distintamente da complementaridade, como um processo constituído pela contradição
entre os elementos imbricados. Isso significa que, nessa imbricação, as diferentes
materialidades se demandam pela incompletude simbólica que as constitui e que
permite o movimento dos sentidos na leitura. Imagem, palavra, música no cinema,
desenho, cor, letra no design e na ilustração, vão compondo sentidos conjuntamente.
Não se trata de somatória, e por isso uma materialidade não é complementar à outra.
A contradição garante que a composição se faça sem sínteses, abrindo espaço para o
imprevisto na deriva dos sentidos. Esta mesa se propõe buscar o imprevisto da e na
leitura pelas muitas formas por meio das quais os sentidos se produzem, buscar a
força política desse imprevisto como intervenção do simbólico no social, buscar a
interlocução com o cinema, o design e a ilustração para compreender a potência do
trabalho com a interpretação em diferentes linguagens.
Palavras-chave: Discurso. Interpretação. Materialidade. Composição Material.
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MESA III - DISCURSO, CORPO, EQUÍVOCO
Coordenação:
Nádia Régia Maffi Neckel (PPGCL-Unisul)
Vice-líder do grupo de pesquisa em Discurso, Cultura e Mídia.

Convidados:
Renato Ferracini (LUME e PPG Artes da Cena-Unicamp)
É ator-pesquisador e, atualmente, também coordenador do LUME – Núcleo Interdisciplinar de
Pesquisas Teatrais.

Maria Cristina Leandro Ferreira (PPGL-UFRGS)
Líder do grupo de pesquisa Oficinas de Análise do Discurso: conceitos em movimento.

RESUMO DA MESA: Pensar o corpo pelo viés discursivo já nos permitiu diversos
avanços em diferentes gestos de leitura que se propõe pensar a materialidade
significante. Desta forma, o investimento teórico e analítico proposto por essa mesa
pretende pensar o corpo em sua inscrição na estética contemporânea. Isso implica
dizer que pretendemos discutir o corpo, a corporalidade e a equivocidade. Discutir o
corpo por seus atravessamentos políticos em sua constituição histórico-social e
ideológica. O corpo estético-político: um corpo-sujeito, um corpo linguagem, um corpoequívoco um corpo e(m) discurso. É necessário presentificar que quando propomos
discutir o corpo inscrito na estética contemporânea temos também um corpo imbricado
na tecnologia da imagem, um corpo ‘dispositivo de visualização’ como nos propôs
Leandro-Ferreira (2013). Contudo o corpo é um corpo do sujeito, e, portanto, um corpo
de linguagem, um corpo estésico e poiético, um corpo de ações físicas de
‘musculatura afetiva’ como o corpo do ator que conjuga em suas ações o verbo
bitransitivo como nos ensina Ferracini (2001) em suas pesquisas no Lume Teatro.
Desta forma essa mesa se propõe colocar em conversa esse corpo estético-político
nas instancias de constituição dos sujeitos.
Palavras-chave: Discurso. Corpo. Equívoco. Estética contemporânea.
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MESA IV - DISCURSO, MÍDIA, MEMÓRIA
Coordenação:
Giovanna Benedetto Flores (PPGCL-UNISUL)
Líder do grupo de pesquisa Discurso, Cultura e Mídia.

Convidados:
Luis Felipe Miguel (UNB)
Cientista Político. Autor e professor da disciplina "O golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil".
Líder do grupo de pesquisa Democracia e Desigualdades (Demodê).

Freda Indursky (PPGL-UFRGS)
Professora Titular aposentada da UFRGS e professora Convidada do Programa de Pós-Graduação em
Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

RESUMO DA MESA: Pensar a atuação da mídia brasileira após quase dois anos do
golpe jurídico/parlamentar/midiático se faz necessário para compreender como a
instituição imprensa, principalmente a mídia de referência, têm produzidos sentidos
sobre o momento atual e a democracia brasileira. A proposta dessa mesa Discurso,
Mídia e Memória é problematizar a própria mídia tendo como fio condutor o político no
gesto de interpretação do mundo e da crise ética e moral que se instala na
contemporaneidade.
Palavras-chave: Discurso. Mídia. Memória. Democracia.

MESA V - DISCURSO, ESCOLA, LEITURAS
Coordenação:
Claudia Pfeiffer (LABEURB e IEL/PPGL/UNICAMP)
Líder do Grupo Interdisciplinar de Pesquisas em Saúde (GIPS) e Co-Coordenadora do Programa de
Pesquisa A Língua Portuguesa como Língua Escolar no Brasil.

Andréia Daltoé (PPGCL-UNISUL)
Líder do grupo de pesquisa Relações de Poder, Esquecimento e Memória.

Convidados:
Mariza Vieira da Silva (UCB/LABEURB-UNICAMP)
Professora-adjunta aposentada da Universidade Católica de Brasília e pesquisadora associada do
Laboratório de Estudos Urbanos do Núcleo de Criatividade da Universidade Estadual de Campinas. É
Co-Coordenadora do Programa de Pesquisa A Língua Portuguesa como Língua Escolar no Brasil .

Leonete Luzia Schmidt (PPGME/UNISUL)
Professora do Mestrado em Educação, membro do grupo de pesquisa Política e Gestão da Educação e
Coordenadora de projeto de pesquisa no Programa Observatório da Educação - CAPES/OBEDUC.

RESUMO DA MESA: Cortes de programas, contratos suspensos, redução de
investimento e financiamento, mudanças em projetos educacionais para atender à
logica de mercado, congelamento de investimentos em 20 anos e proposições de
políticas públicas de ensino são alguns dos gestos pelos quais a educação no Brasil
vem passando e que nos impõem enfrentamento e resistência. Comprometida com
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esta realidade, a mesa Discurso, escola e leituras objetiva lançar um olhar
problematizador à escola a partir das consequências que tais políticas e/ou ausência
destas - também como uma política pública - vêm causando, de modo a refletir sobre
as relações de sentido e de força imbricadas no discurso da/sobre a educação atual.
Palavras-chave: Discurso. Escola. Leituras. Políticas educacionais.

MESA VI - DISCURSO, CULTURA, POLÍTICA
Coordenação:
Mónica Graciela Zoppi-Fontana (IEL/PPGL-Unicamp/CNPq)
Coordenadora do Centro de Pesquisa PoEHMaS (IEL, Unicamp) e líder do grupo de pesquisa Mulheres
em Discurso (CNPq).

Convidadas:
Luiza Romão
Atriz, poeta e slammer. Idealizadora do projeto SANGRIA.

Jessica Balbino
Jornalista e Assessora Cultural. Mestra em Divulgação Científica e Cultural pela UNICAMP. Idealizadora
do projeto MARGENS.

RESUMO DA MESA: A prática política dos movimentos sociais tem assumido nos
últimos anos feições novas, que incluem o uso das redes sociais e mídias digitais de
forma predominante e que mobilizam formas de associação horizontal e participação
espontânea via ferramentas de financiamento coletivo e petições/demandas online.
Iniciativas culturais que fazem da arte o meio e o espaço de práticas de resistência
têm se multiplicado, produzindo novos gestos de demanda/reivindicação que renovam
o agir político, principalmente entre as gerações mais jovens. Essa mesa propõe um
debate com duas ativistas feministas que interferem no cenário político-cultural
brasileiro de forma inédita e eficaz, desenvolvendo nos últimos anos dois projetos que
lançam um olhar feminino sobre a história do país e irrompem produzindo rupturas na
reprodução de sentidos estabilizados. Sua prática estética e cultural inscreve novas
leituras nessa história, deslocando sentidos e práticas por meio de um exercício
original da arte de dizer, escrever, declamar, atuar e pensar, que encontra nas mídias
digitais seu espaço de intervenção privilegiado. A partir da apresentação desses
projetos e de uma discussão com suas autoras, será desenvolvida uma reflexão sobre
o modo como os estudos discursivos compreendem essas novas práticas em sua
materialidade complexa e os deslocamentos teóricos que elas abrem para a área.
Palavras-chave: Discurso. Cultura. Política. Ativismo feminista.
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SIMPÓSIOS
SIMPÓSIO I - DISCURSO, ARQUIVO, TECNOLOGIA
Coordenação:
Glória França (UFMA)
Membro do grupo de pesquisa Mulheres em Discurso.

Solange Mittmann (PPGL-UFRGS)
Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Análise do Discurso - GEPAD-RS.

RESUMO DO SIMPÓSIO: O objetivo deste Simpósio é discutir as noções de arquivo e
tecnologia, tendo em vista o modo como o digital atravessa todos os campos do saber
na contemporaneidade, e os organiza de forma específica. Esperamos, com isso,
receber trabalhos que tenham por objetivo discutir a imbricação da materialidade
digital nos diferentes discursos. Um dos focos de nosso eixo temático consiste em
abordar quais as formas de resistência possíveis frente às normatizações dos espaços
enunciativos informatizados, onde essa imbricação toma corpo; descrever e interpretar
as falhas, os furos e as práticas de resistência à tecnologia, e pela tecnologia, levando
em conta suas formas de constituir arquivo. Este simpósio propõe aos participantes
questionar o que pode significar apropriar-se de tecnologias e trabalhar sob/sobre
arquivos na produção e circulação de discursos de resistência.
Palavras-chave: Discurso. Arquivo. Tecnologia. Resistência.
Comunicações:

ARQUIVO DE LEITURAS EM AD: UMA RESSIGNIFICAÇÃO POSSÍVEL
Bianca Queda Costa (PG-UNISUL)
Grupo de Pesquisa: Produção e Divulgação do Conhecimento

O Grupo de Pesquisa "Produção e Divulgação de Conhecimento Científico"
protagoniza a discussão em torno da produção do conhecimento científico na
contemporaneidade, ressaltando os modos como esse conhecimento circula e é
divulgado. O grupo vincula-se à linha de pesquisa Texto e Discurso do PPGCL
UNISUL, e tem a análise de discurso de filiação francesa como referência teórica. No
âmbito deste grupo, desenvolveram-se vários projetos, como a Análise do Discurso de
Divulgação Científica, que resultou na Revista Ciência em Curso. Outro projeto foi o
Metarede, que desenvolveu um material digital a respeito de como se processa a
pesquisa/busca na internet por alunos da Escola Básica. Atualmente, o Grupo abriga o
projeto "Discursividades online e textualidades digitais", que tem como objetivo
principal a análise discursiva de textualidades digitais, notadamente aquelas
disponíveis online. Nesse sentido, a presente pesquisa, além de permear as questões
que envolvem o nosso grupo de estudos, é parte de nosso trabalho de tese. Nossas
investigações são direcionadas para os aspectos da leitura de arquivos discursivos,
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mais especificamente, arquivos no digital, e também aspectos informatizados do
tratamento de documentos textuais. Por meio da AD, mobilizamos algumas noções
para analisar os aspectos técnicos e políticos da construção de um arquivo digital.
Experimentamos, através da construção do instrumento tecnológico, o “Arquivo de
Leituras em AD”, uma forma de circulação de materiais acadêmico-científicos na rede
internet por meio de uma plataforma parecida com aquelas que oferecem mecanismos
de busca mais comuns. Criamos uma plataforma que reúne materiais bibliográficos da
Análise do Discurso, a partir das quais deriva um banco de dados online para
(re)atualizações das noções por via do que chamamos “fichamentos”. Assim,
buscamos uma pluralidade de olhares para o Arquivo de Leituras em AD, acreditando
que este Simpósio seja um espaço profícuo para esta discussão.
Palavras-chave: Discurso online. Arquivo de leitura. Gesto de leitura.
“NÃO ME KAHLO”: HUMOR E RESISTÊNCIA NO/PELO DISCURSO
Célia Bassuma Fernandes (UNICENTRO)
Grupo de Pesquisa: Texto, Memória e Cultura

O espaço digital é um fenômeno fundamentalmente urbano (ORLANDI, 2010, p. 14)
que funciona como um sítio de significação convocando gestos de interpretação
específicos. Como em outros espaços de produção de sentido, nele, os discursos se
materializam por meio de uma vasta gama de textos. Do nosso ponto de vista, os
memes constituem um dos tipos que mais circulam no espaço digital e irrompem
sempre que um acontecimento da ordem da realidade produz uma mudança em um
estado de mundo. Entrelaçando diferentes materialidades significantes (LAGAZZI,
2009), viralizam numa velocidade assustadora, convocando os sujeitos a assumir uma
posição diante daquilo que lhes é dado a ver/ler, ao replicarem sentidos sedimentados
ou abrirem espaço para o questionamento, para a dúvida e para a polêmica. Por esse
viés, configuram um discurso de resistência e inauguram novas redes de significação,
pois apesar de produzirem efeitos de sentido de humor e de ironia, linearizam dizeres
interditados, que não poderiam/deveriam ser formulados sob outras condições de
produção. É esse funcionamento que nos interessa neste trabalho, em que buscamos
analisar em que medida memes da Frida Kahlo constituem uma forma de resistência
contra discursos machistas e misóginos que ainda estão enraizados na nossa
formação social.
Palavras-chave: Humor. Resistência. Memes.
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A FORMULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NO YOUTUBE: UM
(DES)ENCONTRO AUTORAL
Guilherme Adorno (UNIVÁS)
Grupo de Pesquisa: O discurso nas fronteiras do social:
diferentes materialidades significantes

O grupo de pesquisa “O discurso nas fronteiras do social: diferentes materialidades
significantes”, liderado por Suzy Lagazzi, com quatorze anos de existência, tem
dedicado suas pesquisas à compreensão do funcionamento do político nas distintas
formulações das relações sociais, explorando as contradições históricas e analisando,
sobretudo no último decênio, a estruturação das discursividades na imbricação de
diferentes materialidades significantes. Documentários, filmes, telejornais, vídeos
publicitários, vídeos do Youtube, fotografias, monumentos urbanos, movimentos
sociais, infográficos (impressos e digitais), literatura de cordel e manifestos online
compõem um conjunto extenso de corpora que demanda o enfoque na especificidade
e densidade de cada materialidade significante em composição com outra(s). A partir
do quadro teórico-analítico da Análise de Discurso materialista, as pesquisas
trabalham as formas de resistência, contradição e incompletude na constituição
dissimétrica dos processos discursivos e posições-sujeito em relações simbólicas. No
ano de 2018, o grupo inaugura uma nova linha de pesquisa, “Imbricação material e
tecnologias de linguagem”: essa linha de pesquisa tem como enfoque o trabalho com
as diferentes formas de imbricação discursiva: a composição de diferentes
materialidades significantes, a composição autoral e os atravessamentos entre as
tecnologias de linguagem, particularmente as digitais, e os processos histórico-políticoideológicos na constituição, formulação e circulação dos discursos. Para essa
comunicação, elegemos como material de análise um arquivo composto por alguns
canais de Divulgação Científica no YouTube. O interesse é compreender o modo
como, no (des) encontro das formulações em diferentes materialidades com o arquivo
digital, a composição autoral nesse espaço produz efeitos sobre os sentidos de
ciência.
Palavras-chave: Arquivo digital. Composição autoral. Divulgação científica.
É TOCA OU É SANTA CRUZ? MEMÓRIA E POLÍTICA DE ESQUECIMENTO NA
INTERNET
Guilherme Araújo Silva (UNISUL)
Grupo de Pesquisa: Discurso, Cultura e Mídia

A Toca é uma comunidade negra rural localizada em Paulo Lopes – SC que desde
2010 passa por um processo de regularização do território. Na esteira do processo de
reconhecimento, a “Toca”, conhecida como a terra dos “pretos” do município de Paulo
Lopes, transforma-se em “Comunidade quilombola Santa Cruz”. Esse é um elemento
central para a nossa reflexão. Apesar de terem sido historicamente impedidos de se
constituírem no discurso de escrita devido às relações de servidão ao qual os
primeiros moradores da comunidade foram submetidos, recentemente os sujeitos da
Toca passaram a produzir textos que se inscrevem no discurso de escritoralidade
(GALLO, 2015). Nesta apresentação para o SEDISC, percorremos os perfis de 25
moradores na rede social “Facebook” tentando investigar se os sujeitos moradores
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daquela comunidade, pelo menos aqueles que conseguimos localizar em nossa
busca, colocavam o nome “Toca” em circulação naquele meio e quais memórias
poderiam ser retomadas a partir dessa fala. Com base no escopo teórico da AD –
análise de discurso de vertente francesa -, em especial as teorias em Achard (2010),
Gallo (2015) e Indursky (2011), nos questionamos se leis como a Áurea e outras
normas relacionadas ao quilombo (como o Decreto nº4887 de 20 de novembro de
2003), não estariam funcionando com a finalidade de repetir/resgatar memórias
(política do esquecimento) e analisamos que, pelo menos no nível da Escritoralidade,
ocorre a ruptura com a estabilização dos sentidos, fazendo surgir outros relacionados
com a delinquência/segregação social.
Palavras-chave: Memória. Política de esquecimento. Quilombo.
SUJEITOS, SENTIDOS E TECNOLOGIAS: PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO EM
PRÁTICAS DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA
Maristela Cury Sarian (UNEMAT)
Vera Regina Martins e Silva (UNEMAT)
Grupo de Pesquisa: Ciência, Língua e Ensino

Esta proposta é parte dos trabalhos desenvolvidos no grupo de pesquisa Ciência,
Língua e Ensino e tem por objetivo compreender o funcionamento das tecnologias da
informação e da comunicação – TICs na escola, mais especificamente, da rede social
Facebook, a partir de trabalhos realizados por professores de língua portuguesa em
efetivo exercício na educação básica, mestrandos do Programa de Mestrado
Profissional em Letras – Profletras/Unemat/Cáceres. Filiada à Análise de Discurso na
relação com a História das Ideias Linguísticas, nesta proposta, interessa-nos colocar
em evidência a materialidade específica do digital, enquanto espaço discursivo,
constituído pelo político e pelo simbólico, de forma a estabelecer uma relação com as
filiações de sentido que instituem a entrada das TICs na escola, em sentido mais
amplo, para que, em sentido mais estreito, se dê visibilidade à compreensão de
tecnologia em circulação neste Programa, como condição para se avançar na
compreensão dos processos de subjetivação dos sujeitos da escolarização neste
espaço institucional. Indicamos, como resultado de uma primeira compreensão, os
distintos efeitos de sentido produzidos pelos mecanismos de antecipação e pelas
formações imaginárias de alunos e professores, bem como a instalação de um
funcionamento contraditório no que tange ao relacionamento desses sujeitos com a
internet, de uma maneira mais geral, e com esta rede social, de maneira mais
específica, no espaço escolar, que impede, ainda, deslocamentos mais consistentes.
Palavras-chave: Escola. Discurso. Facebook.
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ANÁLISE DA DICIONARIZAÇÃO DO NEOLOGISMO “LULISMO” EM DICIONÁRIOS
ONLINE
Ronaldo Adriano de Freitas (UFF)
Grupo de Pesquisa: Discursividade, Língua e Sociedade

A partir da interlocução entre a História das Ideias Linguísticas e a Análise do discurso,
o presente trabalho apresenta a análise da dicionarização do termo “lulismo” nos
dicionários online de maior circulação na internet. A escolha de “lulismo” como chave
de pesquisa propicia o levantamento do processo de dicionarização de um
neologismo, permitido verificar como os processos de gramatização linguística
propiciados pelo desenvolvimento das redes tecnológicas de comunicação modificam
os modos de registro desse fenômeno linguístico, além de permitir captar; nesse
processo; tensões, disputas e divisões de sentido que se materializam no registro de
“lulismo” nas atuais condições de produção, quando, mantido preso, Lula lidera com
folga todas as pesquisas eleitorais - o que traz de volta à circulação o termo
neologístico, em voga nos tempos que exercia a presidência. A análise ensejada
encontra-se no conjunto das reflexões em curso no desenvolvimento da pesquisa de
doutorado intitulada “Instrumentos Linguísticos em rede: análise discursiva de
dicionários online”, em que buscamos identificar as especificidades dos processos de
constituição de dicionários na/para a internet; em especial no que diz respeito às
formas de colaboratividade e processamento automatizado da linguagem; que
propiciam novas formas de constituição de arquivos sobre a língua. No trabalho em
tela, demonstraremos como tais características permitem que a mobilização na língua
produzida por um acontecimento discursivo seja apreendida no processo de
instrumentação linguística, trazendo para o centro dessas reflexões a questão do
atravessamento da linguagem pelo político.
Palavras-chave: Dicionários online. Discurso. Lulismo.
APROPRIAÇÃO-SUBMISSÃO DAS REDES SOCIAIS POR MOVIMENTOS DE
RESISTÊNCIA
Solange Mittmann (UFRGS)
Carla Maicá Silva (PG-UFRGS)
Evandro Oliveira Monteiro (PG-UFRGS)
Maria Daniela Leite da Silva (PG-UFRGS)
Grupo de Pesquisa: Discurso, arquivo e autoria

A proposta deste trabalho é apresentar modos como movimentos de resistência à
dominação política e econômica (e também político-econômica) tomam a palavra em
redes sociais digitais. Se, por um lado, a internet possibilita formas variadas de
circulação de discursos – e aqui nos referimos, particularmente, aos discursos de
resistência – e potencializa o alcance e o retorno, por outro, a própria existência e
impacto da internet em nossa sociedade impõem a presença dos movimentos na
grande rede e submissão ao seu funcionamento. Observaremos, com a análise de
nossos objetos de estudo, como ocorre o imbricar do político com o tecnológico.
Atentaremos para os movimentos de constituição (histórica), produção (localizada),
circulação (virtual) e retorno (de internautas) de discursos de resistência, pela via das
redes sociais digitais. Tomando os arquivos de tais redes sociais como materialidade
da história – pois trata-se de dispositivo político passível de interpretação das práticas
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discursivas e das tomadas de posição – analisaremos: a sua configuração; a relação
entre arquivo e memória pelos processos de arranjo, desarranjo e rearranjos (de
fronteiras, de articulações e discursos); os lugares ocupados pelos sujeitos internautas
e sua inscrição ideológica; e as relações de aliança e de enfrentamento entre
posições. Assim, a partir do intervalo contraditório entre os objetos de estudo, as
materialidades com que nos defrontamos e as inquietações teóricas que mobilizam
nosso grupo de pesquisa, enfrentaremos, mediante gestos de análises, a evidência do
arquivo, na tentativa de compreendermos como os discursos de resistência
constituem-se na submissão-apropriação da tecnologia própria das redes sociais.
Palavras-chave: Resistência. Movimentos sociais Redes sociais.
BOCA, PAPEL, CIRCUITO. A SUBSTÂNCIA DO CAMPO DIGITAL.
Vitor Pequeno (PG-UNICAMP)
Grupo de Pesquisa: PHIM / Unicamp

A Análise de Discurso foi fundada na década de 60 e 70 na França na medida em que
uma resposta ao problema do sentido e da referência era necessária a partir do
materialismo histórico. Não é coincidência que grande parte de Semântica e Discurso
(1975) se desenrola em uma conversa com a filosofia da linguagem que nos trouxe até
a linguística do século XX e Saussure. Por essa e outras razões, e pelos esforços de
Orlandi nesse sentido, a prática dos analistas de discurso, principalmente no Brasil,
está – como deve estar – atrelada ao gesto analítico. Pêcheux já bem demonstrou
quão vulnerável está o exercício teórico-filosófico ao que ele chamou de
epistemologias lógico-empiristas. A Análise de Discurso, como uma resposta
materialista a esse empirismo lógico, sobrevive – epistemologicamente – de sua
dependência da materialidade e da historicidade na qual os sentidos se inscrevem. E,
entretanto, a análise e os analistas de discurso têm agora, à sua frente, certamente
um dos maiores desafios teóricos que a disciplina já encontrou na forma disso que
veio a se denominar o “digital”. O que Lacan disse sobre o psicanalista não deixa de
ser igualmente verdadeiro para o analista de discurso: que “deve renunciar à sua
prática todo analista que não conseguir alcançar em seu horizonte a subjetividade de
sua época”. Tão pouco de fato se entende sobre o assunto, que nos contentamos em
selecionar corpus dentro do que (para roubar um termo de Pêcheux) – no campo
imaginário de uma epistemologia espontânea - definimos como o digital,
frequentemente sem muito bem poder determinar os limites ou efeitos desse “campo”.
Mas qual é a substância do “digital”? Se trata de uma formação discursiva? Memória?
Instituição? Uma soma desses dispositivos ou algum dispositivo novo ainda por ser
encontrado em análise? Em uma breve análise que fazemos da oralidade, do invento
da escrita e do programa de edição de textos Microsoft Word, pretendemos discutir
precisamente essas questões, que – acreditamos – estão na base das condições de
possibilidade de que alcancemos em nosso horizonte analítico, a subjetividade de
nossa época.
Palavras-chave: Discurso. Escrita. Digital. Microsoft Word.
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SIMPÓSIO II - DISCURSO, INTERPRETAÇÃO E MATERIALIDADE
Coordenação:
Maurício Maliska (PPGCL-UNISUL)
Líder do grupo de pesquisa Psicanálise e Linguagem .

Silvia Regina Nunes (PPGL-UNEMAT)
Membro dos grupos de pesquisa Cartografias da Linguagem e Mulheres em Discurso.

RESUMO DO SIMPÓSIO: O simpósio Discurso, Interpretação, Materialidade se
propõe como um espaço de discussão do funcionamento discursivo da interpretação
em um conjunto de trabalhos que nos ofereçam a possibilidade de analisar a produção
dos sentidos em formulações materialmente diversas. Interessa-nos pensar a
resistência e a deriva, textualizadas em vários suportes materiais, como movimentos
discursivos que coloquem em cena a diferença como trabalho do político no social.
Palavras-chave: Discurso. Interpretação. Materialidade. Resistência.
Comunicações:

A MÃE E A CASA, A CASA E A MÃE: A DISCURSIVIZAÇÃO DA IMAGO MATERNA
EM MÃE!
Bruno Arnold Pesch (PG-UEM)
GPDISCMÍDIA – Grupo de Pesquisa em Discursividades, Cultura, Mídia e Arte

Em “Os complexos familiares na formação do indivíduo” (cap. do livro Outros Escritos),
Lacan (2003) apresenta a entidade paradoxal imago como uma representação
inconsciente. Pela realização da imago materna na consciência é assegurada “à
mulher uma satisfação psíquica privilegiada, enquanto seus efeitos na conduta da mãe
poupam a criança do abandono que lhe seria fatal” (LACAN, 2003, p. 40). Este estudo
versa sobre a discursivização imago materna da personagem Mãe e a relação dela
com a casa no filme Mãe! (2017), dirigido por Darren Aronofsky. Relação esta
atravessada pelo ato de (re)construir algo que se havia perdido em um incêndio. Para
Bachelard (1978), em A poética do espaço, a casa, à primeira vista, é visível e
tangível, construída a partir de sólidos talhados e vigas encaixadas. Este objeto
“deveria resistir a metáforas que acolhem o corpo humano, a alma humana”, contudo,
“[...] a transposição ao humano se faz imediatamente, desde que se tome a casa como
um espaço de conforto e intimidade, como um espaço que deve condensar e defender
a intimidade” (BACHELARD, 1978, p. 228). O ato de restaurar a casa – espaço que é
também constituído por memórias – de cuidar para que ela não “morra” pelo abandono
– traço da imago materna, pode ser entendida, a partir de Bachelard (1978), como
governo da casa, que guarda o espaço ativamente, que o liga ao passado mais
próximo ao futuro mais próximo. Nesse processo de (re)construir/governar/significar,
segundo Orlandi (Interpretação: autoria leitura e efeito do trabalho simbólico, 1996), o
sujeito se significa. A observação das sutilezas da imago materna e dos detalhes.
Palavras-chave: Discurso. Interpretação. Imago.
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MÁSCARAS EM CORPOS DE MANIFESTANTES EM JUNHO DE 2013
Flavio da Rocha Benayon (PG- IEL-Unicamp)
Romulo Santana Osthues (PG- IEL-Unicamp)
Grupo de Pesquisa: O discurso nas fronteiras do social: diferentes materialidades significantes

O grupo de pesquisa O discurso nas fronteiras do social: diferentes materialidades
significantes, sediado no IEL-Unicamp, sob coordenação da Profa. Dra. Suzy Lagazzi,
a partir da Análise do Discurso fundada por Michel Pêcheux, tem investido na
compreensão da equivocidade constitutiva do social que faz deslocar o antagonismo
imobilista impeditivo da possibilidade de abertura para novas práticas e sentidos.
Nossos trabalhos, mobilizando diferentes materialidades significantes, dizem, por
exemplo, do espaço equívoco de favelas do Rio de Janeiro, de fronteiras borradas
entre sentidos de prostituição e família que circulam no Jardim Itatinga (bairro de
Campinas), do caráter paradoxal do nariz vermelho de palhaço que comparece em
diferentes protestos, da contradição constitutiva da política partidária contemporânea,
da resistência na imagem da mulher em protestos feministas, da subjetividade
autobiográfica em documentários. O presente trabalho, representante de nosso grupo,
empreende uma leitura sobre diferentes máscaras que circularam em corpos de
manifestantes no acontecimento histórico de Junho de 2013. Colocamos em questão o
processo de produção de sentidos sobre as máscaras de Guy Fawkes (do filme V de
Vingança) e a de palhaço, considerando o modo como diferentes imagens circularam
na mídia hegemônica. Dessemelhanças constituíram os sentidos produzidos por esses
objetos, como a relação com o anonimato, entretanto a atualização da memória da
insurgência configurou-se como um funcionamento regular e produtivo, marcando, por
vezes, a radicalidade da dissimetria entre o Aparelho Repressivo de Estado e os
manifestantes. O insuportável da insurgência impôs uma proibição jurídica à máscara
de V de Vingança, e não à de palhaço, produzindo questões quanto à desigualdade na
circulação de sentidos.
Palavras-chave: Máscaras em protestos. Junho de 2013. Análise do Discurso.
ENTRE O MAIO DE 68, O NUIT DEBOUT E AS MARCHAS DE 2013: RESISTÊNCIA
E DESCONHECIMENTO
Gesualda dos Santos Rasia (UFPR)
Maria Cleci Venturini (UNICENTRO)
Estudos do Texto e do Discurso: Entrelaçamentos Teóricos e Analíticos - GPTD - (PR)

Este trabalho tem como proposição central discutir teoricamente os modos de
produção de sentidos, desde uma perspectiva materialista, a partir de três
acontecimentos históricos distribuídos em distintos lócus e/ou cronologias: O Maio de
68, na França; as marchas de 2013, no Brasil, e o Unit Debout, em junho de 2016, em
Paris. Esses acontecimentos têm como ponto de convergência o encontro do político
com a história, na medida em que seus sentidos se cristalizam enquanto materialidade
histórica submetida ao confronto de diferentes forças no corpo social. Aprendemos de
Pêcheux (1999, p. 56) que a memória “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 contradiscursos [...] a marca do real histórico como remissão necessária ao outro exterior”. O
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espaço urbano, lócus dos acontecimentos, esteve atravessado por denúncias e
reivindicações políticas, a partir do que se configurou como espaço de repetibilidade,
mas, também, de diferença. Os três movimentos têm como centro ‘o início’ de uma
mudança, ainda que a resistência seja distinta. O Nuit Debout discursiviza-se como um
movimento de resistência às reformas trabalhistas, materializado no determinante
traduzível como “levante”. Contudo, no que refere ao modo como os sentidos ressoam
em relação ao Brasil, faz emergir a memória produzida a partir do jogo entre ‘debut’ e
‘debout’, pelo qual retornam acontecimentos como gestos inaugurais, sinalizando que
no/do mesmo constitui-se o diferente. Desse modo, nosso gesto de interpretação
ocupa-se com a leitura dos efeitos de sentido produzidos a partir da dimensão que se
mantém nos três acontecimentos: a resistência, e aquilo que se modifica a partir do
efeito de desconhecimento e de homogeneidade produzido pela ideologia nos/pelos
discursos e na interpretação dos acontecimentos em tela.
Palavras-chave: Movimentos políticos. Resistência. Ideologia/ desconhecimento.
A PRÁTICA DISCURSIVA E O GESTO DA SELFIE
Maraline Aparecida Soares (PG-UNEMAT)
Grupo de Pesquisa: Discurso e Mídias Sociais – Dismidias

Este trabalho filia-se ao campo de conhecimentos da Análise de Discurso, numa
perspectiva sustentada no tripé Linguística, Materialismo Histórico e Psicanálise, para
compreender um funcionamento da linguagem em formato digital conhecida como
selfie: a imagem/fotografia de si em circulação nas redes sociais, enquanto modo de
significação do sujeito contemporâneo no espaço virtual, afetado pelo funcionamento
da ideologia da globalização. Para este estudo duas noções são convocadas: a de
Prática conforme proposta por Althusser (1970), que possibilita compreender questões
que reproduzimos cotidianamente como práticas, com rituais ideológicos que se
diferenciam, determinados pelas condições de produção da formação social em
questão. Assim, para o estudioso “só existe prática através e sob uma ideologia”
(ALTHUSSER, 1970, p.91). Nessa direção, o autor propõe que cada aparelho
ideológico tem suas práticas específicas e, neste ponto, consideramos as práticas da
sociedade da informação – verticalizando para as redes sociais, que é o foco da nossa
pesquisa. A Internet aparece nesse contexto para sustentar outras práticas que não
eram vigentes na imprensa tradicional, no rádio e na televisão, possibilitando formas
próprias, como no caso das selfies que podem ser (re)produzidas, selecionadas e
postas em circulação através das redes sociais. Neste ponto, a noção do Gesto,
conforme Pêcheux (2014) propõe, considerando os signos não linguísticos como atos
no nível do simbólico (assobios, aplausos, e etc.), é convocada, pois considerando a
selfie como uma prática discursiva, seu ritual é organizado por uma série de
procedimentos, desde o registro até a postagem. O gesto da selfie se constitui numa
interpretação que o “eu” realiza de si mesmo e esta interpretação produz efeitos de
sentidos, tanto para aquele que está se auto fotografando, quanto para aqueles que
terão acesso a essa imagem.
Palavras-chave: Selfie. Discurso. Interpretação.
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UM OLHAR DISCURSIVO SOBRE OS TRAJES TEHUANOS DE FRIDA KAHLO
Roberta Rosa Portugal (UEPB)
Grupo de Pesquisa: Discurso, Arquivo e Autoria

Neste resumo presentamos como objeto de estudo os trajes tehuanos usados por
Frida Kahlo, à luz da Análise de Discurso. Intentamos analisar a produção de sentidos
e as posições sujeito colocadas em jogo, considerando que todas as possibilidades de
significação são elaboradas pelo interdiscurso e determinadas pelas formações
discursivas. O procedimento metodológico consiste em relacionar teoria e prática para
que seja possível lançar um olhar discursivo sobre recortes das unidades fotográficas
que serão analisadas. O questionamento que motiva nosso fazer teórico e analítico é:
como os trajes tehuanos usados por Frida repetem ou deslocam elementos oferecidos
pelo interdiscurso? Nossa hipótese é que o interdiscurso oferece possibilidades de
sentidos que, quando determinados por condições de produção, mostram um jogo de
forças, apontando para posições ideológicas. Entendemos o uso dos trajes tehuanos
por Frida como resultado do processo de interpelação ideológica (ALTHUSSER, 1996;
PÊCHEUX, 1995). Segundo Authier-Revuz (1990), as palavras são constitutivamente
heterogêneas e é neste viés que entendemos o objeto do nosso estudo. Frida se
apropria dessas vestimentas usadas cotidianamente por mulheres de Tehuantepec,
produzindo tensões, haja vista que as condições de produção são adversas. Os trajes
tehuanos são deslocados de um espaço discursivo a outro, ou seja, dos corpos de
mulheres indígenas ao corpo de Frida, o que provoca deslizamentos de sentidos, pois
os trajes tehuanos em mulheres de Tehuantepec apontam para uma tradição, e em
Frida, os sentidos se deslocam, já que não se trata de uma afirmação de pertença ao
povo Zapoteca, mas sim de uma alusão a ele. Nesta perspectiva, entendemos que há
um processo de apropriação de elementos de uma cultura para falar dela,
proporcionando a continuidade das práticas culturais e a atualização de memórias.
Palavras chave: Frida. Trajes tehuanos. Interdiscurso.
A PÓS-VERDADE COMO ACONTECIMENTO DISCURSIVO
Silvânia Siebert (UNISUL)
Israel Vieira Pereira (PG-UNISUL)
Neste trabalho, buscamos tecer considerações sobre o termo “pós-verdade” pela
perspectiva discursiva, com a finalidade de analisar seu funcionamento, no contato do
histórico com o linguístico. Propomos que a pós-verdade se materializa como
acontecimento discursivo que serve de referência para ações de viés político. Para
empreender tal reflexão, realizaremos uma aproximação entre autores da análise do
discurso, da filosofia e dos estudos da mídia e jornalismo para debater como se
entrelaçam sentidos como verdade, língua, sociedade e história, que produzem efeitos
que alteram a compreensão da realidade. Uma das consequências dessa mudança
seriam os resultados eleitorais que contrariam as previsões de institutos de pesquisa
política e da mídia tradicional, exemplificados neste artigo na análise da eleição de
Trump e do Brexit. A discussão sobre pós-verdade permite-nos, ainda, problematizar
as noções de sujeito, condições de produção e materialidades discursivas.
Palavras-chave: Acontecimento discursivo. Pós-verdade. Política.
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CORPOS DE MARIA
Telma Domingues da Silva (UNIVAS)
Grupo de Pesquisa:Discurso, Ciência, Historicidade

O projeto Arte, escrita e sujeito: arquivos, práticas e tecnologias de linguagem na
sociedade contemporânea, que coordeno como parte das atividades docentes, tem
como objetivo abordar práticas de linguagem e a inscrição no Simbólico, tomando a
inserção do sujeito na linguagem como escrita (nas diferentes materialidades, na qual
se inscreve o sujeito: impressa/ digital; imagem fotográfica, eletrônica etc.),
destacando-se o objeto artístico. Propõe-se uma compreensão discursiva de objeto
simbólico, enquanto “objeto que articula heterogeneamente as linguagens”. Também
se propõe discutir a questão da leitura/ opacidade com relação aos objetos simbólicos,
dada a historicidade específica que os constitui. Trago neste âmbito o questionamento
sobre a leitura, na direção de uma reflexão sobre “escrita”, como gesto simbólico
(Orlandi, 1997) e como Ato (por oposição a Verbo). Inserido neste projeto, proponho
como pesquisa individual o projeto Memória feminina e produção artística, no qual
venho abordando gestos artísticos que remetam a uma memória feminina.
Compreendo objeto artístico enquanto bio-grafia: bio-gráfico não no sentido de
narrativa sobre uma vida pessoal, construção imaginária de um “eu”, mas no sentido
de dar “voz” (por meio de uma grafia) a um “corpo”. Desenvolvo uma reflexão focando
uma “realidade feminina”, uma memória feminina, no desafio de algo que, de algum
modo, escapa, fazendo constante deslocamento, na busca de se conceber algum
contorno. Proponho nesta comunicação discutir modos de corporificação (no caso,
pela escultura) de um desejo feminino. Como objeto de análise, trago esculturas de
Maria Martins, que assinava Maria: o conjunto que compôs a exposição Amazônia
(NY, 1943), oito esculturas em bronze fundido que “apresentam porosidades que
lembram a textura de plantas”, são nomeadas Yemanjá, Yara, Amazônia, Boiúna,
Cobra Grande, Yaci, O Boto e Aiokã e a artista escreve um texto poético para cada
uma.
Palavra-chave: Discurso. Interpretação. Discurso artístico.
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SIMPÓSIO III – DISCURSO, CORPO, EQUÍVOCO
Coordenação:
Dantielli Assumpção Garcia (UNIOESTE)
Membro dos grupos de pesquisa Discursividade, língua e sociedade e Educação e sexualidade –
GEPEX.

Luciene Jung de Campos (PPGTURH /UCS)
Membro dos grupos de pesquisa Divagar-se e Grupo Interdisciplinar Arte, Cultura e Patrimônio.

RESUMO DO SIMPÓSIO: Os trabalhos propostos para esse simpósio possuem em
comum o corpo enquanto materialidade discursiva. Desta forma, considera-se nas
proposições de apresentação o investimento teórico e analítico que busque pensar o
corpo em sua inscrição na estética contemporânea. Isso implica dizer que
pretendemos discutir o corpo, a corporalidade em equivocidade e em seus
atravessamentos estético-político. O corpo-sujeito, o corpo linguagem, o corpoequívoco um corpo e(m) discurso. Desta forma esse simpósio propõe colocar em
conversa esse corpo estético-político nas instancias de constituição dos sujeitos.
Palavras-chave: Discurso. Corpo. Equívoco. Materialidade Discursiva.
Comunicações:

O CORPO QUE GUARDA VENENO, O CORPO QUE GUARDA A LEI
Aracy Ernst (UFPEL)
Luciana Vinhas (UFPEL)
Grupo de Pesquisa: Laboratório De Estudos Em Análise De Discurso

Com o objetivo de refletir sobre os efeitos, nos corpos humanos, das políticas que
favorecem o uso de agrotóxicos principalmente no Brasil, o presente trabalho,
tomando como base para debate a exposição fotográfica intitulada “El costo humano
de los agrotoxicos”, de Pablo Piovano, enlaça uma discussão entre corpo,
subjetividade e Aparelho de Estado no seio do dispositivo teórico-analítico da Análise
de Discurso pêcheuxtiana. As imagens da exposição do argentino revelam corpos que
se moldam à política pública voltada para o desenvolvimento econômico e,
consequentemente, negligente à saúde pública e à soberania alimentar. Os corpos
apresentam deformações ocasionadas pela exposição ao agrotóxico, além de esse ser
fator determinante na incidência de câncer, no aumento de casos de malformação e
de aborto espontâneo, e no registro de elevada neurotoxicidade em habitantes de
comunidades que vivem próximas às plantações afetadas pelo envenenamento dos
alimentos. A reflexão começa por uma concepção discursiva do corpo, para, em
seguida, passar a uma teorização sobre os efeitos do político no corpo – em um corpo
que é constitutivamente político. Com isso, trazemos a reflexão proposta por Slavoj
Zizek no que diz respeito à sua leitura do sintoma na perspectiva lacaniana; a partir de
tal leitura, propomos uma interpretação sobre o aumento do uso dos agrotóxicos nas
nações que vivem à margem no modelo político do neoliberalismo. É assim que a
pesquisa pretende refletir sobre a relação entre inconsciente e ideologia.
Palavras-chave: Corpo. Política. Discurso.
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CORPO-EQUÍVOCO: MULHER E ABORTO
Dantielli Assumpção Garcia (UNIOESTE)
Grupo de Pesquisa: Etnia, Diversidade, Gênero

Neste trabalho, parte do projeto de pesquisa Ciberfeminismo: dizeres em rede
da/sobre mulher, desenvolvido na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, junto ao
grupo de pesquisa Etnia, Diversidade e Gênero, a partir da perspectiva teórica da
Análise de Discurso e mobilizando os conceitos de corpo (ORLANDI, 2012;
FERREIRA, 2013) e memória (PÊCHEUX, 1999), objetivamos analisar a postagem Se
não é legal, é clandestino, compartilhada na página do Facebook Não me Kahlo, e os
comentários que a ela seguiram. Nesse vídeo compartilhado pela página feminista,
são reproduzidas, como uma pesquisa pelo buscador Google, diferentes formas de
praticar aborto, evidenciando que esse ocorre apesar de sua proibição (em países da
América Latina). Jogando com a questão da legalidade, o vídeo clama pelo “aborto
legal, já”. Nessa materialidade significante, uma tensão instaura-se, apontando para o
funcionamento de uma memória que, historicamente, marca o não direito ao corpo da
mulher pela mulher, sendo este controlado pelo Estado, pela Religião e pela
sociedade que insiste em dizer não ao aborto legal, embora, clandestinamente, esse
aconteça, sendo possível descobrir como realizá-lo em uma pesquisa no
Google. Assim, neste trabalho, almejamos compreender como o corpo da mulher
constitui-se como um equívoco, aberto a falhas, que o Estado, a Religião, a sociedade,
isto é, os diferentes aparelhos ideológicos (ALTHUSSER, 1985), insistem em
tamponar, censurar, proibir de (r)existir.
Palavras-chave: Mulher. Corpo. Aborto.
UM OLHAR SOBRE A MOROCHA: QUANDO O PRECONCEITO DE GÊNERO É
APLAUDIDO E PREMIADO
Felipe Rodrigues Echevarria (PG-UFSM)
Grupo de Pesquisa: Da história e da política: as línguas, as fronteiras e as instituições

Fundamentado nos pressupostos teórico-metodológicos da História das Ideias
Linguísticas (HIL), o presente trabalho objetiva fazer uma análise dos sentidos e das
representações acerca da mulher e do gênero feminino na letra da canção Morocha,
interpretada por Davi Menezes Junior e Os Incompreendidos, no ano de 1984. Ao
verificarmos uma questão de incitação à violência contra a mulher, buscamos as
definições da palavra morocha em Dicionário de Regionalismos do Rio Grande do Sul
(1984), um dicionário regionalista produzido no mesmo ano do lançamento da música.
“Moça”, “mestiça”, “mulata” e “rapariga” são algumas das acepções apresentadas por
morocha, o que nos levou a averiguar os sentidos dessas palavras em um dicionário
nacional: Novo dicionário da língua portuguesa (1986), de Aurélio Buarque de Holanda
Ferreira. Em nosso gesto analítico, constatamos sentidos pejorativos apresentados por
esses verbetes. Dessa forma, refletimos sobre a condição do feminino refletida em
palavras. Verificando a maneira insultuosa como a mulher é retratada na canção
Morocha, buscamos em um instrumento linguístico regional e outro nacional ver de
que forma essa violência é legitimada através das definições de verbetes que constam
em dicionários. Sob a ótica da HIL, entendemos que dicionários revelam aspectos
sócio-históricos da época e do lugar em que foram produzidos. Nesse sentido,
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pesquisamos na história do Rio Grande do Sul os diferentes papéis que se esperam
de homens e mulheres, dentro de uma sociedade patriarcal que enaltece a figura do
homem e pouca visibilidade dá à mulher.
Palavras-chave: Discurso. Interpretação. Morocha.
CORPORIFICAÇÃO E TOMADAS DE POSIÇÃO DO SUJEITO FEMINISTA DA
MARCHA DAS VADIAS
Isaac Itamar de Melo Costa (PG-UFRGS)
A dominação do sujeito pelo Estado produz uma coerção, uma ilusão de o sujeito ser
dono do que diz e de si próprio, de seu corpo, podando qualquer tipo de capacidade
psíquica que proporcione reflexão, que induza à criatividade ou singularidade. Esse
mecanismo faz parte da interpelação do indivíduo em sujeito e está na base do
processo de subjetivação. Partindo desse primado, este estudo coliga a ideia de
subjetivação à de corporificação dos sujeitos, de maneira a conceber que um processo
é indissociável do outro. Subjetivar-se é, necessariamente, corporificar-se. Com tal
ancoragem, propomo-nos a examinar o sujeito em sua relação com o corpo e o
discurso, no que Vinhas (2014) denomina corpolinguagem discursivo. O sujeito a que
nos referimos é aquele da Marcha das Vadias (MDV), movimento feminista cujo eixo
principal se concentra na reestruturação da forma com a qual a polícia lida com as
situações relacionadas ao crime de estupro e os deslizamentos realizados a partir daí.
Partimos, assim, da hipótese de que os desdobramentos de sentido averiguados em
diferentes momentos da Marcha são evidenciados pela forma como o sujeito do
movimento feminista se corporifica ao manifestar, o que explicamos pelo viés do
discurso, da corporificação/subjetivação. Para tanto, mobilizamos os pressupostos
teóricos da Análise de Discurso de inspiração pecheuxtiana, com destaques à noção
de sujeito e, consequentemente, forma-sujeito, formação discursiva e posição-sujeito.
Nesse enquadramento, o cerne da discussão é analisar as tomadas de posição do
sujeito feminista da MDV num arquivo de imagens extraídas das Marchas das Vadias
compreendidas entre 2011 e 2015, de maneira a: a) apontar concretamente a
mudança de foco que sofreu a MDV pelo viés do processo de
subjetivação/corporificação; e b) identificar, nesse processo, as marcas ideológicas
deixadas no corpo pelo discurso.
Palavras-chave: Corpo. Macha das Vadias. Sujeito.
O CORPO DA MULHER NO CENÁRIO DAS FESTAS UNIVERSITÁRIAS
Kátia Alexsandra dos Santos (UNICENTRO)
Grupo de Pesquisa: Laboratório Discursividades, Mulheres e Resistência-MANAS

O corpo da mulher sempre foi alvo de vigilância e de regramento (DEL PRIORE,
2009). Temos acompanhado na história da mulher, a saída do espaço
privado/doméstico para o espaço público, organizando-se, portanto, um corpo-público
feminino (BEAUVOIR, 1960). Desse modo, os corpos femininos têm ocupado e
produzido diversos espaços na pólis, o que possibilita também que sejam alvo de todo
tipo de violência, já que se trata da exposição de um corpo, que, até certo ponto,
passa a ser de autoria das mulheres, e não mais dos homens. Assim, partindo de
algumas reflexões empreendidas a partir de um projeto de extensão chamado
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“Combate à violência e Redução de Danos: autonomia e dimensão pública-política do
corpo da mulher no cenário acadêmico”, que objetiva prevenir a questão da violência
contra a mulher sobretudo no cenário das festas universitárias, este trabalho pretende
analisar discursivamente (PÊCHEUX, 1975/2009) o lugar do corpo feminino nesse
cenário. Nesse sentido, tensionamos analisar o lugar discursivo que ocupa o corpo da
mulher que frequenta esses espaços festivos, compreendendo os efeitos de sentido
desse corpo-presença, articulando com a noção de corpo-político de Butler (2017). O
projeto de extensão tem feito intervenções em festas universitárias de modo que
temos um agrupamento/assembleia (BUTLER, 2017) de mulheres que pretendem que
o corpo feminino seja olhado de outro modo, para além do produto a ser
comercializado em opens bares, festas que cobram entrada de menor valor para
mulheres, entre outros espaços que conformam ambiguamente o corpo feminino.
Assim, as análises têm permitido compreender o corpo feminino como produto a ser
consumido e, portanto, um corpo-presença bem-vindo no espaço festivo, ora como
corpo-objeto, uma vez que se pode servir dele à vontade, ora ainda como corpodejeto, já que em certas circunstâncias ele deverá ser descartado por não servir mais
aos propósitos dentro do cenário festa.
Palavras-chave: Corpo. Mulher. Festas universitárias.
ANALIDADE NEGRA: PARÁFRASES ANAIS
Luana Ferreira de Souza (PG-IEL/UNICAMP)
Grupo de Pesquisa: Mulheres em Discurso

Este trabalho tem como objeto de análise a analidade negra. Interessa-me, mais
especificamente, investigar a produção e circulação de ideologias anais na pornografia
de reivindicação feminista, analisando o modo como as sexualidades de mulheres
negras tornam-se discursivamente orientadas para o ânus. Neste trabalho, pretendo
mostrar como as relações de sinonímia entre anal e preto são significadas quando as
vozes historicamente silenciadas de mulheres negras tomam a palavra e passam a
produzir o seu próprio pornô. Para tal empreendimento, desenvolvo a noção de
analidade negra, tomando como corpus dois filmes pornôs, produzidos por mulheres
negras, que circulam como feministas. As diferentes formulações visuais de paráfrases
anais, textualizadas em cenas prototípicas, permitem compreender os significados
raciais na pornografia feminista do ânus feminino negro como um local crítico de
prazer, perigo e curiosidade. As paráfrases anais que tomarei para análise são, da
inscrição teórico-analítica-politica de meu trabalho, produtos de determinadas
condições históricas o que possibilita pensar o ânus como uma textualidade
metonímica na qual é possível observar novas formas históricas de produção de
subjetividades nas quais as mulheres negras podem se significar para ter prazer.
Examino ainda como as mulheres negras fazem mover os sentidos em torno da
sexualidade feminina negra ao construírem narrativas de prazer em que toma o ânus
como um espaço, racialmente marcado, com potencial criativo de prazer e excitação.
Palavras-chave: Analidade negra. Pornografia feminista. Paráfrases.
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A SIGNIFICAÇÃO DO SUJEITO MULHER RESPONSÁVEL LEGAL PELO
ADOLESCENTE EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE
Maria de Fátima Pereira de Sena (PG-UEM)
Maria Célia Cortez Passetti (UEM)
Grupo de Pesquisa: GEpomi (Grupo de Estudo de Políticas e Mídias)

Sob a perspectiva teórica da Análise do Discurso de orientação francesa, a proposta
deste trabalho consiste em compreender as imagens que o sujeito mulher –
responsável legal pelo adolescente em privação de liberdade – constrói de si, do
adolescente e do ato infracional que demarcam a posição sujeito do/no seu discurso.
Para fundamentar a pesquisa, usamos os termos conceituais da Análise do Discurso
sustentados por Pêcheux (1990, 2007, 2014) e outros importantes estudiosos desta
linha de pesquisa, aprofundando-nos nas categorias: sujeito, formação imaginária,
ideologia, memória discursiva, dentre outros. Para tentar compreender o
funcionamento imaginário no discurso das mulheres, construímos um arquivo com 25
entrevistas realizadas com o sujeito mulher do círculo afetivo do adolescente privado
de liberdade. Optamos por fazer entrevista semiestruturada, pois, segundo Orlandi
(2012), as práticas ideológico-discursivas devem ser sem representações sociais a fim
de compreender a maneira pela qual a enunciação funciona no sentido de fazer surgir
a imagem que a mulher constrói de si, do adolescente e do ato infracional. Nesse
intuito, estabelecemos três objetivos específicos. O 1º descreve memórias que
permeiam os dizeres discursivos do sujeito mulher acerca da imagem que faz de si, do
adolescente em privação de liberdade e do ato infracional cometido. O 2º delineia os
efeitos de sentidos que emergem nas/das imagens que o sujeito formula sobre si,
sobre o adolescente e sobre o ato infracional. Enquanto o 3º procura estabelecer
marcas que sinalizam a ideologia em que o sujeito mulher se inscreve e as condições
materiais que a conduziram a tal inscrição. As longas horas de transcrição nos fazem
pensar que há uma possibilidade de entrada analítica pelo viés do sentimento de
maternidade perpassando pelos campos da religião e do jurídico.
Palavras-chave: Formação imaginária. Mulher. Adolescente. Ato infracional.
DISCURSIVIZAÇÕES DO(S) CORPO(S) EM MATERIALIDADE VISUAL:
EQUÍVOCOS E TRAÇOS DE RESISTÊNCIA
Renata Marcelle Lara (UEM)
Grupo de Pesquisa: GPDISCMÍDIA-CNPq/UEM –
Grupo de Pesquisa em Discursividades, Cultura, Mídia e Arte.

O Grupo de Pesquisa em Discursividades, Cultura, Mídia e Arte (GPDISCMÍDIACNPq/UEM), vinculado à Universidade Estadual de Maringá (UEM), sob minha
liderança, foi fundado em 2015 e atua em duas linhas de pesquisa: “Discurso em
Análise” e “Estudos da Cultura e Mídia”. O aporte teórico-analítico é a Análise de
Discurso francesa de Michel Pêcheux, estabelecendo diálogos com os Estudos da
Cultura e outras perspectivas, de afinidade materialista, históricas, filosóficas,
psicanalíticas, artísticas e comunicacionais. Formado, em sua maioria, por
pesquisadores e pós-graduandos da área de Letras e da graduação em Artes Visuais,
o grupo tem se voltado a temáticas e objetos discursivos que entremeiam Linguística,
Artes e Comunicação. Corpo artístico-discursivo, performance, arte e cultura popular,
discurso cinematográfico, discurso em minisséries, discurso em rede e em outras
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materialidades visuais, equivocidade do (discurso do) social, entre outros, participam
da constituição dos objetos de pesquisa do nosso grupo. O interesse está na
realização de investigações que objetivam problematizar sentidos estabilizados na
sociedade e compreender sentidos outros resultantes de deslocamentos discursivos.
Para o simpósio “Discurso, corpo, equívoco”, apresento um percurso investigativo do
grupo, resultado de análises conjuntas da minissérie Justiça (2016), que está sendo
reunido no e-book Minissérie em análise: sujeito, corpo(s), imagens, e que será
publicado, neste ano, pela Editora Syntagma. Por uma questão de delimitação e
especificidade do simpósio, a ênfase será para a segunda parte do livro cuja
subtemática é “Sujeito-mulher e a discursivização dos corpos”. O objetivo é dar
visibilidade às pesquisas integradas do grupo acerca de um mesmo material analítico,
na construção de objetos discursivos diversos, reunidos pelo mesmo referencial
teórico e metodológico em torno da equivocidade e resistência na discursivização
do(s) corpo(s) em materialidade imagética em movimento.
Palavras-chave: Materialidade visual. Discursivização do(s) corpo(s). Equivocidade.
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SIMPÓSIO IV – DISCURSO, MÍDIA, MEMÓRIA
Coordenação:
Silmara Dela Silva (PPEL-UFF)
Membro dos grupos de pesquisa Discursividade, Língua e sociedade e Teoria do Discurso.

Ercília Cazarin (PPGLetras-UCPel)
Líder do grupo de pesquisa Estudos e Pesquisa em Análise do Discurso - GEPAD-RS.

RESUMO DO SIMPÓSIO: A proposta do Simpósio Discurso, Mídia e Memória é reunir
pesquisas que discutam as questões relacionadas aos discursos em circulação na
mídia, que desempenham papel fundamental na constituição do sujeito e sociedade.
Esse Simpósio tem por objetivo discutir questões acerca do funcionamento da
memória nos discursos da/na mídia, em diversas materialidades significantes,
relacionado à língua, ao sujeito, à história e aos processos de produção de sentidos,
problematizando o lugar da memória (Pêcheux 1999) e o papel da mídia na sociedade
contemporânea.
Palavras-chave: Discurso. Mídia. Memória.
Comunicações:

PARTICIPAÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA: DISCURSO, PROPAGANDA E
ARQUIVO
Cleiton de Souza Sales (PG-UNEMAT)
Grupo de Pesquisa: Cartografias da linguagem

Objetiva-se, com o presente texto, dar visibilidade à análise do funcionamento
discursivo de algumas propagandas veiculadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
com relação à questão da participação da mulher na política. Para isso, tomamos
como recorte formulações presentes em dois vídeos em circulação no Youtube e um
banner veiculado no site do TSE, que são parte de uma campanha em que a
instituição convoca a mulher a participar da política. Nesse recorte, almejamos
compreender o modo como esses materiais produzem sentido, considerando sua
circulação no espaço digital, e também a relação que eles estabelecem na
composição de um arquivo que entra em funcionamento sob determinadas condições
de produção. O surgimento dessa rede de formulações institucionais e, principalmente,
propagandas institucionais acerca da participação da mulher na política, se dá a partir
de condições específicas, ou seja, da criação de uma lei que estabelece percentuais
máximos e mínimos para participação “de cada sexo” nas campanhas políticas. A
perspectiva teórica à qual nos filiamos para a formulação deste trabalho é a Análise de
Discurso de viés materialista, que tem como precursor Michel Pêcheux, na França, e,
aqui no Brasil, Eni Orlandi, juntamente com uma equipe de pesquisadores, em
diferentes regiões do Brasil. Dada essa filiação, consideramos que os sentidos não
são dados a priori. Eles são produzidos sob determinações sócio-históricas e
ideológicas, e isso está ligado aos modos de ler o arquivo, dentro de suas
especificidades, ou seja, a partir de “clivagens subterrâneas” (Pêcheux, 2010), que
propiciam que ele seja lido de uma forma e não de outra.
Palavras-chave: Discurso. Propaganda. Arquivo.
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EFEITO DE COPRESENÇA LULA-DILMA E A ESCRITA DA HISTÓRIA DAS
ELEIÇÕES DE 2010
Elaine de Moraes Santos (UFMS)
Grupo de Pesquisa: SuDiC - Corpo, Surdez e Discursividades (político)midiáticas

Com base nos pressupostos teórico-metodológicos da Análise do Discurso (AD) de
linha francesa, este trabalho assume a concepção foucaultiana de história, como um
conjunto descontínuo de temporalidades, e recupera os fios discursivos de um
acontecimento singular no contexto brasileiro de 2010 – a indicação de Dilma Rousseff
como candidata pelo Partido dos Trabalhadores (PT), para sucessão de Luiz Inácio
Lula da Silva. Em uma leitura de sua historicidade, no emaranhado de fatos e eventos
que constituem as condições de possibilidade da corrida presidencial do período, a
compreensão de nosso objeto passa, portanto, pela problematização de aspectos
variados: a emergência de uma candidata, sem experiência eleitoral, para a sucessão
de um governo de alta popularidade no país; as relações de força que delineiam na
contemporaneidade um discurso híbrido, que é norteado pelo convívio de
esferas distintas - o político-midiático; e as regularidades/dispersões que orientam a
discursivização que os sujeitos Dilma e Lula tiveram nas páginas da prática discursiva
em análise. Para tanto, tomamos o emaranhado de fatos e eventos político-midiáticos
que enquadraram os dois sujeitos políticos em um arquivo formado pelas 208 edições
dos semanários Carta Capital, Época, IstoÉ e Veja, publicadas no ano eleitoral. Os
resultados mostram a produção de um efeito discursivo de copresença Lula-Dilma, o
qual, em três das mídias analisadas, explicita uma desqualificação da imagem da
petista, como produto criado com fins eleitorais. Nelas, os dois sujeitos, copresentes
em fotomontagens, corroboram o discurso-denúncia corrente de que a manutenção da
concomitância entre as agendas públicas do “criador” e de sua “criatura” era a matériaprima para o crescimento da ex-ministra nas pesquisas de intenções de voto da
corrida presidencial. Enquanto dispersão, na CartaCapital, o efeito discursivo destaca
a parceria dos dois sujeitos como essencial à continuidade da política empreendida
pelo partido.
Palavras-chave: Copresença discursiva. Eleições presidenciais. Mídia impressa.
A PRISÃO DE LULA EM 2018: DO ACONTECIMENTO À RESISTÊNCIA
Ercilia Ana Cazarin
Grupo de Pesquisa GEPAD – UFRGS

O texto situa-se no campo do discurso político e, teoricamente sustentado na Análise
do Discurso com filiação em Pêcheux, ocupa-se em compreender como o
acontecimento histórico da prisão de Lula em abril de 2018 se constitui em um
acontecimento discursivo nos moldes do que preceitua Pêcheux (1990) em Discurso:
estrutura ou acontecimento. Um acontecimento que vem romper com uma rede de
formulações e instaurar outra. Entendemos que o acontecimento histórico aqui referido
estabelece uma ruptura no campo do discurso, inaugurando uma nova rede de
saberes, ou seja, novos dizeres passam a circular nos mais diferentes espaços: em
eventos enunciativos, nas redes sociais, na mídia alternativa etc., mas que, por sua
vez, são silenciados na chamada grande mídia. Enunciados, dentre outros, como
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“#Lula livre, Lula lá”, “Somos todos Lula”, “Lula, guerreiro do povo brasileiro”, “Somos
milhões de Lula” passam a ser repetidos. A repetibilidade desses e de tantos outros
enunciados retoma, do interdiscurso, outros dizeres que nos remetem à memória
discursiva, mas também que nos apontam para pontos de resistência e de revolta
(PÊCHEUX, 1990) e que funcionam produzindo sentidos e acirrando, cada vez mais, o
antagonismo entre distintas formulações.
Palavras-chave: Acontecimento discursivo. Memória discursiva. Resistência.
DISCURSO DE DIVULGAÇÃO JURÍDICA NA SOCIEDADE DO ESPETÁCULO: O
ENCONTRO INCONTORNÁVEL ENTRE OS APARELHOS JURÍDICO E MIDIÁTICO
Jael Sânera Sigales Gonçalves
(Instituto Federal Sul-rio-grandense/Universidade Federal de Pelotas (UFPel) Grupo de
Estudos na Interface Língua, Direito, Estado e Sociedade

O Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro colocou-se na vanguarda das cortes
constitucionais do mundo ao ser o primeiro tribunal a transmitir ao vivo seus
julgamentos e divulgá-los em um canal próprio no YouTube. Os vídeos da Ação Penal
470, que julgou o ‘Caso Mensalão’, foram os mais assistidos na história do canal. Em
nossa pesquisa de Doutorado (GONÇALVES, 2017), desde uma posição materialista
de leitura, dedicamo-nos à descrição e à interpretação do discurso do Ministro-Relator
no julgamento do ‘Mensalão’. Tomamos, de um lado, a materialidade da escrita, no
texto escrito-a-ser-lido (X) pelo Ministro-relator; de outro, a materialidade da voz, no
texto lido-a-ser-transcrito (Y) no Acórdão. Na relação entre (X) e (Y), observamos um
jogo polissêmico, tenso, contraditório, entre a contensão de sentidos da escrita e a
abertura ao equívoco da voz. Forjamos, a partir daí, a possibilidade de considerar o
discurso do Supremo Tribunal Federal no seu funcionamento como discurso de
divulgação jurídica na sociedade do espetáculo (DEBORD, 2012). Caracterizamos
divulgação jurídica como o conjunto de práticas discursivas de produção e reprodução
de rituais no aparelho jurídico que têm como condão, no Estado de Direito, simular a
circulação democrática e transparente de sentidos. No presente Simpósio, propomonos fazer trabalhar a noção de divulgação jurídica a partir de novas discursividades
que, depois do “Mensalão”, voltaram a colocar o Supremo Tribunal Federal na cena do
debate político que (se) instaurou (n)o processo de destituição do governo
democraticamente eleito nas eleições de 2014 no Brasil. Juntando ao arquivo de
divulgação jurídica outros documentos que também materializam o encontro do
aparelho jurídico com o midiático, propomos um gesto de interpretação que nos leve a
atualizar teoricamente a noção de discurso de divulgação jurídica e a cogitar, a partir
da reflexão sobre o papel da memória discursiva, seu funcionamento cínico nesta
sociedade espetacular.
Palavras-chave: Discurso de divulgação jurídica. Sociedade do espetáculo. Supremo
Tribunal Federal.
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O ESTATUTO DO ESQUECIMENTO NO ACONTECIMENTO DISCURSIVOMIDIÁTICO DO INCÊNDIO NO MUSEU NACIONAL: A FOTOGRAFIA COMO A
MEMÓRIA
Jefferson Gustavo dos Santos Campos (PG-UEM)
Grupo de Estudos em Análise do Discurso da UEM (GEDUEM/CNPq)

A presente comunicação tem por objetivo refletir acerca do estatuto do esquecimento
nas demandas político-sociais de (re)constituição do acervo do Museu Nacional após
o incêndio que o destruiu por completo. A série de imagens e notícias veiculadas no
campo midiático acerca desse desastre revigora a lei de constituição do arquivo
discursivo sobre a produção material dos bens culturais que se mantinham sob a
guarda do referido museu e se choca com as ações de (re)constituição da memória a
partir de ações que encontram, nos registros de estranhos ao universo museológico,
as condições de possibilidade da inscrição da memória na materialidade fotográfica,
cujo efeito é o “isto-foi” da arte consumida pelas chamas. Ante a essas condições,
problematizamos: qual é a função do esquecimento na constituição das medidas de
restituição/instituição da memória material, social e discursiva que comporão os modos
de “representação” do novo museu? Tomando como escopo teórico as teorizações de
Michel Foucault, bem como discussões correlatas aos temas da memória e do
esquecimento, a tese defendida é a de que, as chamas, ao consumirem a parte
material e visível da memória, para além de comoverem aqueles que, na arte e nas
ciências, mitigam as dores do tempo presente, abriu espaço para a intersecção do
esquecimento, enquanto elemento regulador do que pode ou não se tornar memorável
pelo viés do olhar do expectador comum que, de uma visita ao museu, registra,
apenas, aquilo que aos olhos lhe chama a atenção. Preliminarmente, a reflexão
aponta para o fato de as ações de reconstituição da memória do museu (a formulação
da materialidade museológica, a curadoria, a institucionalidade, etc) se inscreverem na
ordem do ordinário ao campo do registro fotográfico. O punctum dessa nova cadeia de
memória estabelece o que se chamará de “efeito-fênix”: a memória que se esfacela
nas cinzas e se reconstrói na/da sua própria virtualidade.
Palavras-chave: Museu Nacional do Rio de Janeiro. Memória. Esquecimento.
OS DIAS NÃO ERAM ASSIM NOS TELEJORNAIS: O DISCURSO SOBRE AS
DIRETAS JÁ NA TELA DA GLOBO
Lisiane Schuster Gobatto (PG-UFRGS)
O presente trabalho trata do discurso sobre a campanha Diretas Já produzido pela
Rede Globo: no jornalismo e na ficção. No que se refere ao jornalismo, falo da
cobertura realizada no período da campanha (1983/1984), nos telejornais da emissora,
e que foi retomada numa seção denominada Erros no Portal Memória Globo por meio
de uma coletânea de reportagens da época e vídeos de depoimentos de profissionais
envolvidos na cobertura. Já no que diz respeito à ficção, analiso a supersérie “Os dias
eram assim”, exibida no período de 17 de abril a 18 de setembro de 2017. O objetivo é
investigar como o acontecimento Diretas Já é tratado pela Globo, contrastando o
jornalismo, a ficção e a memória constituída por cada um deles. À luz da Análise do
Discurso de linha francesa, pretendo perseguir os efeitos de sentido que ecoam da
cobertura jornalística no portal de memórias e na supersérie. O precursor da Análise
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do Discurso, Michel Pêcheux, observou que o sentido é [...] historicamente
determinado, pelo interdiscurso, pela memória do dizer: algo fala antes, em outro
lugar, independentemente” (PÊCHEUX, 2008, p. 64). A citação permite dizer que,
atrelados aos sentidos já fixados na memória, os novos sentidos decorrentes da
criação do portal e da exibição da supersérie passam a integrar um sistema de
representação e/ou reprodução de “consensos de significação” constituindo uma
memória institucionalizada de como a emissora quer ser historicamente lembrada. A
exibição da supersérie tem origem no mesmo contexto da criação do portal de
memória da Globo na internet: a insustentabilidade do discurso de imparcialidade
jornalística. Não sendo mais possível camuflar o posicionamento diante da cobertura
das Diretas, a Globo tratou de criar novas memórias, tanto pelo jornalismo, quanto
pela ficção. Se o “erro” na cobertura (por não dar a ênfase que a campanha merecia
nos telejornais) foi recoberto no portal Memória Globo, na minissérie ele foi reescrito.
Palavras-chave: Memória. Diretas Já. Rede Globo.
DA DOCILIZAÇÃO À RESISTÊNCIA: MOVIMENTOS DE RESISTÊNCIA DO
SUJEITO NO DISCURSO POLÍTICO
Maria Inês Gonçalves Medeiros Cordeiro (PG-UFPEL)
Grupo de Pesquisa: Laboratório de Estudos em Análise de Discurso - LEAD

Este trabalho filia-se aos estudos de Michel Pêcheux, tendo como objetivo, apresentar
e analisar o recorte discursivo, nomeado de “Pesquisa teu coração”, a partir do
enunciado produzido pelo candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Sul,
José Ivo Sartori, na propaganda eleitoral de 2014 (matéria veiculada na mídia
eletrônica). Em nosso gesto de leitura, procuramos entender as relações e os efeitos
de sentido instaurados pela inserção da tomada de posição do sujeito do/no discurso,
apontando para um processo de docilização – entendido como o modo de dizer que
evita o embate, que se desvia de qualquer tipo de enfrentamento, no qual se diz de
forma docilizada, compreensiva, apagando o confronto de ideias que é (ou era!)
próprio do discurso político (SARGENTINI, 2017, p. 87) - sem, no entanto, refutar a
possibilidade de resistência. Tal discurso envolve um modo particular de dizer na
política, articulando discursos de ordem técnica e emotiva, num cenário marcado pela
disputa eleitoral, calcado em informações publicizadas na pesquisa eleitoral. Este
processo de sensibilização e interpelação do interlocutor, permite-nos pensar que os
sentidos de resistência também sempre podem ser outros. Neste caso específico, a
docilização materializa-se no amor pelo Estado do Rio Grande do Sul, que no
imaginário social, supostamente sente-se no coração. Desse modo, há um processo
de personalização, que se produz na imagem de um candidato dócil, fraternal,
amoroso, mas que, ao mesmo tempo, poder ser associada ao enfrentamento, à
resistência que se materializa em palavras e gestos.
Palavras-chave: Discurso político. Docilização. Resistência.
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AS FORMAS DO DISCURSO ECONÔMICO: A RESPONSABILIZAÇÃO DO
SUJEITO TRABALHADOR
Raquel Noronha (PG-UNICAMP)
A partir dos pressupostos teóricos da Análise do Discurso de linha materialista, este
trabalho propõe uma reflexão a respeito do processo de individualização em que,
recorrente, questões de preconceitos são apagadas dando lugar a responsabilização
do indivíduo pelo seu sucesso no mercado de trabalho. Mobilizando conceitos de
memória discursiva e posição sujeito, analisamos notícias veiculadas em mídias
virtuais, preferencialmente em páginas de associações que se propõe a promover a
igualdade de gênero. Analisamos reportagens que mostram o percurso de mulheres
bem sucedidas que, somados ao fato de serem mulheres no mercado de trabalho, têm
seu discurso atravessado por questões raciais ou de gênero, como é o caso de
mulheres transgênero.
Interessa-nos investigar os efeitos desse processo de
individualização relacionando-o com o discurso neoliberal/ econômico (Guilbert, 2011),
observando o atravessamento de questões pessoais pela economia. Em nosso
trabalho, analisamos as filiações de memória para observarmos a projeção de
posições sujeito que funcionam nesses discursos, bem como o modo como elas se
relacionam com sentidos autorizados pela memória discursiva. Nossa hipótese é que
as histórias usadas para ilustrar a possibilidade do sucesso individual no mercado de
trabalho funcionam no sentido de apagar o funcionamento do sistema capitalista
apontando o indivíduo como responsável pelo seu próprio destino e capaz de construir
uma carreira de sucesso através exclusivamente de seu esforço. Nosso interesse é
contribuir para a discussão sobre a inclusão da mulher no mercado de trabalho.
Palavras-chave: Mulher. Discurso econômico. Memória.
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SIMPÓSIO V – DISCURSO, ESCOLA, LEITURAS
Coordenação:
José Simão da Silva Sobrinho (PPGEL-UFU)
Líder do grupo de pesquisa Fotografia e Discurso (FODI) e membro do grupo Pesquisa e Estudos em
Linguagem e Subjetividade.

Amanda E. Scherer (PPGLetras-UFSM)
Professora Titular de Linguística da UFSM, Coordenadora Geral do Laboratório Corpus, Laboratório de
Fontes de Estudos da Linguagem e líder do grupo de pesquisa Linguagem, Sentido e Memória.

RESUMO DO SIMPÓSIO: A partir da aprovação, em 2016, da PEC 241, emenda
constitucional que criou um teto para os gastos públicos congelando os investimentos
em 20 anos, temos acompanhado inúmeros desmontes na área da Educação: cortes
orçamentários, suspensão de programas e projetos sociais, redução de investimentos
e financiamentos, enfim, proposições de políticas públicas que vêm acentuar, cada vez
mais, as desigualdades e conter o mínimo de transformação social que possa ser
estimulada na escola. É diante deste cenário que o Simpósio Discurso, escola e
leituras objetiva acolher trabalhos que discutam, como um gesto de resistência, os
rumos que a educação vem tomando, a partir de temas como: práticas de ensino e
aprendizagem, formação de professores, análises de políticas públicas de ensino e
outras análises que proporcionem uma compreensão histórico-política da escola no
Brasil.
Palavras-chave: Discurso. Escola. Leituras. Resistência.
Comunicações:

O ESPELHAMENTO DO (IN)COMUM NO CONTEXTO DISCURSIVO DA
PROPAGANDA SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: ENTRE
SILENCIAMENTOS E RESISTÊNCIA
Clésia da Silva Mendes Zapelini (Unisul)
Juliene da Silva Marques (PG-Unisul)
Grupo de Pesquisa Relações de Poder, Memória e Esquecimento

Este trabalho é resultado de uma pesquisa que apresenta como corpus a propaganda
sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) divulgada pelo Governo Federal em
2018. Pretende-se analisar o funcionamento discursivo promovido pela propaganda
para entender quais são os efeitos de sentido suscitados por essa materialidade
considerando a manutenção do comum. Nesse contexto, o processo de espelhamento
das imagens e da realidade possibilita pensar-se em uma tentativa de eliminar a
diversidade. Para a investigação, ter-se-á como base os aportes teóricos da Análise
do Discurso, a partir de conceitos referentes tanto à construção dos sentidos quanto à
tentativa do apagamento destes. Assim, autores como Eni Orlandi e Michel Pêcheux
ajudam a interrogar o processo interpretativo, tendo em vista que, para o processo de
análise, foram selecionados recortes da propaganda com base na leitura imagética e
verbal. A partir de sequências discursivas, foi possível discutir os apagamentos e
silenciamentos que o comum representa. Desse modo, considerou-se que, entre uma
política e outra, o espelhamento do real faz-se impossível e, por isso, as tentativas
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sempre permanecem como forma de enfrentamento às diferenças. Igual; Comum;
Todos: é o que se impõe. Apesar disso, assim como a língua, o discurso e a história, a
vida também não se homogeneiza nem se deixa espelhar. As linhas de fuga se abrem
como caminhos de resistência. Além disso, um olhar para o ensino e a aprendizagem
se faz necessário, pode-se dizer: urgente. Mas essa perspectiva deve ter como ponto
de ação a visão da comunidade escolar, em uma democracia que resiste para fazer-se
possível.
Palavras-chave: Análise de Discurso. Políticas Públicas. BNCC.
A DISCURSIVIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ALTERNATIVA NO PERÍODO DE
REDEMOCRATIZAÇÃO DO BRASIL
Debbie Mello Noble (PG-UNISUL)
Grupo de Pesquisa: Produção e divulgação do conhecimento

Não é novidade que as práticas pedagógicas caminham lado a lado com os dizeres
sobre elas. Sabemos que as práticas pedagógicas sofrem inúmeras determinações,
inclusive vindas de outros lugares, que não só o discurso pedagógico. Isto é, a
construção dos sentidos de educação passa pela relação com a formação social, com
os âmbitos político e econômico. Assim, a educação é determinada, em diferentes
momentos históricos, por meio de adjetivos como inovadora, tradicional, alternativa,
democrática, experimental, incremental, sem partido, entre outros. Dessa forma, o
presente trabalho se propõe à compreensão da historicidade da educação adjetivada
como alternativa durante o período de redemocratização do Brasil, investigando as
condições sócio históricas e ideológicas que produzem os discursos que sustentam
esse modo de adjetivar a educação. Assim sendo, olharemos, sob a lente da Análise
do Discurso Pêcheuxtiana, para um corpus de análise composto por registros de
práticas pedagógicas de instituições denominadas alternativas, tomando-os como a
discursivização destas práticas. Discursivamente, podemos afirmar que essa
adjetivação materializa, na língua, demandas sócio históricas diferentes, produzindo
efeitos de sentido relacionados a diferentes formações ideológicas e discursivas. Os
sentidos funcionam produzindo um efeito de evidência para o sujeito, porém, é através
da análise de sua historicidade que podemos chegar aos seus processos de produção
e, consequentemente, a outras possibilidades de sentidos.
Palavras-chave: Educação Alternativa. Redemocratização. Historicidade.
A NOÇÃO DE AUTORIA NO CONTEXTO DE PRODUÇÃO ESCRITA DO ENEM
Diego Michel Nascimento Bezerra (PG-UNICAMP)
Shara Lylian De Castro Lopes (PG-UNICAMP)
A noção de autoria ganha cada vez mais espaço na cena atual de ensino de língua
portuguesa. Mesmo diante do trajeto teórico que vai desde as proposições de Foucault
(1969) até as novas percepções para tal noção, observamos que mais discussões são
necessárias para adquirir definição operacional utilizável como critério de avaliação no
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que visa avaliar, entre outras habilidades, a
capacidade de alunos concluintes da educação básica com relação à escrita singular.
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Trata-se de um espaço de produção escrita peculiar onde se espera que os
participantes demonstrem a capacidade de uma escrita modalizada em posições
subjetivas. Preocupamo-nos, assim, com as seguintes questões: a) a estruturação dos
critérios de ordem discursiva da matriz de avaliação das redações do Enem explicita
claramente as condições que permitem a emergência de uma escrita singular voltada
para constituição de autoria? b) As redações dos estudantes classificadas como
‘autorais’ pelos avaliadores revelam uma correspondência com modalização nas
posições subjetivas vinculadas à escrita singular? Consideramos teoricamente as
dimensões de autoria relativas ao trabalho de escrita a partir da perspectiva de sua
aparição social, conforme Maingueneau (2010), as modalizações nas posições
subjetivas durante o ato de escrever, conforme Magalhães e Riolfi (2008) e as
condições que forjam uma escrita autoral, de acordo com três atitudes discursivas
propostas por Possenti (2009; 2016). A partir destas discussões teóricas, tomamos
como material de análise a matriz de correção das redações do Enem, fragmentos de
documentos que explicitam os critérios correção da matriz de formação dos
avaliadores e duas redações classificadas como autorais. Como resultados parciais,
verificamos que a utilização da noção de autoria como elemento constitutivo da
avaliação das práticas de produção escrita na educação básica é preciso uma
solidificação de ações didáticas voltadas para a singularização do texto no ensino de
português. Vemos a necessidade de mais discussões sobre a didatização da noção e
de seu viés político-discursivo para o exame de modo geral.
Palavras-Chave: Autoria. Produção textual. Análise do discurso.
CIÊNCIA, ESTADO E POLÍTICAS
Joelma Aparecida Bressanin (UNEMAT)
Grupo de Estudos Políticas e Ensino de Línguas no Centro-Oeste – GEPELCO/CNPq

Propomos, nesta pesquisa, refletir sobre o político a partir da relação entre Ciência,
Estado e Políticas para compreender o modo como as relações sociais, as instituições
e as práticas significam a educação e os sujeitos que participam desse processo.
Dessa forma, colocaremos em evidência as diferentes práticas científicas, linguísticas
e pedagógicas em torno de um arquivo que recorta o espaço escolar, para
compreender, pelo viés discursivo, o processo de produção e circulação dos sentidos.
Conforme Orlandi (2010, 2017), é necessário pensar na articulação, pelo Estado, do
simbólico com o político. Em outras palavras, queremos compreender em que
formação discursiva, relativa a uma dada formação ideológica, as políticas públicas de
ensino se inscrevem e como essas políticas se transformam, se repetem e se
estabilizam, produzindo determinadas discursividades em torno do direito à educação.
Nessa direção, recorremos ao trabalho da memória discursiva, por um lado, pensando
nas novas políticas implementadas pelo atual governo de Estado, sustentadas no jádito, que vão configurar a produção do consenso em torno da necessidade de se
“reformar” a Educação, a partir de uma Base Nacional Comum Curricular e de um
“novo” Ensino Médio. E por outro, nas estratégias utilizadas, no modo como tais
políticas são divulgadas, uma vez que na administração dos sentidos, há um
funcionamento que produz efeitos de evidência, efeitos de verdade, significando o
sistema educacional como ultrapassado, desatualizado e os profissionais como
despreparados. Daí a importância de observarmos de que modo a educação e os
sujeitos, discursivizados a partir de uma projeção imaginária calcada na ineficiência e
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na incapacidade de superação do déficit escolar, produzem seus efeitos, tornam-se
argumentos recorrentes nos discursos que circulam na mídia e nas práticas políticas.
Esperamos que nossa reflexão nos possibilite “ousar se revoltar” para empreender a
transformação das relações sociais.
Palavras-chave: Análise de Discurso. Políticas de ensino. Efeitos de verdade
UMA ABORDAGEM DISCURSIVA DA TEXTUALIDADE DE UMA CRÔNICA: NO
JOGO ENTRE PARÁFRASE E POLISSEMIA
Luciana Cristina Ferreira Dias Di Raimo (UEM)
Grupo de Pesquisa: Discurso, Autoria e Ensino

Considerando a relevância de pensar a problemática de práticas de leitura sob um
olhar discursivo, a presente comunicação traz um possível percurso de leitura de uma
crônica jornalística publicada no sítio eletrônico do Jornal O Globo, de Luís Fernando
Veríssimo, sob o título A carne. Os conceitos a serem mobilizados nessa prática de
leitura e que foram sendo demandados no gesto da análise prévia são: condições de
produção, paráfrase e polissemia e autoria. A proposta de leitura tem como objetivo
apresentar possíveis encaminhamentos para a materialidade da crônica, bem como
problematizar algumas questões pertinentes à efetivação da autoria em sala de aula.
Na prática de leitura implementada, vale destacar que a crônica me permitiu
problematizar alguns aspectos relevantes a toda e qualquer prática de leitura: (i) a
própria materialidade do texto que demanda uma interpretação e não outra, nas
palavras de Lagazzi (2010, p.99) “devemos significar na unidade”, considerando as
condições de produção, as histórias de leituras e circulação dos textos; (ii) as
posições-sujeito- que recortam o interdiscurso- a partir das quais a leitura se produz e
pode ser produzida e (iii) a possibilidade de dar visibilidade à diferença, à
heterogeneidade, à equivocidade dos sentidos- o que, nesse caso, se relaciona ao
fato de a expressão “carne fraca” se filiar a diferentes formações discursivas. Assim
sendo, acredito que um investimento no movimento de paráfrase- retorno do mesmo e
polissemia- possibilidade de deslizes, em práticas de leitura, pode ser um possível
caminho para que professor e alunos possam se abrir para a escuta de outros
sentidos também reclamados no texto. Tais sentidos polissêmicos, ao circular em sala
de aula, podem afetar as leituras de todos de modo que haja disputa por sentidos:
uma disputa que se abra para além de um gesto de leitura autorizado pelo livro
didático ou pelo professor.
Palavras-chave: Análise de discurso. Leitura. Autoria.
IMAGINÁRIO(S) DE LÍNGUA NAS PRÁTICAS DE ENSINO DE PROFESSORES DE
LÍNGUA PORTUGUESA (LP)
Rafaela Kessler Kist (PG-UFPR)
Grupo de Pesquisa: Estudos do Texto e do Discurso: entrelaçamentos teóricos e analíticos

O ensino de língua portuguesa é atravessado e influenciado, principalmente, por três
concepções de língua: língua(gem) como expressão do pensamento; língua(gem)
como instrumento de comunicação e língua(gem) como forma de interação. Cada
concepção, em condições de produção específicas, produz determinado imaginário de
língua e de ensino de LP. Dessa forma, inscrevendo- nos na Análise de Discurso (AD)
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pecheuxtiana, buscamos compreender o(s) imaginário(s) de língua e de ensino de
língua que constituem o discurso de professores de LP. Os enunciados analisados
partiram de entrevistas realizadas com cinco professores de língua portuguesa do
Ensino Fundamental II, da rede estadual de ensino da cidade de Curitiba – Paraná.
Diante disso, partimos das seguintes perguntas: Quais as finalidades do ensino de
LP? Quais são as verdades que estão em evidência no discurso do sujeito-professor
em relação ao ensino de língua? Em nossos primeiros gestos de análise, observamos
que há um embate nos jogos de força entre o modelo regido pela Gramática
Normativa e o modelo que se ancora numa concepção enunciativo-discursiva baseada
nos estudos do Círculo de Bakhtin. Desse modo, diferentes imaginários de língua
compõem o ensino de LP, e a FD que integra os enunciados do sujeito-professor é
atravessada por diferentes saberes que se opõem/divergem/convergem entre si. O
sujeito inscreve seu discurso em dizeres e práticas nas quais se identifica e essa
identificação nos fornece pistas para depreender sua filiação aos domínios de
memória e, portanto, compreender os efeitos de sentido do seu discurso. Tal inscrição
faz parte de condições de produção de um processo que entendemos como de
inscrição do sujeito-professor à certa concepção de língua, cujo efeito é marcado por
determinado imaginário de língua.
Palavras-chave: Análise do Discurso de Linha Francesa. Prática docente. Imaginário
de língua.
A INSTAURAÇÃO DA UNIVERSIDADE NO BRASIL: ARQUIVO, MEMÓRIA,
HISTORICIDADE
Vitória Eugênia Oliveira Pereira (PG-UNICAMP)
Grupo de Estudos na Interface Língua, Direito, Estado e Sociedade – GELIDES

A presente proposta inscreve-se na área de História das Ideias Linguísticas em sua
articulação com a Análise de Discurso materialista. Tomando como indissociável a
relação entre Língua, Sujeito e Estado (GADET; PÊCHEUX, 2004), propomos um
movimento de construção e leitura de arquivo (Constituição Federal; leis; decretos;
debates públicos; Reformas etc.) sensível às relações de sentido – ao dito e ao não
dito: memória, esquecimento, historicidade. Nosso objetivo é compreender a
configuração e o funcionamento da Universidade enquanto instituição de uma
sociedade colonizada, cujo projeto de exploração foi sustentado pelo controle do
desenvolvimento cultural e intelectual da colônia como forma de manter a estabilidade
do domínio da metrópole portuguesa (SILVA, 1998). Nesse projeto civilizatório, a
Universidade instaura uma dualidade constitutiva da instrução no Brasil: os filhos dos
senhores iriam estudar nas universidades europeias e o resto – índios, negros,
mestiços – recebia uma educação primária doutrinal e moralizante. A resistência à
instauração de uma Universidade no Brasil perdura, mesmo após a independência da
colônia, até 1920, década das primeiras universidades brasileiras. Propomos
compreender, então, como a disputa pela instauração de uma Universidade do/no
Brasil – tal como a disputa por uma gramática e por uma literatura nacional – se
articula ao projeto de organização da Nação brasileira. Quais são seus efeitos sobre a
produção do imaginário que nos destina uma língua, enquanto um povo, com uma
cultura definida (ORLANDI, 2001)? Como a Universidade trabalha (n)a representação
da unidade do Estado e (n)a relação Língua/Nação/Estado? Esta reflexão se faz em
um atual cenário de desmonte da Educação e de particulares propostas de
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privatização do Ensino Superior, mostrando-nos a importância de considerar como as
tensões históricas entre civilização X barbárie, senhores X escravos, ricos X pobres,
letrados X analfabetos se efetuam, se materializam, se atualizam no funcionamento da
Universidade.
Palavras-chave: Universidade. História das Ideias Linguísticas. Discurso.
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SIMPÓSIO VI - DISCURSO, CULTURA, POLÍTICA
Coordenação:
Bethânia Sampaio Corrêa Mariani (PGLETRAS-UFF)
Coordenadora do Laboratório Arquivos do Sujeito e Líder do Grupo de Pesquisa Teoria do Discurso
(UFF).

Carolina Rodríguez (Labeurb e (IEL/PPGL-Unicamp)
Líder do grupo de pesquisa Ambiência, espaço urbano e linguagem.

RESUMO DO SIMPÓSIO: O simpósio Discurso, Cultura, Política se propõe como um
espaço de discussão sobre o modo como os estudos discursivos compreendem as
iniciativas artísticas e culturais como espaço de práticas de resistência. Interessa
nesse sentido, discutir o modo como os estudos discursivos permitem compreender o
cenário político cultural brasileiro na contemporaneidade, buscando pensar essas
novas práticas em sua materialidade complexa e os deslocamentos teóricos que elas
abrem para a área.
Palavras-chave: Discurso. Cultura. Política. Resistência.
Comunicações:

DÉJÀ-VU E RENDEZ-VOUS: OS ATRAVESSAMENTOS DA MEMÓRIA E O GESTO
DE LEITURA DO ANALISTA DIANTE DOS SENTIDOS DA DITADURA ONTEM E
HOJE
Andréia da Silva Daltoé (UNISUL)
Grupo de Pesquisa Relações de Poder, Esquecimento e Memória - GREPEM

Em 2017, participamos da formação do Coletivo Pró-Educação, que se organizou em
torno do enfrentamento ao Projeto d e Lei Escola Sem Partido, submetido, no mesmo
ano, na câmara de vereadores do município de Tubarão. Entre as várias ações,
conseguimos provocar a Audiência Pública para o debate a respeito, reunindo cerca
de 800 profissionais da educação. Na plateia, entre os apoiadores do Projeto,
camisetas do Ustra, cartazes com o escrito Mito Jr. e uma faixa maior, ao fundo da
sala, trazia os dizeres: Deus, pátria, família: intervenção militar já. Como cidadã e
como analista de discurso, estes sentidos vão nos atrapalhar e nos fazer refletir sobre
o modo como o cartaz vai ecoar, recuperar, ressoar os sentidos da/sobre a ditadura no
Brasil, em específico, os cartazes empunhados em 1964 na Marcha da Família com
Deus pela Liberdade. Embora sejamos, em alguma medida, já avisados, dada a
natureza das pesquisas que praticamos em Análise do Discurso, o encontro entre uma
memória e uma atualidade no dia da Audiência Pública nos tomou de assalto, nos
deixou em suspenso e nos levou a refletir sobre o gesto de leitura do analista em sua
relação com o objeto de pesquisa. A sobreposição das faixas, numa memória que se
atravessa, se sobrepõe, se esburaca, pareceu não ser apenas da ordem de um jásabido, mas da ordem de um déjà-vu, que, conforme Robin (2016, p. 41), dá ao
passado um ar estranho “de algo que retorna, pelo menos aparentemente, que age
como uma força subterrânea”. É, então, diante deste estranho familiar que a
sobreposição dos dizeres na Audiência Pública e na Marcha de 64 promove – o ponto
entre um déjà-vu e um rendez-vous –, que objetivamos investigar a relação do analista
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de discurso e o objeto a partir das determinações que envolvem/atravessam seu gesto
de leitura, de modo a problematizar o trabalho da pesquisa como um saber que diz
respeito ao outro, mas a si mesmo também.
Palavras-chave: Discurso. Memória. Escola sem partido. Ditadura.
SER-ESTAR-ENTRE-LÍNGUAS-CULTURAS: SUJEITO, POLÍTICA E FORMAÇÃO
DE PROFESSORES
Angela Derlise Stübe (UFFS)
Grupo de Pesquisa: Linguagem, Discurso e Subjetividade

Este projeto “guarda-chuva” tem como foco analisar representações de língua(s)
sustentadas em diferentes níveis de ensino na região de abrangência da Universidade
Federal da Fronteira Sul, campus de Chapecó/SC para, então, discutir consequências
ao ensino-aprendizagem e à formação de professores. Como delimitação da
população-alvo, estabelecemos como recorte trabalhar com grupos considerados
minoritários e que, marcadamente, apresentam uma relação entre-línguas-culturas,
tais
como:
imigrantes
e
seus
descendentes,
refugiados,
indígenas.
Metodologicamente, cada uma das etapas e públicos-alvo é desenvolvido por projetos
integrados específicos. Na coleta dos corpora, trabalhamos com duas naturezas de
arquivos: 1) discurso sobre a(s) língua(s) e sobre o sujeito, coletados por meio de
levantamento documental sobre políticas linguísticas instituídas; documentos que
regem a educação no país; textos veiculados por diferentes mídias. O objetivo dessa
coleta de documentos de arquivo - do discurso sobre - é compreender como produzem
efeitos no imaginário sobre as línguas e sobre os sujeitos; 2) discurso do sujeito sobre
a(s) língua(s), coletados por meio de questionário semi-estruturado; de entrevista oral,
gravada em áudio; de textos diversos gêneros produzidos pelos participantes da
pesquisa. Do ponto de vista teórico, situamo-nos na interface da análise do discurso
com teorias que abordem o sujeito em sua constituição linguística, histórica e social. A
importância desta pesquisa consiste em compreender quem é esse sujeito inserido
espaço entre-línguas-culturas e como o contato entre grupos de identidades diversas,
marcados por línguas e culturas diferentes, produzem marcas na constituição
identitária/subjetiva deste sujeito e, por sua vez consequências para o processo de
ensino e de aprendizagem.
Palavras-chave: Formação de professores. Línguas. Cultura.
O “MUNDO OVO” DE ELI HEIL: UMA REFLEXÃO SOBRE CORPO, ARTE E
CULTURA NA (RE)INVENÇÃO DE SI
Camilla Baldicera Biazus (URI-Santiago / PG- UFSM)
Grupo Pesquisa: PALLIND – Grupo de estudos em Palavra, Língua, Discurso/Laboratório Corpus

Este trabalho busca compreender e explicitar o lugar do corpo, do feminino, bem como
da maternidade, nas obras de uma artista singular que, nos toca de modo muito
particular, trata-se de Eli Heil e o seu “Mundo Ovo”. Nosso ponto de partida é o próprio
nascimento de Eli enquanto artista, momento único que nos surpreende ao explicitar a
potência do seu processo de criação. A partir disso, nosso estudo promove um diálogo
entre a Análise de Discurso, a Psicanálise e a Arte, na tentativa de refletir não só
sobre a artista e suas relações com o corpo, mas também com o nosso corpo pleno
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em desejos e encantamentos pela arte que também nos faz mulheres do discurso, da
poesia, da cultura e da política. Pintora, desenhista, escultora e ceramista autoditada,
Eli, nascida no município de Palhoça, inventou pelo menos 200 técnicas. Resistente a
classificações, as obras de Eli surgiram na década de 60 rompendo não só com as
definições do mundo da arte, mas também com as definições sociais sobre o ser
mulher, o ser mãe e o corpo feminino. O ovo é símbolo importante e sempre presente
na obra da artista, representando a vida que cresce em seu ventre até a eclosão. A
tríade sempre referida por Eli, “ovo-óvulo-ovários”, parece dizer desse processo de
criação que se dá a partir da fusão do seu óvulo com a sua mente (imaginação),
fazendo nascer/explodir o ovo. Eli usa e vivencia a arte como espaço de subjetivação,
de (re)invenção de si, de ser mulher, de ser mãe e de feminino. A mulher, até então
dócil, com seu corpo domesticado pela mídia e pelo social, bem como restrito à sua
condição biológica, encontra nos traços de Eli uma forma de explodir, de colocar para
fora tudo que um dia teve que engolir, de fazer gritar seu corpo, sua sexualidade. É
preciso compreendermos a arte de Eli como pontos de resistência, onde é possível
vivenciar encontros entre o sujeito, a história, o político, o ideológico e o simbólico, de
forma a produzir pequenas rupturas e deslocamentos na ordem do “mundo ordinário”
(PÊCHEUX, 1997).
Palavras-chave: Arte. Discurso. Cultura.
A INTOLERÂNCIA NA CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DA POLARIDADE POLÍTICA:
UMA ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES PRÓ-IMPEACHMENT DE DILMA
ROUSSEFF
Janaina Cardoso Brum (UFPEL)
Grupo de Pesquisa: Laboratório de Estudos em Análise de Discurso

Se podemos dizer que, em um funcionamento cínico da ideologia, a intolerância
política funciona de maneira velada, há, em contraparte, um discurso intolerante
visível, o qual tomamos, comumente, como fruto da ignorância. Essa modalidade do
funcionamento do ódio político tem eficácia material e, dessa forma, age produzindo
efeitos. É o caso de alguns discursos que circularam amplamente nas manifestações
pró-impeachment de Dilma Rousseff, ocorridas em todo o país, mas principalmente
em São Paulo, em 2015 e 2016. Nesses eventos, ao mesmo tempo em que havia uma
convivência pacífica entre manifestantes e o aparelho repressivo do Estado – a polícia
–, assistimos a um desfile de faixas e cartazes que podemos dizer intolerantes. Esses
discursos parecem responder com urgência a uma certa “ameaça comunista”, já
evocada antes do golpe militar de 1964, que rondaria o Brasil. Esses cartazes e faixas,
acompanhados de palavras de ordem violentas, de discursos inflamados e da
violência física que era impetrada àqueles que vestiam vermelho, por exemplo, não
diziam respeito somente às políticas de esquerda dos governos petistas, mas se
estendiam à esquerda em geral, ao feminismo, aos movimentos negros, aos sindicatos
e aos movimentos sociais. Ao linearizar saberes advindos de campos tão diversos,
esses discursos promovem uma homogeneização – e uma consequente redução – do
campo da esquerda. Esse movimento homogeneizante é necessário para a
construção discursiva do inimigo comum, o “fantasma” comunista, e tem um papel
bastante importante na construção de um terceiro termo, de uma “alternativa
moderada” de direita. Amparados no aparato teórico-analítico da Análise de Discurso,
tal como desenvolvida por Michel Pêcheux e outros autores, pretendemos analisar a

P á g i n a | 51
construção discursiva da polarização política nas manifestações públicas próimpeachment bem como a assunção de um discurso pretensamente neutro e
moderado imaginariamente fora do espectro ideológico.
Palavras-chave: Intolerância. Discurso político. Polarização política.
A SUPERIORIDADE DA CULTURA NACIONAL FRENTE À CULTURA LOCAL:
UMA ANÁLISE DISCURSIVA A PARTIR DO RELATO DE VIAGEM PELA
FRONTEIRA
Marilene Aparecida Lemos (PG-UNICAMP)
Grupo de Pesquisa: Ensino de língua e literatura - GELLI

Este trabalho propõe uma análise discursiva a partir de nossa pesquisa de doutorado
em andamento no Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp), sob a orientação das professoras doutoras Carolina María
Rodriguez Zuccolillo e Maria Onice Payer. Filiando-nos à Análise do Discurso de linha
francesa (AD) e à História das Ideias Linguísticas (HIL), especialmente, em pesquisas
relacionadas com a área Saber Urbano e Linguagem, objetivamos investigar os
processos de espacialização, de produção de um espaço particular, que é o espaço de
fronteira Brasil/Argentina, indissociável do processo de produção/constituição dos
sujeitos e das línguas, por meio de relatos de viagens. Desse modo, para este trabalho
retomamos uma sequência discursiva selecionada da obra Pela fronteira (1903), de
Domingos Nascimento, visando refletir sobre o espaço, os sujeitos locais e suas
línguas; sobretudo, com suporte nos estudos de Rodríguez-Alcalá (2000) sobre o
primitivismo/irracionalismo do guarani frente à evolução do espanhol. Depreendemos
dessas análises a “demarcação” de uma fronteira linguística e cultural entre os sujeitos
locais e o Estado. Notamos também, que as menções às línguas locais aparecem
associadas a um certo primitivismo, face à evolução do português, dizeres que se
sustentam no efeito de oposição entre o primitivo e o civilizado. De outro modo,
analisando os elementos: “patuá castelhano”, “misto de hespanhol e guarany”;
“linguagem rustica”, discutimos que seus efeitos de sentido não só constituem o
espaço, mas também os sujeitos locais e sua(s) língua(s). E, portanto, essas análises
nos mostram funcionamentos que escapam ao princípio de unidade do espaço, da
língua nacional brasileira e de um sujeito nacional.
Palavras-chave: Espaço de fronteira. Língua(s). Cultura.
ENTRE DESCONSTRUIDÕES E (CONTÍNUAS) CONSTRUÇÕES: LER O
DISCURSO DA POLÍTICA DE RESISTÊNCIA HOJE
Phellipe Marcel da Silva Esteves (UFF)
Luciana Nogueira (UNIVÁS)
Coletivo De Trabalho Discurso E Transformação / Discurso e transformação em diferentes práticas –
DTDP

Este trabalho, gestado no âmbito do Coletivo de Trabalho Discurso e Transformação
(Contradit), se dedica a discutir uma regularidade do discurso da política contra
hegemônica hoje: a repetição (polissêmica) dos significantes “construir”, “desconstruir”
e congêneres. Para além de simplesmente nos lançarmos à crítica da crítica (embora
isso seja uma possibilidade), queremos também vislumbrar um funcionamento bem

P á g i n a | 52
patente hoje nos diferentes projetos de nossos aparelhos mais superficialmente
contraditórios: partidos, universidades, sindicatos, mídia alternativa. Trata-se de
aparelhos que, em seus discursos, linguisticamente se colocam ou “em construção” ou
“desconstruindo” algum outro discurso. Tal moderação (modalização?) no dizer pela
positiva — construir o novo (= a derrotar o velho?) — parece ter uma forte relação com
o que é chamado, em alguns espectros da esquerda, de uma nova/diferente etapa
histórica: interessam aí as características da etapa histórica em termos de política
partidária, em que muito do que antes funcionava para a “construção da esquerda
revolucionária” não funciona mais. É possível também, a partir dessa discussão,
refletirmos sobre os nomes dos novos partidos ou agrupamentos de esquerda: Vamos!
Juntos! Podemos! #Mais! Etc. E mesmo de outros que não estão no campo da
esquerda como o “Novo” ou “Podemos” brasileiro. Partimos, assim, da hipótese de que
subjaz, nesse uso incessante de “construir” e congêneres, algo como um sintagma
formulaico: “é preciso construir x”, em que x significa um amplo espectro de
possibilidades: um espaço na academia; um partido revolucionário do proletariado;
uma esquerda combativa (de fato); uma aliança/frente de esquerda; uma
resistência/diferenciação a uma esquerda reformista (ou sectária) etc. Ao mesmo
tempo, e também proveniente de um discurso da esquerda, há uma insistente tentativa
em “desconstruir”, de modo que a metáfora da construção é problematizada histórica e
discursivamente nesse corpus proposto para análise. Com este trabalho, pretendemos
dar uma amostra do que o Contradit vem pensando nos últimos tempos, focando
nestas reflexões dos dois autores proponentes.
Palavras-chave: Discurso. Materialismo. Transformação. Política.
A RESISTÊNCIA E O SUJEITO ENTRE CULTURAS
Thaís Valim Ramos (PG-UFRGS)
Grupo de Pesquisa: Análise do Discurso e Interfaces

Este trabalho propõe-se a refletir sobre a resistência na cultura a partir do aparato
teórico da análise do discurso pecheutiana. Para esta pesquisa, contamos com um
arquivo composto por relatos de brasileiros que vivem no exterior, os quais foram
obtidos via Skype. Destes relatos selecionamos algumas sequências discursivas (SD)
a exemplo desta que segue - “Eles (os americanos) são assim. Eu acho bonito, acho
legal. A criação (dos filhos) assim, neste aspecto. Agora, em outros aspectos, por
exemplo, carinho não se chega aos pés. Como nós, somos muito mais carinhosos,
afetuosos, né?”. Estas sequências nos permitem observar como a resistência opera no
caso do sujeito que transita entre culturas. É importante lembrar que a cultura em AD é
um conceito relativamente novo, o qual vem despertando o interesse de analistas do
discurso. Para este trabalho, pensamos a cultura como práticas dos sujeitos dentro de
uma formação social associada aos modos sócio históricos de (re)produção dos
sentidos. A cultura entendida como ritual fixa suas normas e preceitos reguladores, os
quais não são imutáveis, mas comportam a falha, a brecha, permitindo que surjam
outros sentidos possíveis.
Palavras chave: Cultura. Resistência. Sujeito.
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SESSÕES DE PÔSTERES
SESSÃO I – DISCURSO ARQUIVO E TECNOLOGIA
Debatedores:
Guilherme Adorno (PPGCL-UNIVÁS)
Membro dos grupos de pesquisa Estação Tecnológica da Linguagem e O discurso nas
fronteiras do social: diferentes materialidades significantes.

Maristela Cury Sarian (PROFLETRAS/UNEMAT)
Membro dos grupos de pesquisa Estação Tecnológica da Linguagem e Ciência, Língua e
Ensino.

Pôsteres:
TRADUÇÕES/INTERPRETAÇÕES EM LIBRAS NO YOUTUBE:
PRODUÇÃO, RECEPÇÃO E EFEITOS DE SENTIDO
Ana Paula Saffe Mendes (UFMS/FAALC)
Elaine de Moraes Santos (UFMS)
Grupo de Pesquisa: SuDiC - Corpo, Surdez e Discursividades (político)midiáticas

RESUMO: O objetivo geral deste trabalho, enquanto recorte de projeto de
iniciação científica, é problematizar, à luz da Análise do Discurso francesa, a
regularidade discursiva presente na instância da recepção, focalizando os
efeitos de sentido que reverberam, na comunidade surda e no fortalecimento
de sua construção identitária, as práticas discursivas de um arquivo composto
por 11 produções visuogestuais do Youtube, as quais apresentam
traduções/interpretações de músicas populares em língua de sinais. Para tanto,
realizou-se a análise do compartilhamento dos vídeos na plataforma digital,
com enfoque nos comentários dos internautas e nas réplicas dos intérpretes
criadores de conteúdo midiático. O material selecionado permitiu a realização
dos consecutivos procedimentos: a) esboço das regularidades discursivas
acerca de identidades e culturas surdas, bem como sobre as dificuldades
enfrentadas por essa comunidade; b) cruzamento do papel do intérprete e da
prática discursiva realizada; c) análise das sequências recortadas,
considerando repercussão e impacto nas comunidades. Do procedimento
analítico, o que a discursividade das interpretações mostrou, sobretudo nos
comentários postados, foi a existência de um processo de contraposição entre
o público-alvo mencionado pelos intérpretes e o público majoritário encontrado
na recepção, levando-nos a problematizar também a segregação e o
afastamento da imagem do surdo à sua primeira língua. Assim, notou-se que
muitas produções direcionam seu conteúdo para ouvintes e distorcem a língua
de sinais, ao se valer de português sinalizado para facilitar a compreensão do
sujeito oral-auditivo. A pouca visibilidade da comunidade surda na esfera da
recepção desses vídeos e a falta de legendas acessíveis nos conteúdos nos
leva a questionar, portanto, os efeitos de evidência inerentes à ideia de
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democratização da internet, bem como as condições de integração do indivíduo
gesto-visual no espaço musical do Youtube.
Palavras-chave: Recepção. Surdez. Arquivo discursivo-digital.
DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DA GENOIDE SOPHIA:
ANÁLISE DA CONSTRUÇÃO DO LUGAR DISCURSIVO
Antônio Inácio dos Santos de Paula (UFSM)
Marluza da Rosa (UFSM)
Grupo de Pesquisa: Linguagem, Sentido e Memória

Não diferente do que fazem muitos cientistas, a maioria dos filmes de ficçãocientífica sobre robótica busca aproximar a existência dos robôs à vida do ser
humano. Recentemente, a apresentação do robô humanoide Sophia, na mídia,
gerou várias discussões na sociedade. Na divulgação científica, estas
aproximações incutidas nos enunciados jornalísticos, podem ser intensificadas
pela posição sujeito mediadora, na tentativa de explicar a criação tecnológica
por meio de “efeito metafórico” (ORLANDI, 2001). Para Grigolleto (2005, p.
154), “o discurso de divulgação científica é um exemplo de uma prática
discursiva na qual se desenvolve uma rede de lugares discursivos”. Dito isso,
indaga-se se o discurso de divulgação científica seria capaz de inscrever uma
posição-enunciadora, formando um “lugar discursivo” (GRIGOLLETO, 2005, p.
158), ainda que o enunciador não seja considerado sujeito constituído de
efeitos ideológicos. Analisa-se duas reportagens que falam dos processos
tecnológicos, criação e adaptações, da ginoide Sophia, nos sites da Revista
Galileu e da National Geographic, publicadas em janeiro e maio de 2018,
respectivamente. Para isso, verifica-se a constituição e a “heterogeneidade
enunciativa” (AUTHIER-REVUZ, 1990) dos enunciados que narram o processo
de criação e apresentação do robô à sociedade. Ademais, problematiza-se o
processo metafórico dos respectivos textos jornalísticos e, ainda, reflete-se
sobre os possíveis efeitos de sentido produzidos pelos efeitos metafóricos, a
partir da produção jornalística.
Palavras-chave: Análise do Discurso. Divulgação Científica. Genoide Sophia.
LETRAMENTO CRÍTICO NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA:
UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA PLATAFORMA KAHOOT
Iasmin Maia Pedro (UFMS/FAALC)
Fabiana Poças Biondo Araújo (UFMS)
Grupo de Pesquisa: Práticas de Letramento Multi/Hipermidiáticas

RESUMO: Investigando as condições de produção que permeiam os estudos
sobre a plataforma de jogos educativos Kahoot, notamos que a perspectiva
utilizada na maioria das pesquisas ainda se detém na importância do uso de
recursos tecnológicos para a aprendizagem, em específico quando se trata de
jogos e a partir do conceito de “gamification” (ALVEZ, 2015). Considerando a
necessidade cada vez mais crescente de que se construa uma aprendizagem
crítico-reflexiva, este trabalho de iniciação científica, em fase inicial, tem por
objetivo identificar a construção do letramento crítico no ensino de língua

P á g i n a | 55
inglesa, por meio da plataforma, bem como analisar o desenvolvimento do jogo
em sala de aula e a aplicação das características no ensino, à luz da
perspectiva teórico-analítica dos multiletramentos (ROJO, 2012) e do
letramento crítico, critical literacy education (JANKS, 2013), em diálogo com a
Análise do Discurso de linha francesa. Para tanto, serão analisadas a
materialidade da plataforma e seu potencial tecnológico enquanto ferramenta
relevante aos modos de ler e produzir práticas discursivas em três escolas de
idiomas de Campo Grande-MS, onde a pesquisa será desenvolvida. Nesse
processo, faremos um batimento entre o desenvolvimento das aulas e a
posição-sujeito assumida por alunos e professores tanto para a implementação
do jogo, quanto para a produção de sentidos sobre a língua na interface digital.
Assim, esperamos ser possível identificar se a plataforma é capaz de ofertar
recursos para uma aprendizagem crítico-reflexiva, a partir das opções de jogos
(quiz, jumble, discussion e survey), nela disponíveis. Também interrogaremos
se os professores têm conhecimento de todas essas dimensões ofertadas ou
se sua escolha se detém nos desafios e nas recompensas que mantêm o aluno
concentrado no manuseio do recurso.
Palavras-chave: Letramento crítico. Efeitos de sentido. Kahoot.
EXPERIMENTAÇÕES COM A LITERATURA E A ESCRITA:
OS PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO NA FORMAÇÃO DE UMA
PROFESSORA
Luciene Silva dos Santos (IFRS)
Roselaine Machado Albernaz (IFRS)
Grupo de Pesquisa: Experimenta

RESUMO: Nossa proposta de trabalho tem como objetivo trazer os processos
de subjetivação de uma professora através das experimentações no sentido
que Jorge Larrosa ensina, com a literatura, a escrita nos Tumblrs e com os
outros artefatos (aula, seminário, biblioteca, vídeo). Essas experimentações
podem afetar a formação de um professor, potencializando seus modos de
pensar sua prática: “práticas de si”, conforme Foucault desenvolveu. Algumas
problematizações envolvem estudos de virtualidade e possíveis
consequências, tais como a atratividade e a possibilidade de inserção dos
Tumblrs na educação, onde o fator do que pode ser considerado não-escolar é
também provocador, uma vez que o problema de pesquisa foi elaborado
partindo desta inquietação. Para a concretude da proposta o método de
pesquisa escolhido é a Cartografia, a qual pressupõe que tudo é processual,
sendo essa uma das pistas, segundo Kastrup, que nos fez repensar a
dissertação ao longo da sua escrita para articular neste rizoma de escrita e
pensamento. Para nossa proposta fomos em busca de intercessores das
Filosofias da Diferença, da Experiência, da Formação, do Virtual, do Método
Cartográfico e da Literatura para criar pensamento, pois acreditamos que o
experimentar artefatos pode tornar-se um caminho de possível aproximação e
inserção no fazer acadêmico, um fazer que pensa em criação. Durante o
processo a literatura tornou-se um importante modo de criar pensamentos e
dobras provocadas pelas experimentações de uma escrita lírica que se
potencializa através da poesia e de obras literárias fazendo fundir-se com
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alguns fragmentos de obras que compõem o que Gilles Deleuze e Félix
Guattari dizem de uma literatura menor. Com isso, foi possível desestabilizar
algumas estruturas gramaticais e buscar uma articulação entre as
pesquisadoras e assim criar uma personagem que dá vida às sensações
provocadas pelas experimentações que atravessam a escrita e as teorias
desenvolvidas ao longo da pesquisa.
Palavras-chave: Cartografia. Literatura. Tecnologia.
DOCUMENTÁRIO NAQOYQATSI: UM ARQUIVO DISCURSIVO?
Priscilla Rodrigues Simões (PG-UNISUL)
Para pensarmos o modo de funcionamento do documentário Naqoyqatsi como
arquivo, vamos articular à noção de arquivo a noção de memória discursiva
que é central para essa discussão. O fato dessa discursividade ter sido
constituída por arquivos audiovisuais extraídos da cultura midiática
estadunidense, programas de entrevistas, documentários institucionais,
telejornais, imagens de arquivo histórico e foram reinscritas no discurso
cinematográfico para, formando um mosaico composto de diferentes
materialidades simbólicas, serem ressignificadas. Esse funcionamento traz
consequências para o gesto analítico, pois esse modo de elaboração da
narrativa produz desdobramentos que apontam para a historicidade deste
material simbólico, que é produzido na contemporaneidade, bem como para o
modo como ele produz sentidos sobre esse mesmo tempo histórico. O arquivo
é resultado de um gesto de leitura, uma organização de enunciados.
Lembremos que a noção de enunciado, em Foucault, permite-nos pensar em
um funcionamento vertical e não linear dos enunciados, entendemos, assim,
que esta é uma noção produtiva para análise do modo como Naqoyqatsi
produz sentidos.
Palavras-Chave: Documentário. Arquivo. Materialidade Digital.
EFEITOS DE SENTIDOS PELA PRODUÇÃO DE UMA (ORTO)GRAFIA NA
LÍNGUA: AS LETRAS DO FUNK
Valéria de Cássia Silveira Schwuchow (UFRGS)
Grupo de Pesquisa: Discurso, arquivo e autoria/NEPLEV

Consideramos como ponto de partida a análise da produção de uma
(orto)grafia, sendo essa entendida em uma relação com a historicidade, ou
seja, em uma implicação do sujeito com o simbólico, sendo que desse embate
se constitui o sujeito e os funcionamentos da língua. Com base nesta noção e
tendo como objeto as letras de músicas do funk verificaremos como pela
mobilização de uma (orto)grafia o sujeito assume tomadas de posição,
significando-se e significando a sociedade. Nossa perspectiva teórica é a
Análise de Discurso Francesa, por meio dela propomos um olhar sobre o
processo discursivo, desse modo, partimos da observação de uma (orto)grafia
para alcançar noções como sujeito, língua, historicidade, formações discursivas
e formações ideológicas. Em outras palavras, propomos analisar a produção de
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uma (orto)grafia, enquanto objeto simbólico que significa para e por sujeitos,
observando a relação que o sujeito estabelece com a língua nas produções
escritas, atentando para as marcas de subjetivação heterogêneas, inscritas
pelo sujeito, em oposição à ortografia como um projeto que o molda, dado a
partir de um padrão de referência. Consideraremos, para a verificação, que,
apesar da tentativa de apagamento da identidade do sujeito, pelo controle de
como ele deve redigir a forma de uma palavra, ele escapa e se inscreve
na/pela língua, fazendo funcionar na escrita uma (orto)grafia que significa ao
confrontar uma apropriação/desapropriação dos saberes. A partir dessa
primeira abordagem, seguiremos investigando os efeitos de sentidos então
produzidos quando há a inscrição de uma (orto)grafia compreendendo como ao
discursivisar aspectos sociais e/ou históricos, por meio de um uso da língua
fluida na escrita, o sujeito aborda diferentes questões a partir de um gesto de
resistência com a norma padrão.
Palavras-chave: (Orto)grafia na língua. Sujeito. Funk.

SESSÃO II – DISCURSO, INTERPRETAÇÃO, MATERIALIDADE
Debatedores:
Sandro Braga (PPGLin-UFSC)
Líder do Grupo de Estudos no Campo Discursivo.

Renata Marcelle Lara (PLE-UEM)
Líder do grupo de pesquisa Discursividades, Cultura, Mídia e Arte.

Pôsteres:
PELO OLHAR DO TRADUTOR:
OS SUJEITOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO TRADUTÓRIO
Bruna Navarrina de Moura (UFRGS)
Grupo de Pesquisa: Discurso, arquivo e autoria

Este trabalho foi realizado a partir da organização de um arquivo composto por
16 entrevistas com tradutores, publicadas em diferentes revistas, jornais e
blogs. Neste arquivo, foram realizados recortes de sequências discursivas, que
compõem o corpus, onde a fala dos tradutores é analisada. Seguindo as linhas
teóricas da Análise do Discurso de corrente francesa juntamente com textos de
autores dos Estudos da Tradução, o método de análise consistiu em tomar a
materialidade linguística dos textos (respostas dos tradutores aos
entrevistadores) para chegar ao discurso (como os tradutores interpretam o
processo tradutório). Para isso, observamos regularidades entre as diferentes
entrevistas, sobretudo no que se refere às interpretações que os tradutores
fazem sobre os participantes do processo tradutório. O batimento entre o
estudo teórico e a análise do corpus possibilitou delinear um esquema de
possíveis posições no âmbito da Formação Discursiva Tradutória (FDT). Esta
análise aponta para as diferente opiniões dos tradutores sobre a prática
tradutória e sobre os participantes do processo: os próprios tradutores, os
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revisores, os editores etc. A partir destas posições observadas, pode-se
averiguar que não há um consenso sobre o certo e errado na tradução, o que
se pode apurar são diferentes desafios enfrentados pelos tradutores, e
diferentes formas para solucioná-los. Os resultados nos mostram que alguns
tradutores se consideram coautores do texto, enquanto outros acreditam que o
tradutor serve ao texto, ou ao autor do texto de partida. O objetivo desta
pesquisa é, através da elaboração de um esquema de posições dentro da FDT,
questionar as ideias tradicionais sobre a tradução que se consolidaram através
do tempo pelo senso comum, como a ideia de a tradução ser um lugar de
apagamento do tradutor, pois as entrevistas mostram como o tradutor se
posiciona em relação ao seu próprio trabalho e às relações estabelecidas
durante este processo.
Palavras-chave: Processo
discursiva tradutória.

tradutório.

Discurso

do

tradutor. Formação

O ENCONTRO COM O OUTRO E A POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE
NOVAS NARRATIVAS
Caroline de Oliveira Maijo (URI)
Luana Vargas Aquino (URI)
Vanessa Ferreira Stainhausen (URI)
Camilla Baldicera Biazus (URI)
Grupo de pesquisa em história, educação e processos formativos

Intenciona-se, a partir deste artigo, refletir um acontecimento específico, a partir
do conto de Gabriel García Marquez intitulado “O afogado mais bonito do
mundo”, que nos traz a possibilidade de fantasiar em meio a um povoado
inerte. O autor nos apresenta uma ideia de identificação e resistência a uma
vida sem atrativos, quando um afogado desconhecido se aproxima pelo mar e
a população se apropria deste pela sua imponência. Os processos criativos
envolvidos nessa nova relação, entre povo e afogado possibilitam que a
presença do homem, que passa a ser chamado de Estêvão, inaugure a
oportunidade de pertencer a uma história além da sua, sendo esta não-linear e
da ordem do desconhecido. É através do mistério sobre a vida e a morte de
Estêvão, que se concebe uma nova vida através da narrativa construída entre
várias mulheres deste povoado. Utilizando-se da Análise de Discurso e da
Psicanálise, é pretendido buscar movimentar sentidos frente ao referido conto,
através da tentativa de autoria sobre a vida de um outro, quando suas próprias
histórias estão atreladas a forma de condução da vida do povoado. Para
Pêcheux, o acontecimento se caracteriza como sendo “um ponto de encontro
entre uma atualidade e uma memória” (PÊCHEUX, 1990, p.17), ou seja, este
possibilita ser olhado como uma correlação entre o fato propriamente dito e a
maneira como este foi percebido e circulado, mantendo-se sempre presente na
memória coletiva. Assim sendo, o acontecimento é imprescindível para se
pensar o movimento feito a partir da chegada do afogado ao povoado,
possibilitando que o encontro com o outro tencionasse uma produção de vida e
de sentidos, onde antes predominava o esquecimento e a impossibilidade de
produzir espaços de criação, bem como a multiplicidade de narrativas.
Palavras-chave: Acontecimento. Discurso. Resistência.
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SOBRE COMO A MULHER BRASILEIRA É SIGNIFICADA NO EXTERIOR:
UMA ANÁLISE DISCURSIVA
Daniele Marcelo Bandeira (UNICENTRO)
Célia Bassuma Fernandes (UNICENTRO)
Grupo de Pesquisa: Texto, Memória e Cultura.

O Brasil é significado, internacionalmente, como o país do futebol, do carnaval
e das mulheres belas e com curvas bem delineadas. Esse pré-construído
circula amplamente nos meios de comunicação de massa e também no espaço
virtual, que vêm constituindo um amplo espaço de (re-)produção e de (re)significação de sentidos. Nesse espaço, circulam todos os tipos de discursos e
vêm ganhando visibilidade as fake news (notícias falsas) e os perfis fake,
criados para disseminar a mentira, o ódio, a xenofobia e a misoginia, por
exemplo. Após a criação de um perfil fake que publicava fotos de brasileiras,
um grupo de mulheres também brasileiras que moram em Coimbra/Portugal,
criaram a ONG (Organização Não-Governamental) CABE – Combate ao
assédio às brasileiras no exterior, que lançou uma campanha, visando romper
com discursos que promovem o preconceito e atentam contra a dignidade da
mulher brasileira. Os discursos que circularam nessa campanha constituem o
corpus deste trabalho, cujo objetivo principal é compreender como a mulher
brasileira é significada por sujeitos que ocupam diferentes posições, bem como
eles colaboram para sedimentar ou romper com os pré-construídos sobre a
mulher brasileira. Para a teoria materialista do discurso, isso acontece porque
“as palavras, expressões, proposições, etc., mudam de sentido segundo as
posições sustentadas por aqueles que as empregam”, conforme Pêcheux
(1997, p. 160). Discursivamente, isso significa que ao produzir seu discurso, o
sujeito inscreve seu dizer em uma ou mais formações discursivas e questiona,
apaga ou nega outras, permitindo compreender como a ideologia produz seus
efeitos. No nosso movimento analítico, mobilizamos ainda, o conceito de
memória discursiva, que conforme Indursky (2011, p. 86), “[...] diz respeito à
existência histórica do enunciado no seio de práticas discursivas reguladas
pelos aparelhos ideológicos”, bem como em todos os outros conceitos que com
ele se entrelaçam.
Palavras-chave: Mulher Brasileira. Discurso. Pré-construído.
FICAI: INTERDIÇÃO DE SENTIDOS JURÍDICOS SOBRE (IN)FREQUÊNCIA
E ABANDONO ESCOLAR
Divino Alex Rocha De Deus (UNEMAT)
Grupo de Pesquisa: Cartografia da Linguagem

O trabalho propõe a analisar os sentidos sobre infrequência e abandono
escolar posto em circulação no Termo de Compromisso Institucional proposto
pelo Ministério Público de Mato Grosso. O documento configura estatuto
jurídico a FICAI (Ficha de Comunicação do Aluno Infrequente/Infrator),
legitimando a ficha como instrumento interinstitucional. Pelo viés discursivo,
busca-se analisar os mecanismos que produzem sentidos para
infrequência/abandono escolar materializados no Termo e, partir disto, busca
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compreender como tais sentidos do jurídico determinam/afetam gestos de
interpretação para sujeitos/espaços da/na escola nas atuais condições de
produção.
Palavras-chave: Memória discursiva. Jurídico. Infrequência. FICAI.
O CORPO DO CANTOR COMO UM INSTRUMENTO MUSICAL: SOBRE
DISCURSOS QUE CIRCULAM NO AMBIENTE ACADÊMICO DE MÚSICA
José Reginaldo Gomes de Santana (UNICAP)
Grupo de Pesquisa: Ensino, Texto e Discurso

Este trabalho é um recorte da tese de doutorado que trata sobre a análise dos
discursos acadêmicos da/sobre a voz cantada no processo de ensinoaprendizagem. Ele é um trabalho representativo da produção do grupo de
pesquisa Ensino, Texto e Discurso da Universidade Católica de Pernambuco.
O corpus do trabalho é constituído de sequências discursivas de entrevistas
com Docentes e Discentes de Técnica vocal e de Canto de Cursos de
Licenciatura em Música de instituições públicas federais. As reflexões estão
fundamentadas na Análise de Discurso de linha francesa Pecheuxtiana e seus
desdobramentos no Brasil a partir dos estudos de Eni Orlandi. Elas se iniciam a
partir de saberes do discurso sobre a voz cantada (SANTANA), de estudos
discursivos sobre o corpo (FERREIRA), 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
interesse desta pesquisa é pela maneira como esses discursos constituem
posições sujeito para esses discentes e docentes; pela forma como se
apresentam o corpo e as especificidades da voz cantada reconhecidas em
suas materialidades discursiva e físico/acústico/musical nessas condições de
produção. Os resultados da pesquisa apontam para uma compreensão do
funcionamento discursivo da/sobre a voz cantada, associado ao efeito de
domínio de uma técnica vocal, sua relação corpórea/sonora e seus percalços e
resistências relativos ao processo ensino-aprendizagem nesses ambientes
acadêmicos.
Palavras-chave: Voz cantada. Corpo. Discurso.
CAPITÃO FANTÁSTICO E A COMPLEXIDADE DO (RE)EXISTIR: SUJEITO,
RESISTÊNCIA E IDEOLOGIA
Luana Vargas Aquino (URI)
Caroline de Oliveira Maijo (URI)
Vanessa Ferreira Stainhausen (URI)
Camilla Baldicera Biazus (URI)
Grupo de pesquisa em história, educação e processos formativos

O presente trabalho busca tecer conexões acerca do lugar que ocupa a
resistência na possibilidade de existência do sujeito, e como esta pode vir a
tornar-se possível diante de um contexto marcado pela forte presença
ideológica do modo de produção capitalista. A partir da análise do longa
metragem “Capitão Fantástico”, a escrita se propõe abarcar as discursividades
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presentes no filme; potentes para pensar as condições de existência para um
(re)existir enquanto assujeitados diante de um sistema que visa a mortificação
do eu e o enquadramento dos corpos e dos sentidos. “Capitão Fantástico”
conta a história de um pai e seus seis filhos, forçados a reintegrarem-se na
sociedade após uma década isolados em meio a natureza, diante do suicídio
da mãe. O filme é marcado por ressignificações de experiências já rotuladas e
significadas culturalmente; como a morte, o ensino e o paradoxo que é
encontrar novas maneiras de viver diante de algo que já está dado – a
coexistência com o consumo desenfreado -. O trabalho se debruça na trajetória
de Ben Cash – o pai -, e em como os mecanismos ideológicos se fazem
atuantes em sua vida e o constituem enquanto sujeito. Orlandi (2000) traz a
ideologia como uma presença ausente, e esse é nosso ponto de partida para
pensar as inúmeras tentativas de resistência apresentadas pelo protagonista
do filme. A partir disso, a escrita promove um diálogo entre a Análise de
Discurso, Cinema e Psicanálise; para tentar dar conta da reflexão pretendida,
em toda a sua complexidade.
Palavras-chave: Resistência. Ideologia. Sujeito.
FORMAÇÃO DO REVISOR DE TEXTOS E RITOS GENÉTICOS EDITORIAIS
Luciana Rugoni Sousa (UFSCAR)
Grupo de Pesquisa: Comunica: reflexões linguísticas sobre comunicação

As atividades desenvolvidas pelo profissional revisor de textos ainda são pouco
compreendidas no mercado editorial. É comum considerarem as atividades
desenvolvidas por tais profissionais da linguagem como trabalhos
exclusivamente técnicos, pois não são associados à complexidade que envolve
os processos de revisão e sugestões ao texto de um outro, que tem dimensão
normativa e, portanto, implicações ideológicas. Considerando tais aspectos e
com base nas noções de interlíngua, regimes de genericidade e ethos
discursivo, buscamos refletir o lugar ocupado pelo revisor de textos. Para tanto,
proponho a criação de um curso de formação por meio da perspectiva
discursiva, a fim de coletar dados que nos façam analisar e compreender os
ritos genéticos editoriais como ferramenta/metodologia para aplicabilidade de
um curso de formação de revisores de textos. Esse curso de caráter
experimental busca, por meio de um modelo prático/teórico, refletir sobre a
cadeia criativa do texto, procuramos colocar os alunos em situação de revisão
efetiva, a fim de que possam, por meio da prática de revisão, compreender os
inúmeros embates envolvidos no processo editorial - que vão além dos
aspectos linguísticos e compreendem aspectos históricos, ideológicos e
sociais. Os ritos genéticos editoriais nos fazem, assim, refletir sobre a
complexidade que incide o trabalho do revisor de textos e nos faz crer que este
é um caminho viável para pensar em modos de formação desse profissional. A
discussão toma como referência teórica os estudos de Dominique
Maingueneau sobre ethos discursivo (MAINGUENEAU, 2008; 2010). Investigase, desse modo, por meio da noção de ritos genéticos editoriais (SALGADO,
2011), o processo de revisão (ao compreender a revisão de textos como parte
constitutiva da cadeia criativa do livro) a fim de analisar nuanças dessa prática
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com o propósito de responder a seguinte questão de pesquisa: como formar,
por meio dos ritos genéticos editorais, futuros revisores de textos?
Palavras-chave: Revisão de textos. Ritos genéticos editoriais. Mediação
editorial.
MAR DE SENTIDOS
Priscila Cavalcante do Amaral (UFRGS)
A presente pesquisa, resultado de uma inquietude teórica, ousa abordar o mar
– enquanto materialidade discursiva – a partir do enlaçamento entre o processo
metafórico discursivo, a subjetividade e o imaginário, entendidos aqui como
constitutivos da significação. O objetivo deste estudo é compreender como o
significante “mar” é produzido pelo sujeito ao mesmo tempo em que produz no
sujeito sentidos outros. A fim de alcançar tal intento, elege-se como objeto de
estudo o mecanismo metafórico, mais especificamente seu trabalho de
conjunção entre o inconsciente e a ideologia, explorando assim o que insiste,
mas não consiste na significação. Para tanto, toma-se como base a “metáfora
discursiva” desenvolvida e pensada por Michel Pêcheux durante o processo de
configuração da teoria da Análise de Discurso (AD), mais precisamente quando
do atravessamento da interface psicanalítica no escopo teórico analítico. Dessa
forma, o significante “mar” é pensado a partir de sua produção histórico-social,
isto é, a partir do processo de subjetivação ao que o mar e os sujeitos estão
submetidos. Esses processos, quando analisados, permitem pensar o lugar da
“inadequação do imaginário ao objeto no homem” (HENRY, 1992, p. 176), o
lugar onde o sentido pode ser outro, lugar que o sujeito assume diante do
significante “mar”; lugar de resistência ao estranho, de fronteira entre um real
que não se sabe, mas existe, produzindo sentidos outros, e um imaginário que
abarca uma realidade produzida historicamente.
Palavras-chave: Mar. Metáfora. Materialidade dos sentidos.
TERRITÓRIO: DOMÍNIO, PODER E CONTROLE SOBRE A
PRODUÇÃO DISCURSIVA DE INFORMAÇÕES
Renata Adriana de Souza (UFRGS)
Grupo de Estudos e Pesquisas em Análise do Discurso - GEPAD-RS

Em nossa contemporaneidade, a concepção de território ultrapassou os limites
do Estado-Nação, suas fronteiras tornaram-se transnacional. Nessa conjuntura,
o que reúne as diferentes porções em um território é a informação, isso
significa que o funcionamento do território está diretamente relacionado ao
controle sobre a parcela política da produção, feito por meio de práticas
discursivas que chegam a cada lugar com as normas pré-estabelecidas para
servir às relações de poder instituídas pela democracia existente. Podemos
dizer que, no território transnacional, as informações se materializam nos
discursos utilizados como dispositivo de poder, sendo essas informações
regidas por grupos dominantes, responsáveis pela fabricação de objetos
discursivos. Esses grupos, por meio da produção discursiva de informações,
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instalam processos de territorialização que significam, controlam e perpetuam a
ordem social instituída. Assim, é possível afirmar que não se trata apenas do
espaço físico, o território compreende as relações de força, as disputas, os
embates ideológicos e as redes de significação instituídas. Diante desse
quadro, temos visto várias produções discursivas em circulação a estabelecer
um contraponto com aos discursos produzidos por grupos dominantes.
Consideramos que essas produções se constituem como lugares de resistência
e de revolta contra a ordem social determinada e, com isso instauram um
processo de desterritorialização ao criar linhas de fuga e ressignificar os
sentidos instituídos. Uma dessas produções é o documentário O Mercado de
Notícias, de Jorge Furtado, cuja temática discute e denuncia as diferentes
práticas exercidas pelo setor de comunicação em relação ao controle e
manipulação da produção discursiva de informação. Nessa conjuntura, o
objetivo proposto para este trabalho é apresentar um gesto de interpretação do
documentário em questão a partir da teoria da Análise do Discurso.
Palavras-chave: Discurso. Território. Informação. Documentário. O Mercado
de Notícias.
O TRABALHO É TUDO: TAUTOLOGIA E INTERPELAÇÃO
Stefany Rettore Garbin (UFRGS)
Grupo de Pesquisa Oficinas de AD

Nesse texto, apresento parte da reflexão desenvolvida ao longo do mestrado
sobre a relação entre discurso e trabalho. Há um discurso de trabalho?
Proponho que o conceito de trabalho possui um lugar teórico específico desde
o interior da Análise de Discurso: a teoria materialista dos sentidos. Ao analisar
entrevistas realizadas com trabalhadores metalúrgicos que sofreram acidente
de trabalho, as descrições sobre o trabalho e seu sentido chegam a um limite...
e transbordam em ambiguidades. Seja pela falta, seja pelo excesso.
Determinações que compreendemos bem – até bem demais-, e por onde
também somos facilmente capturados: ‘O trabalho é tudo’. Não se trata de uma
frase absurda, pois ela faz sentido. Também seria injusto simplesmente
concluir que o sujeito não é capaz de atribuir sentido ao gesto produtivo. Ainda
mais quando ele lhe define com o mais amplo dos pronomes. Afinal, a função
do trabalho na contemporaneidade e sua forma ideológica tornam esse
enunciado possível. Função tautológica de interpelação e resistência, o
trabalho constitui o sujeito em um laço (im)possível da/na história.
O FUNCIONAMENTO DO EFEITO-RESISTÊNCIA-SIMBÓLICO NO
PROJETO SECA, XOTE E BAIÃO.
Teodulino Mangueira Rosendo (Unisul)
Grupo de Pesquisa Linguagem e Psicanálise

Objetiva-se compreender a resistência a partir do Projeto Seca, Xote e Baião
desenvolvido com alunos do ensino médio, no sertão paraibano, idealizado
como um gesto de ressignificação do convívio com a seca e de luta contra um
imaginário linguístico, social, político que oprime e segrega o nordestino.
Considera-se
que
pensar
o
exercício
da
resistência
estando
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sobredeterminados pelo hipercapitalismo, neoliberalismo e pelo consumismo,
elementos estruturantes da sociedade capitalista de controle, é tarefa
laboriosa, contudo trabalhando discursivamente esta temática pelo simbólico,
pelo histórico e o ideológico, no jogo da memória, se percebe que há falhas do
Estado e da ideologia no processo de individualização do sujeito e que novas
formas de resistência são propiciadas e podem ser efetivadas. Conclui-se,
destarte que no Projeto, pela produção de discursos materializados em poesias
e fotografias, foi alcançado o que chamamos de EFEITO-resistênciaSIMBÓLICO, espaço de conflito entre a plena identificação com a imago
‘alienante’ do vivente da seca, criada pelos atravessamentos e determinações
históricas e a contradição que estabelece o furo, a fissura no ritual, fazendo o
sujeito-aluno romper com uma identidade estável, com o efeito ilusório de
totalidade pelo funcionamento da linguagem que falta, que é incompleta, que é
silêncio e que inserida em uma prática banha-se com as águas da ideologia e
da historicidade, explodindo em sentidos outros.
Palavras-chave: Linguagem. Discurso. Resistência.
DISCURSO JURÍDICO E SUJEITO:
SENTIDOS SOBRE ESTUPRO E DIGNIDADE
Vagner Vainer Teixeira Braz (UNEMAT)
Keila Rejane Warmling (UNEMAT)
Felipe Michelin Fortes (UNEMAT)
Grupo de Pesquisa: Cartografias Da Linguagem

O presente artigo tem como objetivo refletir, a partir da teoria materialista da
Análise de Discurso, os sentidos produzidos e/ou silenciados a partir de
enunciados que envolvem o Estupro. Para tanto, tomamos como material de
linguagem o Código Penal Brasileiro, a fim de compreender o modo como o
discurso jurídico, afetado pelas condições histórico-ideológicas de produção do
dizer, coloca em circulação determinados sentidos. Desse modo, procuramos
refletir sobre algumas de nossas inquietações no que refere aos sentidos
produzidos pelo discurso jurídico, mais especificamente, no que concerne a
legislação que diz respeito ao estupro. Portanto, nossos questionamentos
iniciais são: Quais as condições de produção dos enunciados circulados sobre
o estupro (pensando os sujeitos e a situação em sua estrita relação com a
memória)? Quais são as formações imaginárias, discursivas e históricoideológicas em relação ao estupro? Assim, explanaremos nesse trabalho, os
efeitos de sentidos produzidos juridicamente para o termo estupro e como esta
prática tem sido discursivizada nos mais diversos espaços, tendo em vista que
se trata de um problema de ordem pública. Todavia, ao tomarmos o discurso
jurídico enquanto espaço discursivo que se sustenta pelas relações de poder,
buscaremos compreender a partir da legislação brasileira, como a problemática
em torno da violência contra mulher – estupro – (se) significa. Nesse sentido, é
válido mencionar que o discurso jurídico encontra-se atravessado pelo discurso
religioso. Nesse aspecto, abordaremos ainda, a alteração que ocorreu através
da Lei 12.015/2009 em que o enunciado Constranger Mulher fora substituído
por Constranger Alguém. Nesse sentido, importa-nos compreender, dada a
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historicidade da língua, como os sentidos foram se (re)fazendo nesse espaço
discursivo-jurídico.
Palavras-chave: Mulher. Estupro. Análise de Discurso.
GRUPO ARQUIVOS DE LÍNGUA: UM RELATO INICIAL
Vanise Gomes de Medeiros (UFF)
Alexandre da Silva Zanella (UFF)
Phellipe Marcel da Silva Esteves (UERJ)
Grupo Arquivos de Língua: intervenções e polêmicas

No recém-fundado Grupo Arquivos de Língua, propomos a construção de um
grande arquivo que se estrutura a partir de arquivos outros coordenados por
pesquisadores de instituições do estado do Rio de Janeiro, do Brasil e de
universidades estrangeiras. São, ao todo, dezessete os eixos de pesquisa que
se configuram a partir da coordenação de dezoito pesquisadores envolvidos
(Arquivos das margens; Arquivos do livro: por uma história discursiva; Arquivos
da disciplinarização para surdos; Arquivos da tradução, Arquivos das
(homo)sexualidades; Arquivos da palavra; Arquivos do ensino do francês em
colégios brasileiros; Arquivos da criança; Arquivos da diversidade; Arquivos do
digital, Arquivos de mulheres e de feminino; Arquivos do Sul: institucionalização
dos estudos linguísticos; Arquivos do sul: listas de palavras, vocabulários,
glossários; Arquivos da Amazônia; Arquivos de fronteira; Arquivos da escrita;
Arquivos da língua em Macau). Tendo como objetivo: a) promover uma reflexão
sobre a língua na relação com sujeito, em diferentes instâncias e em função de
suas especificidades; (b) propiciar novas entradas de estudo sobre a língua
uma vez que os arquivos a compor o grande arquivo são distintos em seus
objetos de análise (como se pode ler na parte referente a resultados
esperados); (c) contribuir para divulgação, compreensão e circulação de ideias
linguísticas do século XIX, ao final de setembro de 2018, a maior parte dos
pesquisadores envolvidos no grupo se reunirá na Universidade Federal
Fluminense, fornecendo minicursos para o público em geral e alinhando
estratégias para o cumprimento dos objetivos do grupo. Esta comunicação
pretende relatar os resultados desse primeiro encontro, bem como apresentar o
grupo.
Palavras-chave: Discurso. Língua. Arquivo.
A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER MATERIALIZADA NOS DIFERENTES
SUPORTES: UMA ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE SENTIDOS
Vicentina dos Santos Vasques Xavier (UNEMAT)
Núcleo de Estudos em Análise do Discurso

O trabalho pretende analisar o funcionamento discursivo de um corpus
constituído por um conjunto de quatro enunciados do discurso do senso
comum, denominados ditos populares, tendo como tema o sujeito mulher.
Essas frases foram coletadas em/de diferentes espaços de circulação de textos
na sociedade, tais como, para-choques de caminhão, bares e restaurantes à
beira de estradas, veículos e transportes de trabalhadores braçais, internet e
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outros. Tais ditos se definem, segundo a doxa, como textos de humor e
categorizam-se como piadas. Partindo-se desse contexto, pretende-se fazer
uma análise sobre a materialidade discursiva desses ditos no discurso do
senso comum, verificando como estes se (re)configuram, tanto em suas formas
textuais, quanto tem como fundamento teórico a Análise do Discurso Francesa
de Pêcheux, Althusser, Orlandi (considerando o modo como a ideologia
interpela o sujeito) e a Lei Maria da Penha, nº 11.340/06. Dessa forma, as
reflexões sobre os ditos no discurso do senso comum sobre a mulher pretende
considerar o papel do poder e da ideologia e como a inscrição histórica dos
sentidos é materializada no silêncio e a formação discursiva é inscrita na
história. Para tanto, propõe-se o seguinte percurso: em primeiro lugar,
apresenta-se uma discussão sobre a teoria francesa do discurso, em seguida,
faz-se uma breve contextualização histórica das condições de produção e a
materialização dos discursos presentes nos ditos populares e, na sequência, a
análise dos enunciados.
Palavras-chave: Discurso. Mulher. Violência.
PROCESSOS DE (DES)IDENTIFICAÇÃO DO CACERENSE: ENTRE O
LOCAL E O NACIONAL
Welliton Martins Bindandi (UNEMAT)
Olimpia Maluf Souza (UNEMAT)
Grupo de Pesquisa: Processos de autonomia, de produção e de identidade intelectual: a
análise de discurso no centro-oeste.

Este trabalho constituiu-se a partir de um recorte da minha dissertação de
Mestrado (2016). O recorte possibilitou-me compreender os sentidos atribuídos
à cidade de Cáceres-MT e seus moradores, a partir de um dito pichado em um
muro da cidade. Diante desse lugar de memória, materializado nos ditos do
morador no muro da cidade, não havia possibilidade de ignorar os sentidos
outros que constituíam/instituem o sujeito pelo que se identifica, desidentifica e
resiste nesse espaço discursivo. O material analisado significa-se pelo
batimento entre a paráfrase e a polissemia. Nesse batimento perifrástico, o
anunciado pichado no muro determina um modo de significação e constituição
do sujeito nesse local, assim, marca o morador, o cacerense, pelo que se
desidentifica com o nacional, o Brasil, determinado uma forma específica de
ser brasileiro nesse espaço. A leitura analítica deu-se pelos pressupostos
teóricos e metodológicos da Análise de Discurso, que apresenta um dispositivo
de interpretação. O sujeito, para essa teoria, constitui-se pela história e pela
memória, assim, instala-se por posições que são cambiantes e que o marcam
pela não fixidez. Portanto, a identidade do sujeito não é fixa, não é estática, ao
contrário, produz-se pela movência, pela instabilidade do sentido. Daí a opção
em tomá-la como processos de identificação, que assegura – pela palavra
processo – uma construção que se dá permanentemente, e pela marcação do
plural, os vários modos de identificação do sujeito. Nessa direção, tomar o
espaço como lugar de memória, constituição e significação do sujeito, marcado
pelos processos de (des)identificação, determina formas de ser cacerense, ou
seja, constituir sujeito nesse lugar/espaço.
Palavras-chave: Discurso. Memória. Identidade.
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SESSÃO III – DISCURSO, CORPO, EQUÍVOCO
Debatedoras:
Aracy Ernst (PPGLetras-UCPel)
Líder do grupo de pesquisa Laboratório de Estudos em Análise do Discurso - LEAD.

Luciana Vinhas (PPGLetras-UCPel)
Líder do grupo de pesquisa Laboratório de Estudos em Análise do Discurso – LEAD.

Pôsteres:
REPRODUTIBILIDADE E DISCURSO: DA RUA AO MUSEU E DO MUSEU À
RUA
Ana Magnus Bresolin (UCS)
Gabriela Ramos De Oliveira (UCS)
Grupo de Pesquisa: ADesloucar-se

O presente trabalho tem por objetivo mobilizar um diálogo acerca dos sentidos
estabilizados sobre obras de arte e sua reprodutibilidade, sobretudo a
atualização do objeto reproduzido e a possibilidade do estabelecimento de
novos sentidos, através dos conceitos de memória e pré-construído,
trabalhados a partir do dispositivo teórico metodológico da Análise do Discurso
(AD) proposta pelo filósofo francês Michel Pêcheux. Para este gesto de análise,
recortamos duas materialidades significantes: a primeira é uma tela que
compõe o acervo do pintor Fernando Baril, criada em 1995, encontra-se no
Museu de Artes do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre e foi produzida em
comemoração a mostra Baril’ 70 anos. A tela apresenta a tradicional estátua do
laçador, utilizando um vestido. A segunda é um trio de mosaicos, reproduzidos
em diversos muros de Porto Alegre, confeccionados pela artista plástica Silvia
Marcon e que remetem ao quadro Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. No
movimento de discursivização das obras, acreditamos ser possível observar
como os saberes circulam, rivalizam e ressignificam a arte, na medida em que
evidenciam um pré-construído e o reinterpretam em espaços de permissividade
da manifestação artística. Nesse sentido, é a reprodutibilidade que atualiza o
objeto e permite que este venha de encontro à sociedade, ocasionando um
abalo do tradicional e colocando a cópia do original em situações impossíveis a
ele (Benjamin, 1955). Através da reprodutibilidade, ocorre a emancipação da
existência parasitária da obra, que se desdobra em crítica ampliando sua
função social, na medida em que produz estranhamento.
Palavras-chave: Análise do Discurso. Memória. Arte.
O QUE É UM CORPO CAPA DE REVISTA?:
UMA BREVE ANÁLISE DISCURSIVA
Bárbara Pavei Souza (UNISUL)
Nádia Régia Maffi Neckel (UNISUL)
Grupo de Pesquisa: Corpo- Imagem e(m) Discurso
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Percebe-se que os dizeres sobre os corpos e os sujeitos estão presentes em
enunciados de diferentes materialidades, em diversos suportes, impulsionados
pelos interesses capitalistas. Para tanto, é possível afirmar que a história da
imprensa é a própria história da sociedade capitalista. O controle dos meios de
difusão de ideias e de informações que se verifica ao longo do
desenvolvimento da imprensa é reflexo dessa sociedade e a influência que a
difusão impressa exerce sobre o comportamento das massas e dos sujeitos é o
traço que comprova esta ligação: sociedade/consumo/imprensa. As revistas
são um marco significativo da história contemporânea, que documenta tanto a
evolução da imprensa na modernidade, quanto a história social das pessoas,
principalmente das mulheres. Nelas, destacam-se personalidades que são
consideradas referenciais de beleza, ícones de estilo de vida e reconhecidas
pelo grande público. Mas, quando se refere a aparência, nota-se a seleção
quase absoluta de personagens brancas, o que pode servir como pano de
fundo para se analisar a temática racial no Brasil. Neste artigo, objetivamos
investigar o discurso presente na capa da revista Galileu, que traz a manchete:
“O que é um corpo capa de revista?”- capa da edição nº 306, teorizado pelo
corpo da modelo negra plus size Evelyn Dias- percorrendo redes de memórias
em que os corpos das mulheres são significados e quais os efeitos de sentido
são construídos nos discursos sobre os corpos gordos e negros. O presente
estudo está embasado nos dispositivos teóricos-metodológicos da teoria da
Análise do Discurso (AD) de orientação francesa, que nos possibilita produzir
saberes capazes de fazer refletir, inquietar através da análise dos discursos
disseminados pela mídia na sociedade.
Palavras-chave: Análise do Discurso. Corpo negro e gordo. Capa de revista.
CHARGES SOBRE O CARNAVAL:
O CORPO FEMININO É DISCURSO DE DESTAQUE
Cristiane Souza Pedroso (UNICENTRO)
Célia Bassuma Fernandes (UNICENTRO)
Grupo de Pesquisa: Texto, Memória e Cultura

Consideramos a charge como um tipo de texto que traz assuntos da ordem da
realidade e geralmente com temas bastante atuais, sendo de ampla circulação
na mídia impressa e eletrônica. O que nos chama a atenção é que embora
produza efeitos de sentido de humor e de ironia, encaminhando para o riso,
esse tipo de texto não consiste em uma mera brincadeira, mas funciona
também como um discurso de resistência ao já instituído, pois, por meio dele,
os sujeitos ousam se rebelar/revoltar, questionar, contestar, resistir. Ao
entrecruzar diferentes materialidades significantes (LAGAZZI, 2009; 2011), no
processo de produção de sentidos, as charges, não raras às vezes, colocam
em circulação discursos interditados, que não poderiam ser ditos/lidos sob
outras condições de produção. Neste trabalho, sob o embasamento teórico da
Análise de Discurso de linha francesa, proposta por Michel Pêcheux e
disseminada, no Brasil, por Eni Orlandi e por demais pesquisadores que com
ela tecem redes, buscamos compreender como a ideologia se manifesta
no/pelo discurso. Para tanto, estabelecemos como objetivo principal analisar
duas charges que irromperam no espaço digital nos anos de 2014 e 2015,
durante o Carnaval, maior festa popular do Brasil e que colocam em evidência
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o corpo feminino. Mais especificamente, pretendemos: a) verificar quais efeitos
de sentidos são produzidos pelo imbricamento das diferentes materialidades
significantes no processo de produção de sentidos das charges; c) discutir o
funcionamento da memória discursiva – intervalar e com falhas – da memória
metálica – horizontal e saturada – no espaço digital, a fim de compreender que
memórias ressoam sobre a mulher e seu corpo nos textos recortados para
análise. Acreditamos que se faz necessário estudar a charge não apenas como
um tipo de texto que encaminha para o riso, mas como importante meio de
denunciar as mazelas de um povo/país, convocando os sujeitos a assumirem
uma posição diante daquilo que lhes incomoda e afeta.
Palavras-Chave: Corpo Feminino. Charge. Carnaval.
CORPO FEMININO NEGRO, LUTA E RESISTÊNCIA:
UM OLHAR DISCURSIVO-MATERIALISTA
Emanuel Angelo Nascimento (Unicamp)
Grupo de Pesquisa: O discurso nas fronteiras do social:
diferentes materialidades significantes

Este trabalho integra o grupo de pesquisa O Discurso nas Fronteiras do Social :
diferentes materialidades significantes, liderado pela Profa. Dra. Suzy Lagazzi
(DL/PoEHMaS/IEL/Unicamp), propondo discutir funcionamentos sensíveis ao
social em suas bordas, em trajetos marcados por uma política do corpo. Nas
condições sócio-históricas dos movimentos feministas, em que o corpo se
revela como resistência e luta (social, política, militante e simbólica,), há o
corpo feminino negro que irrompe discursivamente demandando sentidos,
sempre na relação com os modos de identificação do sujeito. Esta luta de
resistência se coloca nas fronteiras dos corpos, dos espaços e da memória,
convocando os sentidos já produzidos antes e alhures (PÊCHEUX, 1975), tanto
sobre as mulheres negras quanto sobre o corpo feminino negro. Uma relação
com o interdiscurso sobre a qual investimos. Sendo assim, “a significação do
corpo não pode ser pensada sem a materialidade do sujeito. E vice-versa, ou
seja, não podemos pensar a materialidade do sujeito sem pensar sua relação
com o corpo” (ORLANDI, 2012, p. 83). Ancorado, desse modo, na perspectiva
materialista da Análise do Discurso, busco lançar olhar sobre os processos de
produção de sentido(s) do corpo negro em movimentos feministas de
resistência, levando em conta este corpo como materialidade significante da
negritude feminina em luta, nas fronteiras dos silenciamentos impostos às
mulheres negras em suas lutas políticas. Analiso três imagens do corpo em
cenas de protestos feministas no interior dos movimentos políticos das
Panteras Negras. Ao analisar as imagens, procuro trabalhar com a noção de
“formulação visual” (LAGAZZI, 2014), no caso, do corpo – mobilizando, tal
como afirma Orlandi (2012), a ideia de que há “uma forma histórica (e social)
do corpo, se pensarmos o corpo do sujeito” (idem, p. 86). Meu ponto de
entrada para este trabalho é o boicote ao corpo feminino negro na tensão do
social durante os movimentos em luta pelos direitos civis, nos Estados Unidos,
nos 60. Nos recortes da sequência discursiva visual das três imagens
selecionadas, trabalho relações parafrásticas buscando mostrar as
regularidades do boicote ao corpo negro na relação com o corpo outro.
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MULHERES MUÇULMANAS:
A CONSTRUÇÃO DE UM CORPUS DE PESQUISA
Fernanda Pereira (Unicamp)
Este trabalho tem como objetivo realizar um levantamento sobre as mulheres
muçulmanas que vivem na região de Foz do Iguaçu/PR, a fim de traçar o perfil
dos sujeitos que farão parte da construção de um corpus de pesquisa, pelo viés
da Análise de Discurso francesa de Michel Pêcheux. O termo “mulher
muçulmana” nada mais é do que uma generalização que se desdobra em
muitas mulheres distintas e únicas em suas experiências e vivências. Assim,
pensar em mulher muçulmana, especialmente nesta região de fronteira e
imigração, é pensar em diferentes mulheres que circulam diáriamente em
espaços diversos da cidade. São mulheres muçulmanas nascidas ou não no
Brasil, algumas convertidas à religião islâmica, muçulmanas não praticantes,
xiitas, sunitas, brasileiras não muçulmanas, de diferentes origens (libanesas,
sírias, turcas, marroquinas, etc.) que convivem ativamente com as demais
mulheres da comunidade. Além disso, existem mulheres de diferentes
gerações, que chegaram ao Brasil em movimentos migratórios distintos, com
histórias diversas, pelos motivos mais variados. Outro fator importante são as
condições nas quais estas mulheres chegaram ao Brasil, como vivem hoje,
qual relação possuem com o Português ou Espanhol e que tipo de acesso têm
às instituições existentes na região. As experiências prévias vividas por estas
mulheres em seus países de origem, seu acesso à educação formal e ao
mercado de trabalho, os locais pelos quais circulam, também são fatores que
influenciam em sua experiência atual e consequentemente na constituição
destes sujeitos mulheres. Desta forma, pensar na construção deste corpus de
pesquisa passa por refletir acerca destas questões, na tentativa de esboçar os
limites daquilo que seriam estes sujeitos “mulheres muçulmanas” dentro do
escopo deste trabalho. Acreditamos que este levantamento prévio é uma etapa
importante do trabalho de pesquisa, pois sujeito, discurso, e história são fatores
fundamentais que compõem a base da pesquisa em Análise do Discurso.
Palavras-chave: Mulher muçulmana. Corpus de pesquisa. Análise de
Discurso.
A LÍNGUAGEM CINEMATOGRÁFICA:
DISCURSO E MEMÓRIA NO VIDEOCLIPE DE PABLLO VITTAR
Junior Laurentino (UNISUL)
Grupo de Pesquisa: Corpo, Discurso e Equívoco

Essa pesquisa tem o intuito de analisar do videoclipe “Indestrutível”, de Pabllo
Vittar, lançado no ano de 2018 pelo seu canal no “Youtube”. O modo de
compor o corpus de análise estabelece uma escuta teórica com a teoria
“Queer” abordada em Butler (2003). Utilizando-se da linguagem
cinematográfica como lugar de leitura e interpretação, buscaremos, através do
campo teórico da Análise do Discurso de linha francesa, pensada por Michel
Pêcheux, e seus desdobramentos no Brasil a partir do trabalho de Orlandi
(2007), compreendermos que, como nos ensinam esses autores, o exercício de
interpretação é um exercício de formulação. Desta forma, pretendemos pensar
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os sentidos produzidos nas/pelas produções culturais da comunidade LGBTQ+,
vista pelo viés do social em sua historicidade. A materialidade significante para
este corpus surge a partir da construção da linguagem do/no videoclipe,
pretendemos lê-lo/interpretá-lo através das noções de Tecedura e Tessitura
(NECKEL, 2010) onde será possível tecer o recorte analítico. A utilização da
linguagem cinematográfica no videoclipe como o seu discurso, pelas as
agressões sociais enfrentadas pela comunidade LGBTQ+ através dos tempos.
Palavras-Chave: Videoclipe. Gênero. Identidade.
O CORPO NEGRO EM DISCURSO: DIZERES NA LUTA ANTISSEXISTA
Larissa da Silva Fontana (Unioeste)
Dantielli Assumpção Garcia (Unioeste)
Grupo de Pesquisa: GEAD

Esse trabalho objetiva operacionalizar o conceito de “lugar de fala” (RIBEIRO,
2017) como ferramenta descritiva-interpretativa-política para a teoria da Análise
de Discurso. Para tal, realizamos a descrição e análise dos discursos
constituintes do lugar de fala das rappers feministas Lívia Cruz e Bárbara
Sweet quando da representação do corpo (AZEVEDO, 2014) do homem negro.
Buscamos compreender como, a partir destes lugares de fala, mulheres
brancas, envolvidas na luta feminista, dizem sobre o homem negro, e como
esses dizeres se diferem historicamente dos enunciados proferidos por
mulheres negras feministas. Nosso aporte teórico basea-se principalmente em
Davis (2016), Ribeiro (2017) e Santos (2014), a fim de entender e comparar
como foram/são construídos os discursos sobre o homem negro e seu corpo
dentro de movimentos feministas. Para tanto, analisamos e descrevemos
recortes de um vídeo produzido por Lívia Cruz e Barbara Swett no canal “React
Objetificando”, em que o corpo do homem negro é colocado em evidência e
dito como perigoso, bandido, serviçal. Em um jogo parafrástico com a
objetificação das mulheres, as rappers evidenciam em 16 minutos, a partir de
sua inscrição enquanto mulheres brancas, cisgêneras, como o racismo
sustenta as relações hierárquicas entre mulheres brancas e homens negros.
Os resultados de nossas análises demonstram que, ao se metaenunciarem
como rappers (inclusas em ambientes culturais de raízes negras) e como
feministas para legitimarem seus métodos de luta antissexista, as duas
mulheres brancas reproduzem enunciados racistas sobre o corpo do homem
negro, retomando memórias ligadas, por exemplo, ao mito do estuprador negro
(DAVIS, 2016). A pesquisa propõe demonstrar que o conceito de lugar de fala
possibilita explicitar como ocorrem tais contradições nas práticas de
subjetivação que retomam enunciados racistas dentro de movimentos
feministas.
Palavras-Chave: Lugar de fala. Práticas de subjetivação. Discursos sobre o
corpo.
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UMA SAÍDA DE CENA SUICIDA? VOZ E MAIS-DE-GOZAR NA ESCRITURA
TEATRAL 4:48 PSYCHOSIS DE SARAH KANE
Mário César Coelho Gomes (Unisul)
Grupo de Pesquisa: Psicanálise e Linguagem

Baseando-se no texto teatral 4:48 Psychosis da dramaturga britânica Sarah
Kane - último escrito dramatúrgico por ela produzido - este trabalho propôs-se
a investigar as interlocuções entre a voz na teoria psicanalítica e questões
relacionadas ao suicídio. O tema, central a obra, é também objeto de reflexão
na psicanálise aparecendo tanto na obra de Sigmund Freud, quanto de
Jacques Lacan. Em Luto e Melancolia, Freud toca no problema do suicídio
relacionando-o a um dos quatro destinos da pulsão – o retorno ao próprio eu.
Nesta perspectiva, o suicida não é senão um homicida que volta sua cólera
contra si na expectativa de matar o eu enquanto objeto, alheio e estranho a si
próprio. Jacques Lacan no Seminário 10 analisa o suicídio a partir do que
denominou passagem ao ato. A autora britânica suicidou-se aos 28 anos,
poucos dias após a conclusão desta peça. No texto, destaca-se a verborragia
que em muitos momentos promove um efeito de estranhamento no leitor, pois
mesclam-se palavras soltas, extensos monólogos, sequências numéricas,
grafismos, etc. 4:48 Psychosis pode ser considerada a obra que leva à últimas
consequências a atmosfera temática onde violência, morte e sexualidade dão o
tom como nas dramaturgias anteriores de Kane, Blasted (1995), Phaedra’s
Love (1996), Cleansed e Crave (1998). É analisado no âmbito deste trabalho o
modo como a voz do suicida se presentifica mesmo após sua morte naqueles
restos que deixa como um signo eterno, como articula Lacan ([1957-58] 1999)
em seu Seminário 5. Ou seja, o suicida é um que permanece enquanto efeito
de linguagem para aqueles que ficam pois, diante do Real que sua morte
instaura – a perplexidade frente ao ato, os questionamentos, o non sense – o
único modo de tentar reconstituí-lo à vida é por uma saída linguageira. Na peça
de Sarah Kane, a voz não barrada por um limite instituído no simbólico, é
vivenciada como uma intrusão tormentosa para qual a única saída, o único
modo de silenciamento também é a morte.
Palavras-chave: Voz. Suicídio. Psicanálise.
CORPOS INTERDITADOS: DO IMPOSSÍVEL NO DISCURSO
Matheus França Ragievicz (UFPR)
Estudos do Texto e do Discurso: entrelaçamentos teóricos e analíticos - GPTD

Compreender o corpo, enquanto objeto simbólico no campo do discurso, exige
considerar a inscrição da ideologia através de sinais, de letras, de rabiscos, de
feridas, de cicatrizes, convertendo a carne em corpodiscurso (LEONEL DE
SOUZA, 2010). Assim, inscrevendo-nos na Análise de Discurso (AD)
pecheuxtiana, buscamos compreender como o corpo produz diferentes efeitos
de sentidos a partir da relação entre a impossibilidade de significar (interdição)
e a condição de privação de liberdade (sequestro do corpo). Para tanto,
privilegiaremos a dimensão da ideologia no processo de investidura de
sentidos no corpo de adolescentes que cumprem medida socioeducativa de
privação de liberdade em um Centro de Socioeducação (CENSE) da região de
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Curitiba. Os enunciados analisados partiram de atividades realizadas em
oficinas sobre cinema, nas quais participaram cinco adolescentes entre
dezessete e dezoito anos. Os gestos de interpretação formulados pelos
participantes, a partir de um exercício interpretativo do longa-metragem Maps
to the stars (2014), nos permitiu adentrar a dimensão das marcas (tatuagens)
que se inscreviam em seus corpos. Significar o próprio corpo implicou, nas
condições de cerceamento e vigilância, em submeter-se à interdição e ao
silêncio para haver significação, tornando visível o confronto entre Crime e Lei
– observado em outros momentos. O corpo, desta forma, mostrou-se como
suporte de conflitos, de disputas e de apagamentos, significando-se à medida
que o impossível volta-se como condição para dizer(-se).
EU E MEU MARIDO AMERICANO, O “GREEN CARD” PRODUZINDO
EQUIVOCIDADES NA BRASILEIRA IMIGRANDE ILEGAL
Patrícia Laubino Borba Rodegher (UFRGS)
A proposta dessa comunicação é opacificar as equivocidades na mulher
brasileira imigrante ilegal nos Estados Unidos. Analisaremos o canal do
Facebook: “Tudo Mara” de uma imigrante brasileira que mora em Boston. Ela
entrevista mulheres brasileiras que imigraram ilegalmente a respeito do seu
casamento com um americano. O show de entrevista se chama “Meu marido
americano”. As entrevistadas contam como conheceram o marido americano e
como se desenrolou a história até chegar ao casamento e ao “green card”.
Utilizaremos a noção de discurso e equívoco de Pêcheux para compreender os
discursos concorrentes e aglutinadores que constroem uma noção de “valor”
mercantil da mulher brasileira. Esse “valor de troca” pode ser visualizado no
discurso do homem americano sobre a mulher brasileira. Os pré-construídos
giram em torno da beleza, da sensualidade, da afetividade, da maternidade,
dos dotes como dona de casa, etc. Esse discurso que cria um imaginário de
esposa perfeita ecoa em outros discursos sobre a brasileira imigrante ilegal:
“são ótimas babás porque gostam de crianças”. A noção de equívoco será
trabalhada na projeção do capitalismo sobre o ser humano. A mulher, seu
corpo, seus sentimento sendo projetada como objeto de troca, de barganha... A
força do discurso do “green card” constitui a subjetividade da mulher brasileira
imigrante ilegal nos Estados Unidos.
Palavras-chave: Subjetividade. Feminismo. Sujeitamento Capitalista.
DISCURSO DE ÓDIO: PROCESSOS DISCURSIVOS DE UMA PORTA DE
BANHEIRO
Shaiane Neves (UFPel)
Grupo de Pesquisa: LEAD

O presente trabalho tem por objetivo apresentar cinco sequências discursivas
dispostas em uma porta de banheiro do Centro de Letras e Comunicação
(CLC) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). A partir do viés de Análise
de Discurso de corrente francesa, a qual tem como maior precursor o filósofo
Michel Pêcheux, propomos uma análise de tais sequências, a fim de identificar
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as Formações Discursivas (FDs) que as constituem, e assim, compreender de
que modo elas são atravessadas por outras FDs, constituindo, então, efeitos de
sentido singulares. Ao longo da análise, percebemos que a temática do aborto
faz-se presente em tais formulações, as quais se constituem entre duas
esferas: a pública e a privada. Visto que este espaço é caracterizado pelo
sujeito, o qual encontra-se isolado em uma cabine de banheiro, em seu íntimo,
sem ter sua identidade revelada; e ainda, pela cabine de banheiro, a qual se
localiza em um espaço público da universidade, local ao qual toda comunidade
acadêmica tem acesso. Assim, em uma discussão sobre o aborto, notamos
que emergem duas FDs principais, aquela que se manifesta a favor da
legalização da prática e outra contrária, as quais estão, possivelmente,
relacionadas ao discurso feminista e religioso, respectivamente. Ademais,
observamos entre tais formulações um discurso de outra natureza se
manifestar, que diz respeito ao ato de riscar em portas de banheiros. No
entanto, este ato causa um estranhamento, já que o sujeito recrimina o outro
sob as mesmas condições de uso da cabine.
Palavras-chave: Discurso. Aborto. Formulações.
ALISON NUA: O DISCURSO NO CORPO INESPERADO
Sofia Guerreiro Sangalli (UCS)
Para tecer minha discussão faço uso do referencial teórico, científico, analítico
e metodológico da Análise do Discurso (AD). Disciplina de entremeio
construída epistemologicamente por outras três disciplinas (a linguística, o
materialismo histórico e a psicanálise) a partir das leituras do filósofo francês
Michel Pêcheux. Neste trabalho, enquanto estudante de graduação em
Psicologia e bolsista de iniciação científica voluntária no Programa de PósGraduação em Turismo e Hospitalidade da Universidade de Caxias do Sul
(PPGTurH-UCS), busco problematizar o lugar e a sexualidade da mulher em
âmbito público e na arte. A discussão parte da escolha da minha materialidade
de análise: a obra Alison Lapper Pregnant do escultor e artista inglês Marc
Quinn. Proponho pensar a relação da obra escolhida com o modelo de beleza
e feminilidade marcado pela Vênus de Sandro Botticelli. Afinal, os sentidos
mobilizados pelo corpo nu de Alison são diferentes dos sentidos esperados
diante de um corpo nu feminino. Por quê? Para a análise, uso dois conceitos
principais: Memória Discursiva da AD, pensando os já-ditos sobre o lugar do
homem e o lugar da mulher na praça histórica, em que foi exposta a obra; e
Estranho, conceito freudiano, para problematizar o corpo da mulher, sua
feminilidade, beleza e (im)perfeição a partir da arte.
Palavras-chave: Corpo. Mulher. Análise do Discurso.
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MOVIMENTO PLUS SIZE: DISCURSO DE RESISTÊNCIA?
Virgínia Barbosa Lucena Caetano (UFPel)
Luciana Iost Vinhas (UFPel)
Grupo de Pesquisa: LEAD

O movimento Plus size surgiu com a finalidade de inserir, no mercado da
moda, mulheres que não se encaixam no padrão estético magro determinado
socialmente. O referido movimento se popularizou rapidamente e passou a ser
associado, especialmente nas redes sociais virtuais, com um movimento de
militância pela desconstrução dos padrões de beleza impostos. Partindo disso,
nesse trabalho, ancorado teoricamente na Análise de Discurso de tradição
pêcheuxtiana, buscamos compreender como se dá o processo de subjetivação
dos sujeitos identificados com movimento Plus size (PS). Podemos perceber,
ao analisar alguns discursos vinculados ao movimento que circulam nas redes
sociais virtuais, que, em geral, a reivindicação maior desse grupo – legitimar
novos sentidos sobre o corpo gordo, desnaturalizando sua relação com o feio e
com o doente – não configura uma quebra com o paradigma de padronização
corporal dominante na formação social. Embora o movimento PS, ao inserir o
corpo gordo na indústria da moda, contribua para a desnaturalização de alguns
sentidos colocados em circulação, especialmente pela mídia, de uma
configuração corporal ideal, ainda assim o movimento se constitui tendo como
cerne o processo de mercantilização da relação dos sujeitos com seus corpos.
Há um processo de resistência partindo desses discursos; porém, essa
resistência ocorre parcialmente, pois o movimento mantém os sujeitos
identificados com o discurso dominante de exploração da imagem corporal
como ferramenta de domínio e poder. Consideramos, então, o PS como uma
posição sujeito no interior da Formação Discursiva dominante, que instaura a
resistência ao questionar evidências produzidas no domínio da Formação
Discursiva, mas não configura um processo de desidentificação, pois mantém
uma relação com os princípios reguladores da forma-sujeito dominante.
Palavras-chave: Discurso. Corpo. Resistência.
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SESSÃO IV – DISCURSO, MÍDIA, MEMÓRIA
Debatedores:
Luiza Castelo Branco (PPGCL-UNIVÁS)
Membro dos grupos de pesquisa Estação Tecnológica da Linguagem e Teoria do Discurso.

Luciana Nogueira (PPGCL-UNIVÁS)
Membro do grupo de pesquisa Discurso e Transformação em Diferentes Práticas.

Pôsteres:
ANÁLISE DO DISCURSO A MACHADO - POSIÇÃO-SUJEITO EM
SIMULACRO
Alex Sander de Oliveira (UFRGS)
Grupo de Pesquisa: Oficinas de Análise do Discurso Conceitos em Movimento

A ilusão da transparência dos sentidos, tão necessária ao sujeito que se
imagina fonte são desconstruídas nas duas obras. No texto de ficção há um
apagamento das marcas do sujeito autor na dispersão dos saberes
organizados em posições-sujeito em simulacro. O poeta ou autor como sujeito
dividido emula condições de produção em universo correspondente de maneira
direta ou metafórica às condições da realidade. Para Orlandi (2006), em uma
releitura de Foucault (1971), o autor está na base da coerência do discurso. O
processo em que se baseia esta coerência é a utilização dos saberes das
diferentes Formações Discursivas circulantes nas condições de produção
conhecidas para que se distribuam os papéis de porta-vozes do discurso no
plano atorial em uma mimese do que pode ser observado na realidade da
Formação Social vigente. O mais canônico dos escritores de ficção brasileiros,
Machado de Assis (1839-1908) escrevia sobre o cotidiano da cidade do Rio de
Janeiro. Acompanhou o processo de desconstrução do regime escravocrata,
como negro, embora não escravizado. Em seus 10 romances e 7 livros de
contos e 10 peças de teatro criou um universo de 188 personagens. Tamanha
massa crítica foi organizada pelo cientista social Raymundo Faoro (2001
[1974]) que montou uma estratificação social das personagens que reproduzem
as práticas, os dizeres e as relações de poder da sociedade carioca na
transição do Império para a República. Ou seja, remonta as condições de
produção e as Formações Ideológicas circulantes organizando as posiçõessujeito dentro da ficção machadiana.
Palavras-chave: Posição-sujeito. Simulacro. Machado de Assis.
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IMPEACHMENT/GOLPE DE 2016: UMA LEITURA POSSÍVEL NA
FRONTEIRA ENTRE O RESSENTIMENTO E O CINISMO
Andréia Maria Pruinelli (UFRGS)
Grupo de Pesquisa: Oficinas em Análise do Discurso: conceitos em movimento

A partir do aparato teórico-metodológico da Análise do Discurso de linha
francesa (AD), ancorada no pensamento de Michel Pêcheux, buscamos, neste
trabalho, investigar os efeitos de sentido mobilizados pela mídia acerca do
processo de impeachment/golpe ocorrido no ano de 2016, quando Dilma
Rousseff era presidente da República. O percurso metodológico se dá a partir
do recorte de notícias veiculadas em diversos meios de comunicação de massa
de âmbito brasileiro e internacional e, por meio da análise dessas
materialidades, buscamos investigar as posições-sujeito assumidas pelos
veículos de comunicação que se reportam ao caso ou como impeachment ou
como golpe. Para tanto, vamos mobilizar as noções de memória, resistência,
cinismo, ressentimento e formação discursiva. Nosso objetivo é trabalhar com
duas FDs opostas, a saber: impeachment e golpe, e a partir daí problematizar
de que forma são acionados os gatilhos de memória que se associam e, ao
mesmo tempo, atualizam os saberes próprios destas FDs. A memória
discursiva que opera nas questões relativas ao impeachment/golpe, nos
moldes em que este ocorreu no Brasil, guarda relação muito próxima com
saberes e práticas já manifestados em acontecimentos históricos que deixaram
sua marca nas searas política e social do país em anos anteriores, como foi o
caso de impeachment do presidente Fernando Collor de Mello e da atuação da
ditadura em solo nacional, no período compreendido entre 1964 e 1985. As
noções de cinismo e de resistência aparecem conectadas, respectivamente, às
FDs do impeachment e do golpe, uma vez que se pode associá-las a estes
conceitos por questões de ordem ideológica.
Palavras-chave: Impeachment. Golpe. Memória.
ENTRE A IMAGEM E O TEMPO: OS EFEITOS DE SENTIDO DO
IDEOLÓGICO E DA MEMÓRIA
Bruna Luiza Mallmann (UFFS)
Grupo de Pesquisa: Língua(gem), discurso e subjetividade

A presente comunicação vincula-se ao projeto “A Língua e os Instrumentos
Linguísticos na Região das Missões do RS”, o qual em como objetivo refletir
sobre os efeitos de sentido produzidos no e pelo Museu da Missões, um
importante museu localizado no Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo, em
São Miguel das Missões (RS). O desenvolvimento desse estudo está
embasado nos pressupostos teórico-metodológicos da História das Ideias
Linguísticas em articulação com a Análise de Discurso de viés pecheuxtiano.
Tendo em vista esse pressuposto, compreendemos a historicidade e a
memória que afeta e é constitutiva do Museu das Missões a partir da análise de
artefatos históricos que compõe o arquivo desse Museu. O Museu das Missões
conserva esculturas sacras relacionadas aos Sete Povos das Missões
Orientais, de modo que seu arquivo por si só produz sentidos e ampara
discursos, produtos do político e ideológico. O que nos interessa aqui é lançar
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outros gestos de interpretação sobre esse arquivo, pois dentro de um
determinado período histórico, as imagens funcionaram como um eficiente
recurso utilizado pelos jesuítas na conversão de indígenas. A imagem barroca
passa a operar junto ao imaginário dentro das Reduções, ela aparece como um
meio de dar significação para o mundo dos indígenas, numa relação de
devoção do indígena para com a imagem. A utilização da imagem, como
estratégia de evangelização, reafirmou o poder das representações visuais,
interferindo concretamente no estabelecimento de uma memória social e
coletiva. E é desse modo que lançamos outros gestos de interpretação sobre o
arquivo do Museu das Missões, já que a memória discursiva permite que
discursos já ditos e esquecidos retornam e produzam sentidos, já que ao
mesmo tempo em que há uma história e memória evidenciadas e postas em
circulação, há outras que estão apagadas e/ou silenciadas, efeito do ideológico
e do político.
Palavras-chave: Discurso. Museu. Memória.
OS MODOS DE DIZER IMIGRANTES E REFUGIADOS NA MÍDIA
Camila Borges dos Anjos (IES)
Grupo de Pesquisa: Oficinas de Análise do Discurso: conceitos em movimento

Nesta pesquisa, vamos analisar o discurso sobre (MARIANI, 1996) imigrantes e
refugiados na mídia, o que requer pensar como esse discurso é marcado
ideologicamente. Essa discussão nos leva a discutir acerca dos sentidos
mobilizados e convocados pela mídia para retratar os processos migratórios,
impedindo outros espaços de interpretação, na medida em que lineariza e
homogeneíza a memória das migrações. Nessa construção midiática, os
sentidos aparecem como dados, como já-lá, produzindo efeitos de verdade. O
percurso metodológico desta pesquisa se dá a partir do recorte de uma série
de notícias veiculadas em sites, jornais e revistas no meio digital acerca das
questões migratórias, as quais são formuladas a partir da posição-sujeito
ocupada pelo veículo de comunicação que dissemina tais informações. Diante
dos modos de discursivização é que determinados saberes são legitimados
sobre imigrantes e refugiados – intrusos, invasores, bárbaros, visto que pela
ordem da repetição os sentidos vão sendo direcionados e significam na e para
a língua. Assim, buscamos nos dedicar aqui, a partir da perspectiva teórica da
Análise do Discurso, a investigar o papel social da mídia na construção dos
sentidos sobre imigrantes e refugiados: os modos de dizer esses sujeitos.
Partimos do pressuposto, portanto, de que o discurso sobre imigrantes e
refugiados catalisa sentidos presentes numa rede de memória, advindos de
discursos outros, que se atualizam e se ressignificam no momento atual que
vivemos. Essa rede administra os sentidos da migração, ao recuperar dizeres
que significaram na/para história em outras condições de produção. Desta
forma, buscamos aqui refletir a respeito do papel da mídia enquanto formadora
de opinião sobre os modos de pensar a questão migratória, identificando aí os
lugares de memória acionados no discurso sobre esses sujeitos.
Palavras-chave: Migrações. Mídia. Memória.
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OS CÓDIGOS DE ÉTICA DO JORNALISMO BRASILEIRO: UMA PROPOSTA
DE ANÁLISE
Fabiana Soares (PG-UNISUL)
Grupo de Pesquisa: Discurso, Cultura e Mídia

Sabemos que questões éticas envolvendo a imagem das pessoas sempre
existiram em diferentes momentos da nossa sociedade. Isso nos leva a
questionamentos sobre o papel da imprensa na produção de notícias e a
função dos códigos de ética do jornalismo brasileiro no funcionamento do
discurso jornalístico. Para Mariani (1998) o que é dito nos jornais depende
sempre das possibilidades enunciativas especificas de cada formação social
em cada período histórico. Assim, busca-se na compreensão dos fatores
sociais, políticos e históricos, elementos envolvidos na construção de sentido,
sendo ele concebido enquanto objeto linguístico-histórico. O Brasil já possui
quatro códigos de ética. O primeiro data de 1949, aprovado no II e III
Congresso Nacional de Jornalistas, realizados em São Paulo e Salvador. A
segunda versão foi aprovada no XII Congresso Nacional de Jornalistas de
Porto Alegre e vigorou de 1968 a 1986. A terceira versão foi discutida e
aprovada durante o XXI Congresso Nacional de Jornalista, ocorrido em 1986
em São Paulo, vigorando até 2007, quando foi reformulado pela última vez,
durante a realização do Congresso Extraordinário dos Jornalistas, em Vitória
(ES), em agosto de 2007 constituindo assim a quarta versão, em vigor até os
dias de hoje. Nesta perspectiva, propomos identificar as condições de
produção dos referidos códigos com o propósito de compreender os efeitos de
sentido que eles produzem ao privilegiar uns artigos e silenciar os outros.
Também compreender os atravessamentos sociais e políticos e os efeitos se
sentido produzidos a partir dos mesmos, marcados no discurso jornalístico,
através da análise de fotografias e notícias que antecedem e sucedem cada
período. Entendemos que com esta pesquisa será possível refletirmos sobre a
posição ética da imprensa diante de sua função: divulgação da notícia, já que a
questão da ética jornalística preocupava os jornalistas levando-os a criar em
1949 o primeiro código de ética e sucessivamente os posteriores.
Palavras-chave: Códigos de ética. Discurso jornalístico. Análise de Discurso.
CENAS FLORIANOPOLITANAS DAS ELEIÇÕES ESTADUAIS PELAS
LENTES DE ELAINE BORGES (1982)
Isadora Muniz Vieira (UDESC)
Maria Elaine Alves Borges iniciou a carreira de jornalista a partir de 1969, tendo
trabalhado na capital gaúcha nos jornais A Notícia e O Globo. Mudou-se para
Florianópolis na década de 1970 e em 1972 trabalhou no Jornal de Santa
Catarina. Na sua atuação profissional consta também seu trabalho como
repórter no extinto Jornal O Estado. Apoiou o MOS, Movimento de Oposição
Sindical, criado em 1982. Foi editora de política do Diário Catarinense. Elaine
Borges também trabalhou, de 1974 a 2000, como correspondente do jornal O
Estado de São Paulo. Antes de falecer em 2014, atuava na Comissão da
Verdade, Memória e Justiça dos Jornalistas de Santa Catarina. Produzidas no
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contexto das eleições estaduais de 1982, as 20 imagens fotográficas de autoria
da jornalista retratam um comício do Partido dos Trabalhadores no centro da
capital catarinense e permitem presentificar parte do passado de uma
determinada cultura política do início da década de 1980. Passado esse que já
foi memória presente da própria jornalista que a possuía, a guardava e
colecionava como relíquias, lembranças ou testemunhos, e num constante
processo de vir a ser readquire o seu elemento de presente, em novos lugares,
contextos e funções, como é o caso do presente artigo. As fotografias
estudadas no presente trabalho são compreendidas a partir de seu discurso
próprio, de sua historicidade, de seu contexto histórico e das suas condições
próprias de produção, buscando entender como a jornalista construiu as
imagens do evento específico e quais são os elementos discursivos que as
fotografias do comício podem fabricar considerando o momento histórico, bem
como as possíveis interpretações que podem ser feitas a partir das mesmas.
Palavras-chave:
Trabalhadores

Discurso

fotográfico.

Elaine

Borges.

Partido

dos

#NIUNAMENOS: O PROTAGONISMO FEMININO NAS RUAS E NAS MÍDIAS
SOCIAIS.
Lucélia Moreira Pereira (PG-UNISUL)
Leandro de Bona Dias (PG-UNISUL)
Nos últimos anos, presenciamos o protagonismo feminino tomar lugar e
manifestar-se acerca de temáticas como a não-violência, a igualdade de
direitos, o feminicídio, a legalização do aborto, etc. No âmbito social, o
protagonismo fez-se por meio de manifestações públicas, como atos e
passeatas. Já nas redes sociais, este protagonismo vem se dando a partir de
agremiações próprias destas redes, seja em grupos privados, em grupos
públicos, e, no caso que queremos destacar aqui, pelo uso massivo de
hashtags(#) e a consequente criação de hiperlinks. Nesta pesquisa,
buscaremos analisar os discursos veiculados a partir da hashtag “Ni Una
Menos” (#NiUnaMenos), movimento criado na Argentina em 2015 como forma
de protesto contra a violência masculina e contra o feminicídio. A análise tem
por objetivo descrever e interpretar o discurso inserido nas atuais tecnologias
de comunicação e informação (Twitter, Facebook e Instagram), a partir da
hashtag “Ni Una Menos”, a fim de investigar de que modo estes novos meios
contribuem com a luta social do protagonismo feminino. Julgamos que, nestes
diferentes discursos de #NiUnaMenos, o termo se ressignifica e se molda a
novos sentidos a partir do modo em que circula, a cada uso, por cada sujeito.
Conforme as diretrizes teóricas de Orlandi (1996) e Pêcheux (1990),
mobilizaremos análises de ideologia, sujeito, relação de sentido, textualidade e
discursividade, uma vez que estes enunciados remetem aos mesmos fatos,
mas constroem significações distintas a partir dos sujeitos e de suas
constituições sociais e ideológicas. Questões de gênero também serão
abordadas a partir de Butler (2013). A materialidade do trabalho se constituirá
de arquivo coletado nas redes sociais onde o movimento “Ni una Menos”
ganhou notoriedade e adesão a partir do uso da hashtag #NiUnaMenos.
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Palavras-chave: Hashtag. Análise do Discurso. Protagonismo Feminino.
A MÍDIA COMO (RE) PRODUTORA DE IMAGINÁRIO
Magda Karolyna da Rosa Valgoi (UFFS)
Angela Derlise Stübe (UFFS)
Grupo de Pesquisa Linguagem, Discurso e Subjetividade

Em nossa pesquisa, buscamos refletir acerca do imaginário produzido em
relação aos imigrantes, a partir do discurso sobre o imigrante produzido na
mídia. Tomamos como corpus de análise a capa da revista americana Time,
do mês de Julho, de 2018, a qual circulou nos sites de informação do mundo
todo, no Brasil, a veja online, o jornal El País, o portal de notícias da rede
Globo, entre outros websites deram um destaque a essa capa. Dada as
condições atuais, nas quais a informação tem um lugar fundamental na vida em
sociedade, a ampla circulação dessa discursividade levou-nos a refletir como o
gênero midiático (re) produz discurisividades. Nosso gesto interpretativo se
orienta sob a perspectiva situada no campo da Análise de Discurso (AD), de
linha francesa. Entendemos o gênero midiático como um (re) produtor de
imaginário, um dispositivo de comunicação de massa responsável por produzir
e reproduzir formações imaginárias. Conforme Pêcheux (1981), a mídia não
relata apenas os acontecimentos da sociedade, mas participa ativamente na
formação da opinião pública. As notícias e reportagem são sempre recortes de
determinados assuntos, aos quais interessam a mídia e a sociedade, e a forma
como a mídia aborda esses assuntos é responsável por essa (re) produção de
imaginário, que é parte das relações de poder que regem a sociedade
capitalista. Segundo Althusser a mídia faz parte do Aparelho Ideológico do
Estado (AIE) da informação, sendo assim, é parte das relações de poder que
se estabelecem na sociedade responsáveis por assegurar a hierarquia das
ideologias dominantes.
Palavras-chave: Mídia. Imaginário. Imigrantes.
(EM) CENA O DISCURSO DE MAL ENCARNADA: RESISTÊNCIA,
MEMÓRIA E SUJEITO
Marilane Mendes Cascaes da Rosa (PG-UFRGS)
Grupo de Pesquisa Relações de poder: memória e esquecimento

Este estudo está pautado na análise do discurso proposta por Michel Pêcheux
e trata da arte como materialidade inscrita no campo discursivo. Desta forma,
trazemos para a discussão o vídeo poema Mal encarnada, que retrata um dos
poemas do livro Sangria, de Luiza Romão, e que se coloca como nosso objeto
de análise. Ele é um dos vídeos da websérie em que se desdobrou o livro
Sangria. No livro, a autora conta a história do Brasil sob a ótica de um útero,
conduzida sob o ponto de vista do corpo da mulher. Além dos poemas e
fotografias que o constituem, as quais são do corpo de Luiza e sofrem a
intervenção desta, os poemas foram gravados por 28 mulheres de diferentes
áreas artísticas: pintura, bordado, dança, teatro, música, grafite e outros,
constituindo, também, uma websérie de Sangria. Assim sendo, valendo-nos de
um dos vídeos da websérie, Mal encarnada, queremos analisá-lo
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discursivamente, mobilizando como noção principal deste trabalho a
resistência, seguida da memória e do sujeito. Por meio dessa materialidade,
percebemos o ressoar da memória, num espaço complexo, de repetição e
regularização, mas também de deslocamentos, desdobramentos, conflitos, do
já significado que ressignifica, do esquecido e silenciado que é lembrado,
espaço móvel e propício para outros dizeres. Visualizamos um sujeito-feito e
efeito de linguagem, afetando e sendo afetado, e que resiste, atravessado por
falhas, furos, brechas e que provoca efeitos de resistência em relação a outros
discursos. Para nós, este trabalho de Luiza Romão coloca em cena sentidos
outros no jogo da língua e da arte.
Palavras-chave: Resistência. Memória. Sujeito.
A FIGURA ENUNCIATIVA DO PORTA-VOZ EM EDITORIAIS DE O GLOBO
SOBRE O IMPEACHMENT DE DILMA ROUSSEFF
Millaine de Souza Carvalho (UNIPAMPA)
Grupo de Pesquisa: Análise do Discurso (GEAD) - UNIPAMPA

Em uma sociedade na qual os sentidos são, muitas vezes, mediados pelos
meios de comunicação, é necessário refletir sobre o poder de persuasão da
mídia frente à construção da opinião pública. Em regimes políticos
democráticos, os governantes são, pois, os porta-vozes dessa opinião. A figura
do porta-voz constitui-se através de processos discursivos de identificação e
diferenciação com o povo (ZOPPI-FONTANA, 1997). No presente trabalho,
objetiva-se compreender, com base na Análise de Discurso de filiação
pecheuxtiana, como se instaura, em editoriais publicados no jornal O Globo
durante o processo de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, o efeito
de deslegitimação de porta-vozes da política de esquerda brasileira. Nestes,
atentou-se ao aspeamento e à designação enquanto estratégias discursivas
que promovem a diferenciação entre lideranças políticas (representantes) e
povo (representados). Indagou-se ainda sobre os processos de
identificação/diferenciação que constituem o sujeito-cidadão/manifestante.
Assim, buscou-se compreender como as posições de sujeito-porta-voz e
sujeito-manifestante são estabelecidas pelo jornal e atuam como processos
imaginários de identificação/diferenciação, e reparou-se nos possíveis efeitos
de sentido decorrentes do uso de aspas e designações nas materialidades que
compõem o corpus em análise. A partir do gesto de interpretação realizado,
entendeu-se como a mídia, através da Formação Discursiva a qual se filia,
institui
processos
discursivos
que
estabelecem
a
relação
representantes/representados sob a lógica da diferença.
Palavras-chave: Análise do Discurso. Porta-voz. Editorial.
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ENTRE A HISTÓRIA E A MEMÓRIA: EFEITOS DE SENTIDOS NOS
DISCURSOS SOBRE A REGIÃO DAS MISSÕES/RS
Mirela Schröpfer Klein (UFFS)
Caroline Mallmann Schneiders (UFFS)
Grupo de Pesquisa: Lingua(gem), discurso e subjetividade

Este resumo vincula-se ao que desenvolvemos junto ao TCC, orientado pela
professora Dr.ª Caroline Schneiders (UFFS - Campus Cerro Largo/RS). Nosso
objetivo foi compreender como os discursos sobre que circulam na região das
Missões/RS produzem uma memória institucionalizada, a qual é marcada pelo
esquecimento, silenciando sentidos e memórias outras. Desse modo,
interessou-nos refletir como tais discursos são constituídos por uma memória
discursiva marcada pelo esquecimento e afetada pela ideologia. Nosso objeto
de estudo é constituído pelo Jornal Os Nheçuanos e pelo site Portal das
Missões. Diante dele, realizamos recortes discursivos que compõem o corpus
analítico de nossa pesquisa. Percebemos que os discursos sobre a região
missioneira retratam a história a partir de um determinado viés que sofre ação
direta da ideologia e da formação discursiva do sujeito que a enuncia, podemos
considerar que, independentemente do modo que é dito sobre a região das
Missões, não há, de fato, uma verdade irrefutável, mas, sim, alguns discursos
dominantes, cristalizados neste determinado contexto sócio-histórico, os quais
se sobressaem sob outros discursos. Tendo em vista isso, entendemos que, ao
refletirmos sobre estas determinações históricas e discursos sobre que
circulam na região missioneira, compreendemos os efeitos da ideologia
dominante que determina tal contexto, produzindo esquecimento de discursos
outros, os quais, no entanto, podem irromper no fio do discurso, voltando para
serem rememorados e para produzir seus efeitos em função de os discursos
serem marcados pela memória discursiva, a qual é marcada pelo
esquecimento. O trabalho foi desenvolvido fundamentado nos pressupostos
teóricos e analíticos da AD de linha francesa, articulando à HIL, tal como se
desenvolvem no Brasil atualmente. Com base nesta filiação teórica, o
dispositivo de análise que ancora tal estudo é constituído pelas noções de
discurso, história, esquecimento, silenciamento e memória, as quais nos
permitem explicitar os efeitos de sentidos do objeto em análise.
Palavras-chave: Esquecimentos. Memória. História.
INDÍGENAS E O ENQUADRAMENTO MIDIÁTICO LOCAL EM TORNO DA
LUTA POR TERRAS
Monalisa Iris Quintana (UFMS)
Elaine de Moraes Santos (UFMS)
Grupo de Pesquisa: SuDiC - Corpo, Surdez e Discursividades (político)midiáticas

Levando-se em conta o fato de o estado Mato Grosso do Sul ser o segundo
maior estado do Brasil em número de povos indígenas e um dos grandes
investidores em questões voltadas para o agronegócio (GUERRA, 2012), o que
acaba por incitar conflitos que são divulgados de tempos em tempos na mídia,
que influencia e é influenciada na/pela sociedade, mobilizando discursos de
diversas ordens em suas publicações, e tendo em vista o fato de o campo
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jornalístico se situar como um espaço que entrecruza os discursos de
diferentes campos sociais na produção de sua própria prática discursiva, este
trabalho tem como objetivo geral analisar o modo como as questões indígenas
voltadas para a luta por terras são enquadradas (PORTO, 2004) pelas mídias
digitais dos jornais “Campo Grande News” e “Midiamax”, que se caracterizam
por sua representatividade na divulgação da informação local em Campo
Grande-MS. Para tanto, a proposta articula os pressupostos teóricometodológicos da Análise do Discurso francesa e dos estudos dos (novos)
letramentos (LANKSHEAR e KNOBEL, 2011; SIGNORINI, 2012) da Linguística
Aplicada. Enquanto objetivos específicos estão: a) analisar a composição do
discurso midiático frente às questões indígenas; b) investigar a constituição do
processo de enquadramento e descrever o modo como ele se aplica,
contribuindo (ou não) para a visibilidade desses sujeitos. Nossa hipótese é de
que a regularidade discursiva com que os enquadramentos midiáticos da
temática ocorrem são reflexos da subversão do conceito de cidadania
enquanto gesto de apagamento das noções de identidade (HALL, 2006) e
diversidade cultural indígenas (OLIVEIRA 2013; ORLANDI, 2008).
Palavras-chave: Indígenas. Enquadramento. Mídia.
DESCOLONIZANDO A LINGUAGEM: O LUGAR DO GÊNERO NA
LITERATURA CIENTÍFICA – PROPOSIÇÕES PARA UMA ANÁLISE DE
DISCURSO FRANCO-BRASILEIRA
´
Paula Simone Busko (UFSC)
Grupo de Pesquisa: DICITE – Discursos da Ciência e Tecnologia na Educação

A literatura científica contemporânea ainda leva muitas pessoas a pensarem
que todas as características que definem as relações sociais, a cultura e o
comportamento de uma mulher ou de um homem estão relacionados a certas
categorias cerebrais e corporais estabelecidas por uma ciência universal. Ora,
se for por esta literatura que o um projeto de modernidade se constituiu é por
essa mesma literatura que certos valores sociais podem ser transformados,
descolonizados. Esta comunicação traz a emergência de um debate acerca de
certos discursos científicos que dão conta do feminino. Para tanto, evidenciamse questões para esta proposta: Como a ciência, através da linguagem,
interferiu no contexto social da mulher, nas relações de poder, no patriarcado?
Como interferiu no seu ser e fazer cultural, pelo controle do corpo, no
biológico? Como transformou seu caminho histórico? Desse modo, apresentar
livros e revistas de divulgação científica que atuam contra e a favor dos
processos hegemônicos que estabelecem o lugar da mulher na literatura
científica. A proposta é descolonizar a linguagem (LIRA, 2011; MALDONADOTORRES, 2010) trazendo o referencial da Análise do Discurso (AD) de linha
franco-brasileira (PECHÊUX, 1998; ORLANDI, 2012) que ajudará nas análises
que constituíram certas posições imaginárias de sujeito onde muitas vozes se
articularam e interagiram nestas textualizações. Diante de algumas análises e
críticas a estes “velhos discursos” o intuito é trazer um movimento de mudança
com vistas à descolonização de certos saberes científicos.
Palavras-chave: Descolonialidade. Mulher. Análise de Discurso.
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A DIVISÃO NA LÍNGUA: UMA PROPOSTA DE ARTICULAÇÃO TEÓRICA
ENTRE ENUNCIADO DIVIDIDO E HETEROGENEIDADE ENUNCIATIVA
Rudá da Costa Perini (PG-UFF)
O presente trabalho se propõe a analisar, a partir do que vem sendo
desenvolvido em nossa pesquisa de mestrado, o funcionamento discursivo de
um léxico belicoso no discurso jornalístico. Para tanto, filiamo-nos, enquanto
sustentação teórica e metodológica, à Análise do Discurso materialista em
consonância com a obra dos teóricos Michel Pêcheux e Eni Orlandi. Tomamos
como corpus as edições dos jornais Brasil de Fato (18 a 20/04/2016) e O Globo
(18/04/2016) nas quais foi noticiada a votação da admissibilidade do
impeachment/golpe contra Dilma Rousseff. A votação, ocorrida na Câmara dos
Deputados em 17/04/2016, é observada aqui como um acontecimento
jornalístico e histórico dado seu caráter de ser: na esfera do jornalismo, um
acontecimento que deve ser noticiado; na ordem da história, um fato que
reclama sentidos. Assim, a primeira questão de entrada no corpus se configura
pelo comparecimento de um sítio de significância constituído de palavras
belicosas formando-se ao redor do referente discursivo impeachment/golpe.
Seguindo essa primeira observação, proponho aqui, em consonância com
reflexões que venho desenvolvendo na dissertação, uma articulação teórica
entre os conceitos de enunciado dividido, a partir Courtine (1981), e
heterogeneidade enunciativa, seguindo Authier-revuz (1990), no intuito de
pensar o funcionamento deste sítio bélico de significância em nosso corpus
significando o referente discursivo aqui designado de impeachment/golpe –
justamente para demarcar a disputa de/por sentidos materializada na língua.
Palavras-chave: Sítio de significância. Enunciado dividido. Heterogeneidade
enunciativa.
POLÍTICA E RELIGIÃO NA #ELESIM: EXTREMISMO E DISSIMULAÇÃO DA
MEMÓRIA
Thayne Costa dos Santos (G-UFMS)
Grupo de Pesquisa: SuDiC - Corpo, Surdez e Discursividades (político)midiáticas

A atual conjuntura da política brasileira em tempos de eleição, sobretudo com a
abertura de espaços de debate promovida pela democratização da internet,
tornou-se um cenário de confronto ideológico distinto. Para além das disputas
político-partidárias, as timelines de redes sociais e sites de compartilhamento
estão tomadas pela circulação de discursos reacionários que têm mobilizado o
cruzamento de formações discursivas diferentes, entre as quais podemos citar
a esfera que articula o domínio político e o religioso. Levando em conta a
historicidade do pleito presidencial de 2018, o objetivo deste trabalho, enquanto
recorte de pesquisa em fase inicial, é problematizar, à luz da Análise do
Discurso francesa, a relação entre o fundamento religioso que se atribui/é
manifestado à/na posição-sujeito assumida por Jair Bolsonaro, candidato pelo
Partido Social Liberal – PSL, dada a defesa de pressupostos extremistas tanto
na proposta de governo quanto nas manifestações verbais em debates,
entrevistas e postagens de campanha. A fim situar nossa imersão no arquivo

P á g i n a | 86
formado acerca do acontecimento em destaque, nossa proposta é realizar um
batimento
entre
o
discurso
relatado
do
candidato
no
site
<https://www.bolsonarocristao.com>, as referências situadas em torno das
citações publicadas, e a forma como essa dizibilidade se reverbera na
reafirmação da #elesim no Twitter. Nesse processo, os resultados preliminares
de nosso gesto de interpretação atualizam a memória discursiva na qual
discursos de ódio se alicerçam em intolerância (religiosa) já vivida em outros
momentos políticos no país.
Palavras-chave: Memória. Discurso político. Discurso religioso.

ENTRE O DITO E O NÃO DITO: EFEITOS DISCURSIVOS DA MEMÓRIA, DO
SILENCIAMENTO E DA IDEOLOGIA
Yasmin Schreiner Heinzmann (UFFS)
Grupo de Pesquisa: Lingua(gem), discurso e subjetividade

Na presente comunicação, buscamos explicitar alguns gestos de interpretação
acerca do processo de historicização da língua alemã na região das Missões
do RS. Neste sentido, compreendemos que a região das Missões foi afetada e
(de)marcada por políticas de Estado, as quais regulamentaram a circulação
dos discursos, interditando a língua, a cultura, silenciando, pois, os dizeres. A
partir dessa compreensão, refletimos que houve um silenciamento dos dizeres,
e com vistas a melhor explicitarmos esse processo, nosso corpus constitui-se
por entrevistas de imigrantes alemães (que nasceram entre os anos de 19201940) e recortes discursivos do jornal “O Cerro Largo” (dos anos de 1957 a
1967), materialidades discursivas estas que nos permitem refletir sobre o
funcionamento da memória, da ideologia, e do político neste contexto sóciohistórico. Além disso, lançamos um olhar para o funcionamento de alguns
Aparelhos Ideológicos do Estado, a saber, a escola, a mídia e a igreja, os quais
regularam sentidos possíveis, mas indesejáveis, e demarcaram, no contexto da
interdição do discurso e da língua, o que poderia ou não ser dito. O presente
trabalho vincula-se ao projeto “Historicização e circulação da língua alemã na
região das Missões do RS: efeitos da história, da memória e do silenciamento
linguístico” (Bolsista FAPERGS/Edital 191/GR/UFFS/2018), coordenado pela
Prof.ª Dr.ª Caroline M. Schneiders (UFFS/Campus Cerro Largo-RS) e é
desenvolvido a partir dos pressupostos teóricos da Análise do Discurso
pecheuxtiana e da História das Ideias Linguísticas, tal como se desenvolve no
Brasil atualmente, tendo por referencial os trabalhos de Orlandi (2007,2015),
Althusser (1980), Pêcheux (2009) e Payer (2006).
Palavras-chave: Memória. Silenciamento. Ideologia.
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SESSÃO V – DISCURSO, ESCOLA, LEITURAS
Debatedoras:
Verli Petri (PPGL-UFSM)
Professora Associada II da Universidade Federal de Santa Maria e Coordenadora acadêmicocientífica do Laboratório Corpus (PPGL)

Gesualda dos Santos Rasia (PPGL-UFPR)
É membro do Grupo interinstitucional de pesquisas Estudos do Texto e do Discurso:
entrelaçamentos teóricos e analíticos e do Grupo de Pesquisas A forma e o sentido na
linguagem.

Pôsteres:
ESTADO, CONSENSO, ESCOLA: CONTRADIÇÃO NO ENSINO DA LÍNGUA
Alexandra Bressnin (UNEMAT)
Grupo de Estudos de Políticas e Ensino de Língua no Centro-Oeste (Gepelco)

O objetivo deste trabalho é analisar, pelo viés teórico e metodológico da
História das Ideias Linguísticas e da Análise de Discurso fundada por Michel
Pêcheux (1975), as políticas públicas de ensino no Brasil, em especial, a Base
Nacional Comum Curricular de 2018, criada pelo Ministério da Educação
(MEC) e a Proposta Curricular para o Território Mato-Grossense no Ensino
Fundamental (anos iniciais e anos finais) de 2018. Buscamos compreender no
movimento das políticas curriculares quais são as relações de sentidos que
estabelecem os processos de individuação do sujeito e constituem a
contradição no ensino da língua, significando a escola como o lugar do
simbólico e do político. Pretendemos ainda, dar visibilidade às condições de
produção mostrando o modo como a institucionalização de uma política por um
consenso administrativo decide o que pode e deve ser ensinado-aprendido
numa sociedade capitalista e desigual, deslocando assim, a qualidade da
educação para índices de desenvolvimento globalizado das nações.
Palavras-chave: Políticas de língua. Escola. Discurso.
TECNOLOGIA SOCIAL: UMA NOVA PROPOSTA CONTRA O DISCURSO
DA TECNOLOGIA TRADICIONAL
Alexandre Chiarelli (IFPR)
Sidney Reinaldo da Silva (IES)
Grupo de Pesquisa: Filosofia Política, Ética e Educação

O presente trabalho tem como objetivo abordar a proposta de desenvolvimento
através da Tecnologia Social, compreendendo a tecnociência através de uma
formação além do horizonte tecnicista, englobando os aspectos da formatação
política e social. Para o avanço do processo metodológico compreende-se o
uso da análise do discurso e da teoria crítica, contribuindo na identificação do
processo de construção do marco analítico-conceitual, na discussão
institucional e na relevância da Tecnologia Social como instrumento
emancipatório dos grupos sociais. O viés utilizado no estudo aporta em pontos
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de conexão entre a Tecnologia Social e a educação, partindo do aparato
estrutural educacional para a disseminação e aplicabilidade das propostas de
Adequação Sócio-Técnica, possibilitando desta forma um percurso de
avaliação das situações possíveis de resolução ou a elaboração de um
processo específico para determinado caso. Esta emancipação social dos
atores, pode ser compreendida através do desenvolvimento da Tecnologia
Social enquanto instrumento libertador do domínio tecnológico pelo viés
educacional, segundo Dagnino e Mota (2016) tendo esse processo libertador a
possibilidade de suporte de cunho profissionalizante, através de cursos de nível
técnico, formação inicial e continuada, ou ainda a próprio ação de organismo
educacionais como os Institutos Federais junto a grupos sociais. Através da
proposta de Tecnologia Social, nas instituições de ensino, no campo ou nas
cidades torna-se possível compreender o recente percurso de
institucionalização da relação entre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) no
Brasil, traçando um conjunto de possibilidades de desenvolvimento tecnológico
em parceria com um estado de bem-estar social.
Palavras-chave: Tecnologia Social. Educação Profissional. Institutos Federais.
INTERVENÇÃO DOCENTE, RETEXTUALIZAÇÃO E RESSIGNIFICAÇÃO DA
ESCRITA ACADÊMICA.
Ana Beatriz Silva Brandão de Souza (UFMS)
Elaine de Moraes Santos (UFMS)
Grupo de Pesquisa: SuDiC - Corpo, Surdez e Discursividades (político)midiáticas

Considerando demandas oriundas de lacunas apresentadas pelos sujeitos
ingressantes do curso de Letras da Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul (UFMS), sobretudo em produções desenvolvidas no interior da disciplina de
Leitura e Produção de Textos Científicos I, e tomando por base os
pressupostos teórico-metodológicos da Análise do Discurso (AD) de linha
francesa, objetiva-se apresentar um recorte de pesquisa PIBIC, em fase inicial,
que busca analisar as regularidades discursivas no processo de ensino,
aprendizagem e produção de resenhas críticas. As primeiras versões das
produções textuais desenvolvidas pelos alunos apresentaram lacunas
significativas no que se refere ao gênero acadêmico elaborado e aos
elementos linguístico-discursivos mobilizados. Já nas versões reescritas ou
retextualizadas, enquanto produções autônomas e sem valer nota, a inserção
na ordem discursiva do se fazer autor e mobilizar estruturas distintas para a
discussão tomam força. Para analisar o batimento entre os processos e
produtos oriundos da experiência na disciplina, são cruzadas as materialidades
das intervenções textuais, realizadas pela professora e pela monitora, e a
segunda versão obtida. Levando em conta que a escrita deixa de representar
uma habilidade imutável e intrínseca aos discentes, ganhando o estatuto de
prática social subjetiva e, portanto, produtora de efeitos de sentidos distintos,
procurou-se, a partir das análises, criar um escopo pertinente à estimulação do
fazer acadêmico pautado pela ancoragem no saber já constituído (BARZOTTO,
2014). Os resultados situam a intervenção docente como uma metodologia de
letramento acadêmico eficaz à circulação de saberes dentro e fora da
universidade, sobretudo pelos movimentos autorais promovidos a partir dos
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apontamentos destinados a orientar os diálogos com outras leituras e as
estratégias discursivas possíveis. Além disso, percebe-se a ressignificação da
escrita acadêmica, quando livre das amarras de um processo avaliativo.
Palavras-chave: Escrita acadêmica. Intervenção docente. Regularidades
discursivas.
O DISCURSO EDUCACIONAL NA CIRCULAÇÃO DE TEXTOS SOBRE
JOGOS DIGITAIS CORPORATIVOS
Bruna Caires Delgado (UEM)
GPDISCMÍDIA - Grupo de Pesquisa em Discursividades, Cultura, Mídia e Arte

“Educação” é um conceito extremamente opaco e tem sido tomado de
diferentes formas na sociedade. Partindo de uma transparência posta sobre
esse conceito, observada na circulação dos discursos sobre “Educação” nas
condições de produção do corporativo, no ambiente digital, coloco que, neste
trabalho, iluminado pela Análise de Discurso de linha francesa, será analisado:
que gestos de interpretação sobre Educação são suscitados no encontro entre
a formulação significante no espaço digital de leitura sobre jogos educativos
corporativos? Os jogos digitais educativos caracterizam-se como uma prática
de linguagem em que o sujeito, ao “jogar o game” e, assim, fazer “escolhas”
(ainda que pré-definidas) com os seus “clicks”, se textualiza no espaço digital,
mexendo com as relações estabilizadas de ensino-aprendizagem e com os
sentidos de autoria. Para tanto, o dispositivo analítico construído para este
trabalho tem como suporte a constituição de textualidades publicitárias sobre
esses jogos, como um lugar de dizer, funcionando no espaço corporativo e
digital. De que forma essa “educação” se efetiva? Que sentidos de “educação”
estão sendo significados nesses discursos? O que é “educar” um funcionário
em uma empresa? Considerando que a Análise de Discurso trabalha tanto
teórica, quanto metodológica e analiticamente, tomo tal disciplina como teoria e
método de análise para analisar o objeto investigado: o discurso educacional
em textos publicitários sobre jogos digitais corporativos. Além de ter Michel
Pêcheux e Eni Orlandi como iluminadores dos estudos sobre o discurso,
recorro aos trabalhos específicos sobre materialidades significantes de Suzy
Lagazzi, o funcionamento contemporâneo do digital de Cristiane Dias e a
autoria nas práticas de linguagem de Cláudia Pfeiffer.
Palavras-chave: Educação. Corporativo. Digital.
A AUTORIA EM CONTEXTO DE VESTIBULAR
Cíntia Bicudo (UEM)
A prova de redação do vestibular da Universidade Estadual de Maringá (UEM)
passou a solicitar os gêneros textuais em 2008. Neste contexto, o candidato
tem que participar de um “faz de conta” para conseguir produzir seguindo as
orientações do comando de produção, uma vez que ele, comumente, não
ocupa o lugar legitimado para produzir o texto. Dito de outro modo, o candidato
tem que participar desse simulacro de autoria para que seu texto receba uma
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boa nota; no contexto do vestibular, o sujeito-candidato, na posição de sujeito
locutor, tem que produzir seguindo as instruções do comando de produção que
irão estabelecer o contexto fictício. Dentre os gêneros que podem ser
solicitados no vestibular selecionamos o Artigo de opinião devido à variação na
estrutura composicional que acontece no gênero em circulação social (COSTA,
2009) e a importância do papel social do autor neste gênero. Vale salientar, a
condição “desfavorável” em que o candidato produz o texto no vestibular,
como: 1) o curto período de tempo, 2) a frequente interrupção dos fiscais; 3) a
falta de um leitor interessado em sua opinião, pois o candidato está ciente que
seu texto será lido por um professor de Língua Portuguesa, com o único
objetivo de avaliá-lo. Nesta pesquisa, realizamos uma análise documental, de
cunho qualitativo, utilizando como corpus bruto 80 Artigos de Opinião
produzidos na prova de redação do vestibular de inverno de 2016 da
Universidade Estadual de Maringá, com o objetivo de observar as
possibilidades de produção da autoria. O nosso embasamento, para esta
discussão, está pautado na Análise de Discurso de linha francesa
(FOUCAULT, 1999, 2009; ORLANDI, 1988, 2015; GALLO, 1995; POSSENTI,
2002) e na definição de gênero a partir da proposta de Bakhtin (1997, 2006).
Palavras-chave: Artigo de Opinião. Candidato. Autoria.
UMA PRÁTICA DISCURSIVA DE LINGUAGEM NÃO VERBAL EM TURMA
DE INCLUSÃO
Daniela de Paula Ferreira Novais (UNEMAT)
Este trabalho refere-se a uma atividade desenvolvida em turma regular de
inclusão do Ensino Fundamental 9° ano, que tem dentre os alunos, um com
deficiência intelectual, na Escola Estadual Osvaldo Cândido Pereira em
Paranatinga-MT. A atividade foi desenvolvida durante a execução do projeto de
intervenção do PROFLETRAS/Cáceres que tem como objetivo desenvolver
práticas discursivas de leitura e escrita em diferentes materialidades
significantes, por meio da formulação, constituição e circulação dos seus
dizeres e experimentar a inclusão de todos os alunos no processo de formação
em linguagem. A base teórica que sustenta esta proposta é a Análise de
Discurso (AD) de linha francesa, ancorada nos estudos de Michel Pêcheux, na
França, e de Eni Orlandi no Brasil e seus colaboradores. A proposta possibilita
o desenvolvimento em linguagem de todos os alunos e ainda a inclusão
daqueles que não têm na linguagem verbal condições para a leitura e a escrita.
Assim a valorização do não verbal está posta como uma das formas de
promover a inclusão na sala de aula. O silenciamento e o assujeitamento do
sujeito-aluno-deficiente intelectual, historicamente presente no discurso
autoritário do professor, pela sua posição de poder em sala de aula, e a
ditadura da escrita presente na escola têm sido evidenciados durante a
execução do projeto. Nesse tocante, a atividade a ser apresentada é um
recorte da etapa de construção do arquivo temático do projeto e que teve como
objetivo inicial promover gestos de leitura e interpretação através da leitura de
uma imagem/tela. Essa atividade dá visibilidade e voz aos alunos antes
silenciados e excluídos da/na sala de aula, mesmo estando de corpo presente
e ainda promove um deslocamento tanto na posição professor-alunos, quanto
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alunos-aluno, pois a exclusão não acontece na escola apenas na relação entre
aluno professor, mas também entre os alunos.
Palavras-chave: Ensino. Análise de discurso. Linguagem não verbal.
A INCLUSÃO E A LEIS DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO
NACIONAL: OS ATRAVESSAMENTOS DISCURSIVOS POSSÍVEIS.
Diane Silva Zardo (Unisul)
Giovanna Flores (Unisul)
O modo de existência dos discursos reveste-se de características e
funcionamentos distintos, o que representa fundamental importância para a
Análise de Discurso. Nosso interesse é compreender os atravessamentos do
discurso pedagógico, jurídico e político implicados nos processos de
significação produzidos nas textualidades dos Artigos das Leis de Diretrizes e
Bases da Educação (LDB), que tratam sobre inclusão escolar de pessoas com
deficiência. Trazemos, portanto, os Artigos 88 e 89 da LDB Nº 4024, de 1961; o
Artigo 09 da LDB Nº 5692, de 1971; o Artigo 58 da LDB Nº 9394, de 1996.
Assim, buscamos analisar em cada textualidade, as condições de produção
dos sentidos sobre a inclusão de alunos com deficiência, pois, na produção de
sentidos que se dão no entrecruzamento da história e do social, está
determinada a maneira como o sujeito é significado pelo Estado, pela ordem do
discurso pedagógico, jurídico e político. A Análise de Discurso compreende o
discurso como objeto social e histórico, também um espaço de confrontos. Ao
refletirmos em torno das discursividades produzidas sobre as pessoas com
deficiência, compreendemos o discurso político como forças, carregadas de
imposição e legitimidade, que atravessam o discurso pedagógico e também o
jurídico, ao se fixarem numa determinada posição. Assim compreendermos as
escolas como instituições legitimadas, que construíram seus discursos
pedagógicos ao longo da história, pautados em formações ideológicas
correspondentes aos sentidos que circulavam em determinadas conjunturas.
Quanto mais sentidos de segregação, abandono e negligência eram tidos como
verdades socialmente construídas, mais espaços para a sua cristalização eram
produzidos pela escola. Temos, portanto, a perpetuação de sentidos sobre a
pessoa com deficiência perpassando pelas décadas de histórias e presente na
atualidade.
Palavras-chave: Discurso. Inclusão. Deficiência.
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O PROCESSO DE GRAMATIZAÇÃO DO DICIONÁRIO NA CONSTRUÇÃO
DOS SABERES
Elenir Guerra (Unicentro)
Grupo de Pesquisa: Estudos do Texto e do Discurso: entrelaçamentos teóricos e analíticos

O trabalho analisa o dicionário de língua de sinais como instrumento linguístico,
que surge da necessidade de atendimento às reivindicações das pessoas
surdas na sociedade, no sentido de reconhecimento de sua língua e cultura.
Refletir sobre a gramatização do dicionário no e do Brasil é trazer a articulação
das exigências dos movimentos sociais e políticos em torno da ressignificação
da língua do seu país e do seu grupo linguístico. Quando pensamos a língua
nacional com base nos pilares de nosso saber metalinguístico: gramática e
dicionário, nos referimos a importância dessa gramática no processo de
nacionalização da língua. O dicionário de língua de sinais passa pelo mesmo
“processo de construção histórica dos sujeitos e dos instrumentos linguísticos
que constituem os sentidos e os sujeitos” (ORLANDI, 2007, p.164). Sempre
que as pessoas surdas estão juntas elas se comunicam através de uma língua
visogestual, a Língua Brasileira de Sinais - Libras é uma língua versátil e
poderosa. “Não se trata de modo algum de uma forma manual de Português,
ou de um Português sinalizado, mas sim de uma língua com gramática e léxico
próprios, expressiva, eloquente e graciosa” (Sacks 2000 in Capovilla 2009,
p.15) Portanto, a gramatização dos saberes metalinguísticos sofre influência
direta da vivência da comunidade, tendo a língua como instrumento social na
construção das formas de saber, conforme apontado por Auroux (1992). A
incorporação da língua, é indicada a partir do movimento de dentro para fora,
do ambiente ou da realidade dos sujeitos na qual o processo discursivo está
envolvido, ou seja, a aquisição da fala ou do sinal. Para Martins e Capovilla
(2018), “O dicionário de língua de sinais analisa as ilustrações do sinal e seu
significado, bem como da iconicidade, etimologia e morfologia do sinal.” Os
saberes linguísticos presentes nos estudos possibilitam compreender a
comunicação humana a partir do ambiente em que estão incluídos.
Palavras-chave: Língua de Sinais. Dicionário. Gramatização.
GESTOS DE LEITURA DE MEMES NA ESCOLA: UM OLHAR DISCURSIVO
Flávia Ferreira Santana (UNEMAT)
Maristela Cury Sarian (UNEMAT)
Este trabalho tem como objetivo apresentar uma abordagem de leitura e escrita
de memes em desenvolvimento com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental
de uma Escola Pública, da rede estadual, no campo, no município de Baliza –
GO, como parte do trabalho realizado no Programa de Mestrado Profissional
em Letras – PROFLETRAS, sob a perspectiva teórico-metodológica da Análise
de Discurso pêchextiana. A escolha do recorte se deve à relevância que
atribuímos aos jogos parafrásticos e polissêmicos em funcionamento nos
processos de constituição dessa materialidade significante e à força do digital
na constituição do sujeito e dos sentidos no século XXI. Propomos dar
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condições aos alunos de compreender como se formula, constitui e circula o
sentido nessa forma material e dar visibilidade à relação criatividade –
produtividade. Para que se coloque em cena o processo e seus efeitos,
apresentaremos uma das atividades já desenvolvidas no percurso. Desta
forma, entendemos ser possível colocar em evidência a opacidade da língua, a
partir da materialidade meme, da sua produção à sua circulação, a fim de dar
condições aos gestos de autoria em sala de aula, desestabilizando o discurso
autoritário em funcionamento na escola e os sentidos que circulam como
evidentes neste espaço, de modo a ressignificar o sentido de texto, leitura e
escrita.
Palavras-chave: Leitura. Memes. Escola.
GESTOS DE INTERPRETAÇÃO SOBRE FAMÍLIA: UM OLHAR DISCURSIVO
PARA O LIVRO DIDÁTICO.
Gislaine Ferreira de Araújo (UNEMAT)
Nilce Maria da Silva (UNEMAT)
O presente trabalho visa apresentar a proposta de projeto de intervenção
pedagógica em Língua Portuguesa, em fase de desenvolvimento, na Escola
Estadual Manoel Correa de Almeida, localizada no município de Várzea
Grande – MT. Este projeto está sendo realizado como parte dos créditos do
programa de Mestrado Profissional em Letras – PROFLETRAS. Tem como
objetivo principal criar condições para que os alunos do 8º ano compreendam
em diferentes materialidades significantes os sentidos historicamente
constituídos de família e, afetados pelo funcionamento da língua e por seu
caráter polissêmico, produzam novos gestos de interpretação tanto em relação
à família quanto aos diversos temas que circulam nos materiais didáticos. Com
isso, nosso objetivo é também ressignificar o trabalho com o Livro didático e
outras materialidades no ensino de Língua Portuguesa e possibilitar um espaço
de trabalho com a língua em uma abordagem discursiva considerando sua
opacidade e sua não transparência. Para fundamentar esse projeto, nos
filiamos à História das Ideias Linguísticas (HIL) que traz o livro didático como
instrumento linguístico, em articulação teórica com Análise de Discurso de linha
francesa, trazida para o Brasil por Eni Orlandi e demais pesquisadores, que
mobiliza os conceitos de formação imaginária, ideologia, silenciamento,
historicidade do sujeito, interdiscurso e materialidade linguística, os quais
possibilitam compreender sentidos historicamente constituídos de família. Ao
abordar questões de leitura, pretende-se, com esse dispositivo analítico,
desconstruir esse imaginário de que o aluno não gosta de ler e de que o livro
didático não pode ser visto como um objeto discursivo e, a partir dessa nova
relação com a leitura, afetados pela exterioridade da língua e por sentidos
outros, consigamos ressignificar o trabalho com o livro didático no ensino de
Língua Portuguesa na nossa escola.
Palavras-chave: Análise de discurso. Livro didático. Leitura. Família
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UMA LEITURA SOBRE OS DIREITOS LINGUÍSTICOS DE IMIGRANTES E
REFUGIADOS NO APARELHO ESCOLAR: ESTADO, LÍNGUA E
CONTRADIÇÃO
Jael Sânera Sigales Gonçalves (UFPel)
Grupo de Estudos na Interface Língua, Direito, Estado e Sociedade

Filiada a uma abordagem materialista do Estado (ALTHUSSER, 1996), do
direito
(PACHUKANIS, 2017) e da relação Língua/Estado (GADET;
PÊCHEUX, 2004), este estudo tem como objetivo analisar o modo como a
língua é abordada nas práticas de ofertas de vagas específicas para imigrantes
em condição de vulnerabilidade e refugiados na educação superior pública
brasileira. Assumindo que o aparelho escolar é fundamental na estrutura da
formação social capitalista e que existe uma relação indissociável entre
Estado/Nação/Língua, o trabalho tem efeito de início com a pesquisa de
medidas normativas internacionais e internas referentes aos direitos
linguísticos e ao direito social à educação de imigrantes e refugiados. Em
seguida, o estudo identifica quais Instituições Federais de Educação Superior
(IFES) têm ofertado vagas para imigrantes vulneráveis ou refugiados no Brasil.
Com essa identificação, a partir de um dispositivo teórico-metodológico
construído com filiação à Análise de Discurso materialista, o estudo descreve e
interpreta o funcionamento discursivo das práticas de promoção da educação
para imigrantes e refugiados no interior do aparelho escolar. Compõem nosso
arquivo Editais, Resoluções, Regulamentos. Chama-nos atenção a contradição
entre unidade/diversidade linguística, entre reconhecimento/apagamento da
diversidade, entre inclusão/exclusão do imigrante, já identificada como
constitutiva do processo de construção da identidade e da nação brasileira
(PAYER, 2006). As análises nos levaram à necessária discussão sobre a
relação língua/Estado/ensino de imigrantes ou refugiados no particular contexto
atual do Estado brasileiro, em que o funcionamento das instituições, por meio
de suas instâncias administrativas e judiciais, promovem a diminuição
aterrorizante do Estado social e, portanto, da responsabilidade estatal sobre o
direito social à educação.
Palavras-chave: Direitos linguísticos. Educação. Imigração.
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LEITURA DE IMAGENS E AUTORIA NA SALA DE RECURSOS
MULTIFUNCIONAIS
Jansiléia Francisca Nogueira (UNEMAT)
Vera Regina Martins e Silva (UNEMAT)
Este trabalho é parte da execução de um Projeto de Intervenção do Mestrado
Profissional em Letras (Profletras) da Universidade do Estado de Mato
Grosso/Unemat, intitulado “Autoria na Sala de Recursos Multifuncionais: uma
abordagem discursiva” que está sendo desenvolvido na Escola Estadual
Professora Ana Tereza Albernaz, em Chapada dos Guimarães-MT. O objetivo
deste é trabalhar a construção de um arquivo por meio da leitura de textos
verbais e não-verbais sobre o tema “Minha Escola”, produzindo gestos de
interpretação, viabilizando o aumento do repertório vocabular e possibilitando a
prática da autoria de acordo com as condições de produção de cada aluno.
Após diversas aulas visitando os ambientes da escola e atribuindo novos
sentidos a esse espaço - que era vislumbrado pela maioria apenas como o
espaço de sala de aula e de relação professor/aluno - apresentamos fotos de
outras escolas para que eles tivessem a oportunidade de expressar seus
pensamentos sobre elas, de falar e serem ouvidos; de vislumbrar outras
escolas além da nossa, que pudessem comparar as demais escolas entre si e
também com a nossa, perceber diferenças e atribuir outros novos sentidos,
descolando a palavra escola da imagem cristalizada ao longo dos tempos,
conforme sugere Pacífico (2007, p. 18) que uma prática pedagógica baseada
na possibilidade de discussão dos sentidos, na compreensão do caráter de
incompletude da linguagem, que veja a interpretação como horizonte e não
como falta, possibilita o surgimento de alunos autores e leitores de textos.
Deste modo, acreditamos oportunizar a constituição de sujeito social X discurso
e, depois, autor X texto, conforme propaga a linha teórica na qual nos filiamos,
a Análise de Discurso, do precursor Michel Pêcheux na França e desenvolvida
no Brasil por Eni Orlandi e outros pesquisadores. Por fim, propusemos que os
alunos produzissem um texto, de acordo com as condições de produção de
cada um, explicitando como eles achavam que deve ser uma escola, levandoos a pensar e problematizar questões relativas à nossa escola, como por
exemplo se precisa mudar algo, se gostam ou não dela e por quê, etc. Além
disso, objetivou-se também durante a execução das atividades propiciar o
deslizamento de sentido de texto – que para a maioria deles era apenas o
escrito - e desconstruir a supremacia da escrita no ambiente escolar. Os
resultados obtidos foram indícios de autoria em textos orais, escritos e
imagéticos.
Palavras-chave: Leitura. Sentido. Autoria.
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POST VÍDEO: GESTOS DE INTERPRETAÇÃO
Márcia Adriana de Barros Costa (UNEMAT)
O presente trabalho aborda, especificamente, uma atividade realizada no
Projeto de Intervenção -“Posts: gestos de leitura do digital na sala de aula”,
desenvolvido no Mestrado Profissional em Letras – PROFLETRAS – Unidade
Cáceres/MT, em uma turma de 8º ano do Ensino Fundamental, da Escola
Estadual Severiano Neves, município de São Félix do Araguaia/MT. Consiste
no exercício de mudar a forma de trabalhar a leitura e o digital na escola,
tomando como objeto de estudo os Posts Vídeos da Rede Social Facebook. O
embasamento teórico é da Análise de Discurso (AD) de linha francesa,
ancorada nos estudos de Michel Pêcheux, na França, e de Eni Orlandi no
Brasil, dentre outros autores. O objetivo desta atividade foi trabalhar a
constituição, a formulação e a circulação do Post vídeo, como essas noções
vão produzir efeitos no processo de leitura. Os textos produzidos no arquivo
eletrônico são da ordem da repetição, produzem-se diferentes formulações do
mesmo dizer, estabilizam-se os sentidos já ditos. É necessário fazer uma
leitura para além das evidências, que confronte os sentidos postos, não
buscando desvendar o silêncio, o implícito, o não dito, o dito, mas como eles
funcionam e significam na produção de diferentes efeitos de sentidos.
Buscamos dar condições para que os alunos se relacionassem com os
diferentes materiais de linguagem, possibilitando o trabalho com outros objetos
simbólicos, permitindo que eles compreendam a constituição dos sentidos na
imbricação das diferentes materialidades significantes envolvidas no Post
vídeo. Desta forma, pretendíamos desestabilizar os sentidos evidentes que
circulam no Facebook, romper com os discursos estabilizados quanto ao uso
do digital e textos legitimados na escola, dando visibilidade aos diferentes
gestos de interpretação dos alunos. Ler discursivamente o post é transitar pelo
jogo dos sentidos, observando os processos que os produzem, colocando em
evidência as possibilidades outras.
Palavras-chave: Leitura. Ensino. Digital.
GESTOS DE LEITURA DE CURTAS-METRAGENS: POSSIBILIDADES
PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA
Marta Barbosa da Silva (UNEMAT)
Maristela Cury Sarian (UNEMAT)
Este trabalho de pesquisa, a ser desenvolvido no âmbito do Programa de
Mestrado Profissional em Letras – PROFLETRAS/Unemat/Cáceres, cuja base
teórico-metodológica sustenta-se na Análise de Discurso Materialista, iniciada
na França por Michel Pêcheux e representada no Brasil por Eni Orlandi, visa a
desenvolver gestos de leitura de curtas-metragens contemporâneos
estrangeiros e brasileiros com alunos de 8° ano do Ensino Fundamental, de
uma escola pública de Rondônia. Objetiva-se trabalhar os processos de
constituição, formulação e circulação dessa composição fílmica, bem como
possibilitar espaços de autoria em sala de aula. Entende-se que o trabalho
discursivo com o verbal e o não verbal, em funcionamento nos curtas, é capaz
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de (re) significar a leitura realizada na escola, pelo fato de esses objetos
simbólicos mobilizarem diferentes materialidades de linguagens em seu
processo de composição, o que dá condições para gestos de interpretação
sobre a tecedura e a tessitura do discurso. Nessa linha, pretendemos colocar
em evidência, por meio da noção de função-autor, atividades que joguem com
a paráfrase e polissemia visando à assunção à autoria, a fim de que os sujeitos
envolvidos possam produzir sentidos inscritos na repetição histórica. No
desenvolvimento do trabalho, primeiramente, os alunos construirão um arquivo
de leitura sobre o cinema, condição para a leitura do verbal e não verbal nos
curtas a serem trabalhados; posteriormente, a par de programas específicos de
elaboração dessa materialidade fílmica, formularão seus próprios audiovideos
em equipe e apresentarão à escola. Dessa forma, espera-se, no estudo de
língua portuguesa, dar visibilidade às possibilidades de práticas de leitura e
escrita oferecidas pelos curtas, devido a sua singularidade e a seus espaços
abertos de significação.
Palavras-chave: Análise de Discurso. Autoria. Curta-metragem.
CENTRO E PERIFERIA EM DEBATE NA ESCOLA: UMA PROPOSTA DE
LEITURA E ESCRITA
Queila Maria dos Santos Batista (UNEMAT)
Sandra Raquel A. Cabral Hayashida (UNEMAT)
Este trabalho parte de uma observação feita recentemente, durante minha
prática pedagógica e que diz respeito ao discurso, para muitos e por diversas
vezes, negativo com relação ao lugar/bairro onde vivem, por se tratar de uma
região periférica do município de Rondonópolis/MT. Assim, esse projeto trata
de uma proposta de intervenção pedagógica que está sendo desenvolvida em
uma turma de 7º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Professora
Elizabeth de Freitas Magalhães, na cidade de Rondonópolis/MT, como um dos
requisitos do Programa de Mestrado Profissional em Letras – PROFLETRAS,
Cáceres/MT. O projeto tem como objetivo dar visibilidade aos sentidos de
periferia dados pelos alunos, a fim de problematizar o discurso que circula
como evidente sobre a periferia. Busca, também, compreender a produção de
sentidos e constituição do sujeito urbano escolarizado, interpelado pela
ideologia capitalista, para dar visibilidade aos sentidos contraditórios de
“periferia” que circulam no discurso pedagógico como evidentes, analisando
produções textuais dos alunos, com o objetivo de trabalhar práticas de leitura e
escrita que promovam a possibilidade de (re) significação do espaço onde se
vive. Para tanto, os alunos envolvidos no processo realizarão atividades que os
farão ler a cidade e, consequentemente, escrever sobre ela. Para a execução
deste projeto nos filiamos à Análise de Discurso, introduzida por Pêcheux, na
França e Orlandi, no Brasil e outros pesquisadores. Esse trabalho culminará na
produção de uma revista, dando visibilidade a multiplicidade de sentidos sobre
o lugar onde vivemos. É fundamental que professor e aluno se reconheçam no
espaço comunidade-escola, para, assim, se tornarem de fato responsáveis
pela (re) construção da maneira de ensinar e aprender.
Palavras-chave: Leitura e Escrita. Centro e Periferia. Ensino de Língua.
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LEITURA, TEXTO E SUJEITO NA PERSPECTIVA DA ANÁLISE DO
DISCURSO
Solange Valmira Ocker dos Santos (UDE)
A prática da leitura é o elemento central em torno do qual devem ser pensadas e
organizadas as atividades de trabalho com a língua materna no espaço escolar. A
leitura e as diversas concepções teóricas que a estabelecem como objeto de ensino
na escola objetivam desenvolver no educando a capacidade de fazer uso da
linguagem para compreender e interagir no mundo no qual se encontra inserido. No
entanto, a dificuldade de desenvolver uma leitura, como interpretação, é cada vez
mais presente no contexto educacional brasileiro, situação oriunda das práticas
educativas de decodificação, de coleta de informações em um texto, sem a
visualização dos sentidos a serem construídos a partir da um atravessamento da
história. Partindo desse pressuposto, esta reflexão tem por objetivo discutir algumas
possibilidades de se pensar a leitura, o texto, e o sujeito no âmbito da Análise do
Discurso, abordando conceitos de sujeito, texto, interpretação e produção de sentidos
a fim de melhor compreender a leitura como atividade discursiva O tema é abordado
sob a ótica dos estudos discursivos, isto é, a análise do discurso de origem francesa
cujo fundador é Michel Pêcheux, e, no Brasil, tem por principal representante, Eni
Puccinelli Orlandi. Nossa escolha de buscar o entendimento do que vem a ser leitura
nessa concepção teórica, justifica-se, uma vez que, essa teoria diferencia-se da visão
de leitura enquanto decodificação linguística – num sentido único fornecido pelo texto
–, tantas vezes em funcionamento na escola. Nosso interesse está em compreender
como o histórico-social, enquanto constitutivo do discurso, contribui para a formação
de sujeitos leitores no interior da escola e da sociedade em que vivemos.
Palavras-chave: Análise do Discurso. Leitura. Texto. Sujeito.

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: RENOVAÇÃO OU
RETROCESSO?
Steffy Kaleine Marcos Gonçalves (IES)
Grupo de Pesquisa Relações de poder: esquecimento e memória

A Base Nacional Comum Curricular (doravante BNCC) é uma política pública,
instituída em dezembro de 2017, cujo objetivo é balizar a educação brasileira
nos próximos anos. Ela foi pautada nos preceitos da Constituição Federal de
1988, reforçados na Lei de Diretrizes e Base (doravante LDB) de 1996 e no
Plano Nacional de Educação de 2014 (doravante PNE), todavia, a metodologia
utilizada na sua constituição e implantação tem gerado desconforto no cenário
educacional. Diante disso, a partir da perspectiva da análise do discurso
pecheutiana, tomando como materialidade o capítulo introdutório da BNCC,
buscamos refletir se os novos fundamentos pedagógicos representam uma
renovação ou um retrocesso na atual prática docente. Assim sendo,
considerando as condições de produção dessa política, interessa-nos
investigar a quem ela vem servir.
Palavras-chave: BNCC. Políticas públicas. Educação.
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SESSÃO VI – DISCURSO, CULTURA, POLÍTICA
Debatedores:
Fabio Ramos Barbosa (PNPD/IEL- Unicamp)
Pesquisador-associado do PoEHMaS (Política, Enunciação, História, Materialidades,
Sexualidades) e vice-líder do grupo de pesquisa PHIM (Projeto História, Inconsciente,
Materialidades).

Phellipe Marcel da Silva Esteves (UERJ)
Membro do grupo de pesquisa Discursividade, Língua e sociedade (UFF) e do grupo de
pesquisa Discurso e Transformação em diferentes práticas (UFES).

Pôsteres:
SEGMENTAÇÃO (D)E IDENTIDADES: ANÁLISE DO DISCURSO POLÍTICO
ELEITORAL CONTEMPORÂNEO
Alisson de Moraes Gampert (UFSM)
Grupo de Pesquisa: Linguagem, Sujeito e Memória

Esta pesquisa, vinculada ao projeto Discurso, poder e políticas da
(in)visibilidade (UFSM/FW), visa a identificar no discurso político eleitoral de
dois presidenciáveis, em 2018, como a segmentação trabalha a construção
discursiva de identidades. Estas, enquanto construções discursivas
(GREGOLIN, 2007) (re)produzidas nas mídias, às quais os indivíduos são
constantemente expostos. A atual conjuntura midiática intensifica e efemeriza a
produção/circulação de enunciados políticos e permite vislumbrar
desdobramentos de uma sociedade espetacular (DEBORD, 1992), do
monopólio da aparência nas/das mídias. Nessa profusão e difusão das mídias
emergem práticas discursivas que (re)produzem identidades. A segmentação
(SARGENTINI,
2017), como mutação
do discurso político
na
contemporaneidade, emerge da dispersão das massas, conforme Courtine
(GREGOLIN, 2003); os indivíduos param de reunir-se em praças públicas, em
frente a palanques, mas são reunidos ideologicamente, sob certas formações
discursivas, por meio das mídias. O processo de segmentação que políticos
empregam para falar a um público específico é generalizante, ao interpelar os
indivíduos pela enunciação de características aglutinantes. Isso constitui uma
das crenças de sustentação da legitimidade política, de que um agrupamento
de cidadãos forma uma comunidade (PIOVEZANI, 2017) e pressupõe a
invisibilização das diferenças constituintes do povo, ou eleitorado, para juntálos em castas, classes, segmentações que agrupam o público, contemporânea
e espacialmente, disperso. Para instaurar o interlocutor, parte-se das
formações imaginárias (PÊCHEUX, 1995) para inscrever posições-sujeito, no
discurso, relativas a um indivíduo, socialmente localizado, que é interpelado em
sujeito pela ideologia. É por meio do imaginário que este se relaciona com a
realidade em relação mediada pela linguagem, como prática simbólica. Assim,
espera-se poder observar, no funcionamento da segmentação, novas
discursividades políticas e seus efeitos.
Palavras-chave: Discurso político. Segmentação. Identidade.
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O ABSURDO NOSSO DE CADA DIA
Amanda Nascimento Pereira (UFSC)
O pôster expõe parte da pesquisa da autora que consiste em trabalhar com o
conceito camusiano de absurdo e seus desdobramentos, tanto no contexto
pós-guerra, quanto na sociedade em que se está inserida (tempo presente).
Analisar os estilhaços do contexto pós-guerra em paralelo com os sintomas
sociais vivenciados atualmente como, por exemplo, a passeata neonazista
ocorrida no último dia 12 de agosto de 2017, em Charlottesville (Virgínia/EUA).
A partir de leituras de uma produção “pós-guerra” podemos analisar como as
características que compuseram os sobreviventes de guerra perduram em
nossa estrutura social. A falta de norte que se fez presente naquela geração
ainda transita entre nós, tão fragilizados quanto os dizimados pelos embates
bélicos. Falta-nos crença, falta-nos atitude, falta-nos representação. Em tanta
ausência, sobre espaço para acontecimentos feito uma passeata neonazista
em 2017. Pensar a condição do absurdo em que estamos emersos pode ser
visto como uma das formas de registrar esse momento, bem como apontar
possíveis saídas em meio ao caos. O espaço não social da literatura pode ser
uma forma de resistência ao utilitarismo prático e uma expressão dos porquês
que nos assolam.
Palavras-chave: Absurdo. Albert Camus. Pós-guerra.
HOSPÍCIO, ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E CASA DE SAÚDE: OS
MALUCOS (RE)EXISTEM E SE (RE)ESCREVEM
Ana Elisa Volpato Ortolano (UNICAMP)
Grupo de Pesquisa: PHIM- Projeto História, Inconsciente e Materialidades

No começo de 2017, na cidade de Campinas, tivemos o privilégio de
acompanhar reuniões de ensaio, produção e gravação do programa Destilado
da Rua na rádio Maluco Beleza. O prédio da rádio é onde funciona o Centro
Cultural Maluco Beleza e compõe uma série de prédios pertencentes ao
Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, no distrito de Sousas. A rádio era
composta por uma equipe especializada que trabalhava para o centro cultural que realizavam as gravações, edições, publicavam no website, etc - e a equipe
de locutores do programa, que não era fixa: participavam assistentes sociais do
Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de rua (Centro
POP), pessoas em situação de rua que frequentavam o Centro POP, militantes
do Movimento Nacional da População de rua pólo Campinas, militantes da
Mídia Livre Vai Jão e mais diversos movimentos, instituições, coletivos, etc. O
presente artigo reúne e aprofunda os gestos de interpretação propostos em
Ortolano (2017), dos enunciados da rádio Maluco Beleza, recortados a partir de
perguntas do quadro teórico-analítico da Análise Materialista do Discurso, que
no embate com o corpus, nos levaram a percorrer diferentes materiais em
diferentes momentos históricos. Esse percurso foi sendo traçado em relação as
mudanças no nome do Serviço de Saúde Dr. Cândio Ferreira (e mudanças nas
políticas públicas de saúde mental), buscando pensar o atravessamento do
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discurso jurídico no discurso médico na produção de sujeitos doentes, que
articulam dois objetos paradoxais: a loucura e a pobreza. Duas discursividades
com genealogias específicas, “que se encontram, se atravessam, se articulam
em um determinado momento contingente da história” (BARBOSA FILHO,
2016, p.118) para produzir mecanismos de exclusão e controle dos corpos
nas/das/pelas cidades.
Palavras-chave: Saúde Mental. Maluco Beleza.
A CULTURA DO TRABALHO CAIÇARA: ASSUJEITAMENTO E EXCLUSÃO
Ana Maria da Silva (UFPR)
Aline Aparecida da Silva (UFPR)
Grupo de Pesquisa: Estudos do Texto e do Discurso: Entrelaçamentos Teóricos e Analíticos

Este trabalho destina-se a analisar a maneira como se dá a construção
discursiva da identidade do sujeito caiçara, por meio de sequências discursivas
coletadas em ambiente de tratamento alimentícios de frutos do mar (salgas ou
entrepostos). Esse trabalho se justifica principalmente pela preocupação com o
óbvio inaceitável da exclusão e visibilidade “normalizada” de sujeitos, cidadãos,
seres humanos, que são moldados pelo que dizem deles. E se linguagem dita
é reflexo de um todo ideológico, então se justifica também pela necessidade de
reflexão sobre o se diz sobre o outro. Acerca dessas considerações, o sujeito
caiçara, assim como o que é dito sobre ele, se constrói num emaranhado
complexo de reconhecimento e distância, uma vez que a pesca artesanal não
se configura como uma atividade interessante aos anseios de produção
compreendida como de prestígio. É possível observar que a relação profissão
versus dignidade pouco tem a ver com retribuição e riqueza como bem
material, mas com um imaginário equivocado sobre sujeitos e suas atividades
de sustento. Assim, a tese que defendemos é de que, na constituição da
identidade do sujeito caiçara, há uma forte tendência sócio-discursiva, por onde
elementos da função enunciativa são os motores que dão forma a esse próprio
sujeito e sua condição enquanto trabalhador marginalizado. Para isso,
recorremos às noções de ideologia (PÊCHEUX,1995; ALTHUSSER, 1985;
EAGLETON, 1997); sujeito e sentido (ORLANDI, 1999); e formação discursiva
(FOUCAULT, 1997; PÊCHEUX, 1995).
Palavras-chave: Análise do Discurso. Ideologia. Sujeito caiçara.
AGNÈS VARDA: A CINESCRITA DA SUBJETIVIDADE A PARTIR DA
ALTERIDADE
Beatriz Kestering Tramontin (PG-UNISUL)
Grupo de Pesquisa em Estética e Política na Contemporaneidade

No artigo, O ensaio no documentário e a questão da narração, de Consuelo
Lins, que discute as narrações ensaísticas nos cinemas documentários, em
especial nas obras dos realizadores franceses Chris Marker e Agnès Varda,
Lins nos atenta para seguinte articulação da subjetividade nos filmes da
diretora francesa. Lins (2018): “Assim é o tipo de articulação que Varda
estabelece entre a sua subjetividade e as coisas e pessoas que filma. Ela
constrói dispositivos de filmagem para se liberar de suas histórias pessoais,
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dos seus dramas, dos seus segredos, e capturar o que surge do seu encontro
com o mundo. Não são poucas as vezes que Varda insiste na ideia de que o
que lhe interessa são os outros, e quando ela está em questão, quando vemos
seus filhos, sua casa, suas mãos, seu corpo, é sempre em relação ao que ela
não é, a um “fora” que lhe seduz e com condições de modifica-la por ser
justamente exterior a ela. Essa é a forma que ela inventou para se desprender
de si, transformando a si mesma e sua maneira de ver o mundo”. É partindo
desse “fora” e da relação que Varda assume nos encontros que o presente
trabalho propõe uma análise na obra da cineasta francesa Agnès Varda,
discutindo as intersecções entre imagem e alteridade, estética e política,
subjetividade e ética na cinescrita da diretora, à luz dos teóricos Georges DidiHuberman, Jacques Rancière – com seus estudos da imagem e da arte,
auxiliando na discussão do devir estético e político da cineasta. Resgatar a
relação entre essas duas questões e a ética no cinema, trabalhando a partir do
teórico Jean-Luc Nancy, que ajudará a pensar a implicação do cinema na
cultura e na sociedade, bem como nas suas ligações políticas e éticas com o
mundo em que vivemos.
Palavras-chave: Alteridade. Estética. Agnès Varda.

FRONTEIRAS DO ACOLHIMENTO: O SUJEITO IMIGRANTE FORÇADO E O
(NÃO) ACESSO À LÍNGUA
Carla Aparecida Marinho Borba (UNISUL)
REPEM – Grupo de Pesquisa Relações de Poder, Esquecimento e Memória

A aceleração nos fluxos migratórios, no contexto das migrações internacionais
forçadas, e a necessidade de se defender uma narrativa de proteção da
pessoa humana, em consonância com estágio civilizatório contemporâneo,
trouxeram grandes desafios no que se refere ao processo de inserção social e
integração cultural deste sujeito imigrante no país de acolhimento, dentre os
quais se destaca o papel da língua/idioma. Neste sentido, buscou-se investigar
o sujeito imigrante forçado/refugiado, a partir dos pressupostos teóricos da
Análise do Discurso de linha francesa pecheutiana, com o objetivo de
compreender como as barreiras simbólicas e físicas, oriundas do (não) acesso
à língua de acolhimento, implicam como este sujeito se significa e, portanto, se
subjetiviza numa realidade de integração/exclusão em um outro país. O
material de pesquisa foi composto pelo depoimento de migrantes forçados,
participantes das aulas de língua portuguesa e das atividades de Futebol de
Integração, desenvolvidas pelo Projeto de Extensão Universitária Acolhida ao
Migrante, da Universidade do Sul de Santa Catarina. O projeto atende a
migrantes e refugiados residentes no sul do estado de Santa Catarina, a partir
de um viés de emancipação humana e acesso a direitos. Ao analisar o
discurso do sujeito imigrante forçado/refugiado buscou-se não somente
compreender como este tema global penetra a realidade local, mas também
dar voz aos que Rancieré (1996) chamou de os ‘sem-parcela’, e quiçá
contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas locorregionais que
colaborem para uma materialização efetiva do princípio da dignidade humana.
Palavras-chave: Migração forçada. Acolhimento. Fronteiras linguísticas.
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O TRATAMENTO DA MÍDIA A UMA CHEFE DE ESTADO
Carolina Leoni Fagundes (UNISUL)
Grupo de Pesquisa: Discurso, Cultura e Mídia

Essa pesquisa teve início durante o curso de graduação em Jornalismo, na
Unisul, no projeto de pesquisa de iniciação científica. Portanto, este artigo se
inscreve no entremeio da Análise do Discurso pecheutiana com as teorias do
Jornalismo. O artigo busca analisar discursivamente o tratamento midiático a
uma mulher chefe de Estado, a fim de investigar os sentidos possíveis
presentes nos corpora de análise, que integram as reportagens das revistas
Época e IstoÉ, sobre a presidenta Dilma Rousseff, veiculadas em 20 de agosto
de 2015 e 1 de abril de 2016, respectivamente. Dentro desses dois trechos
analisados, o recorte movimenta principalmente as teorias do discurso
jornalístico com o atravessamento do discurso político e discurso misógino.
Assim, temos como recorte de análise as marcas discursivas do feminino no
poder, com seus estereótipos de gênero reforçados, as condições de produção
e a historicidade de cada revista, além dos sentidos de não pertencimento da
mulher na política. Entendemos que ambas matérias utilizam-se da memória
discursiva para produzir um apagamento e silenciamento de sentidos. Essa
memória propicia reportagens referentes a homens em cargos no executivo e
mulheres como suas esposas, fazendo com que seus leitores percebam,
assim, sentidos limitados à mulher no poder. Em geral, à sombra do homem e
não como protagonista.
Palavras-chave: Jornalismo. Análise Do Discurso. Machismo. Mulher.
A ARTICULAÇÃO ENTRE O DISCURSO DO CAPITALISTA E O MALESTAR NA CONTEMPORANEIDADE.
Clarinice Aparecida Paris (PG-UNISUL)
Grupo de Pesquisa Psicanálise e Linguagem.

Esta pesquisa bibliográfica analisa a relação entre o discurso do capitalista e o
mal-estar na contemporaneidade. O mal-estar contemporâneo seria um efeito
do discurso do capitalista, já que o homem é explorado por outro homem no
sistema capitalista? Essa investigação é de embasamento psicanalítico
confrontando com outros autores. Em O mal-estar na civilização (1930) Freud
diz que a civilização foi um processo imposto ao homem, e este teve que
renunciar sua natureza pulsional para trabalhar e se relacionar com o meio
social, isso indica que há um mal-estar relacionado ao discurso do capitalista,
quando Freud tratou das relações de trabalho e relatou sobre os meios de
obter a riqueza e que um homem pode servir como riqueza e exploração para
outro homem. Lacan (1992) aponta que os discursos são formadores de laços
sociais em lugares predeterminados socialmente que se se inscrevem nos
seguintes laços: Discurso do mestre (senhor - escravo), Discurso histérico
(médico – a histérica) Discurso do analista (analista – analisante), Discurso
universitário (professor – aluno). No entanto, o Discurso do Capitalista
(mercadoria-consumidor) se institui como um discurso que não forma vínculo
social com o outro, mas com um objeto (mercadoria) de modo que o sujeito é
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reduzido a um consumidor de objetos produzidos pela ciência e tecnologia,
aliada ao sistema capitalista. Para Lacan (2008) o sujeito do capitalismo foi
construído devido ao reconhecimento da mercadoria que Marx denominou de
mais-valia. Assim, o mal-estar contemporâneo é devido à renúncia ao gozo,
mas o sujeito sempre busca um gozo a mais, na busca de satisfação ao
trabalhar, comprar, exibir-se mais, e nesta repetição surge o sintoma. Na
contemporaneidade vivemos na cultura do narcisismo e estetização do eu
(LASCH, 1983) e na cultura do espetáculo (DEBORD, 1967) incentivados pela
mídia que de mãos dadas com o capitalismo dissemina o discurso do
capitalista se compondo nos grandes geradores do mal-estar contemporâneo.
Palavras-chave: Discurso do Capitalista. Mal-Estar. Contemporaneidade.
DISCURSO, POLÍTICA E CIDADE: O FESTEJO DE BORDA DA MATA – MG.
Cleyton Antônio da Costa (UNIVAS)
Andrea Silva Domingues (UNIVAS)
Grupo de Pesquisa: Discurso, Sentido e Sociedade (DISENSO)

O estudo apresentado teve como objetivo analisar os discursos produzidos
pela / na imprensa sobre o festejo de 16 de julho, realizado no município de
Borda da Mata, localizado no Sul de Minas Gerais, há mais de um século.
Como corpus de análise buscamos recortes do “Tribuna Popular”, único jornal
impresso que circula na cidade. O corpus selecionado é um material de
análise que traz enunciados que significam o festejo para com seus leitores.
Interpretar como os dizeres se movimentam na cidade e a circulação dos
sentidos que são produzidos trata-se de uma das principais questões desta
pesquisa. O desenvolvimento das análises utilizam os dispositivos teóricos da
Análise de Discurso, para que possamos melhor compreender questões como
a memória discursiva, cultura, silenciamento, ideologia, politica, poder, história
e discurso. Para tal realizamos um estudo da historicidade do festejo com a
preocupação de compreender a relação da Igreja Católica e da Prefeitura
Municipal na constituição da festa de 16 de julho, duas instituições que se
agenciam em um mesmo evento, com questões ideológicas diversas, que
conta com práticas religiosas e politicas, como por exemplo shows, procissões,
rezas, palanques, divulgação de vídeos institucionais, barracas de comércio de
bebidas/comidas e de produtos variados. Formula-se uma trama festiva
diversa, permeada e sustentada no discurso religioso e discurso político. A
festa é compreendida como um acontecimento discursivo, que compõe a
memória histórica do sul de Minas Gerais, não sendo apenas como um espaço
de sociabilidade, mas também de disputa, resistência, lazer, fé, tradição,
politica que produz sentidos em diferentes sujeitos.
Palavras-chave: Discurso. Memória. Cidade.
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PIERRE FATUMBI VERGER. RETRATOS DE RESISTÊNCIA COMO
RESULTADO DE UM NÃO-MÉTODO
Daniela Cristiane Martins (UNISUL)
Grupo de Pesquisa em Estética e Política na Contemporaneidade (EPOCA)

A presente pesquisa tem como objetivo refletir sobre alguns dos retratos
existentes na obra “Orixás” de Pierre Verger, e relacioná-las com as teorias de
Didi-Huberman, sobre como as imagens sobrevivem e reverberam resistências
e relações vividas, além de Deleuze e Guattari, com a questão de rostidade.
Verger, no decorrer de sua carreira, defendia não seguir um método
preestabelecido de trabalho, denotando certa despreocupação com as
questões estéticas ou até mesmo políticas, entretanto, para a análise das
imagens usaremos Jacques Rancière e A Partilha do Sensível por se tratar de
relações políticas e artísticas. Pierre Verger se vale dessa partilha quando
capta as imagens dos africanos subsaarianos e os afro-baianos, realizando
uma vasta pesquisa sobre essas culturas; é através deste trabalho que é posto
em evidência e se fortalece no cenário mundial. É sobre a ótica das leituras
desses autores que olharemos para as imagens selecionadas buscando pensar
na contribuição delas como uma mudança na forma de ver e realizar fotografias
etnográficas e antropológicas. Os retratos servirão também para olhar com
mais atenção para a questão do rosto e suas particularidades. A escolha das
fotografias se fixou nos retratos, tendo o rosto como interesse principal, pois de
todas as fotos de Verger, a grande maioria são retratos e segundo Deleuze e
Guatari (1996): “é tudo precisamente porque o rosto depende de uma máquina
abstrata que ele não se contentará em recobrir a cabeça, mas afetará as outras
partes do corpo, e mesmo se necessário, outros objetos sem semelhança.” E
toda a pesquisa e interesse de Verger em nome da cultura negra subsaariana e
afro-baiana o aproximaram cada vez mais dos ritos e tradições advindos da
África Negra. Esses registros fotográficos são comprovantes de uma entrega à
cultura visual de seu tempo, ou seja, não apenas a cabeça, mas o corpo todo
demonstram força e pertencimento.
Palavras-chave: Retrato. Método. Pierre Fatumbi Verger.
VEM PRA RUA: OS MODOS DE CONSTITUIÇÃO DE SUJEITOS E DE
INTERDIÇÃO DOS SENTIDOS
Genilson Barbosa do Carmo (UNEMAT)
Grupo de Pesquisa: Cidade e Sentido

Neste trabalho, com foco na Análise de Discurso de linha Francesa,
desenvolvemos uma pesquisa que analisa o discurso político/ideológico das
manifestações do movimento “Vem Pra Rua” nos anos de 2014 e 2015. Esta
análise é parte de um trabalho dissertativo de Mestrado, em que tomamos
como objeto de reflexão os discursos produzidos pelos movimentos sociais, e
que ecoaram nas ruas durante este período. O discurso de “rua” abre lugar
para se pensar a língua, como materialidade do discurso político nos/dos
movimentos
sociais;
refletindo
como
a
língua
é/está
sendo
mobilizada/significada nos/pelos diferentes discursos. Nesse percurso a cidade
será compreendida como um local de múltiplos efeitos de sentido, em que o
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sujeito se significa de vários modos, uma vez que a cidade significa e é
significada por/para sujeitos. Dessa maneira, pretendemos compreender a
cidade pelo viés discursivo, em uma relação constitutiva do sujeito, da história
e da língua. Isto é, como funcionam os as posições-sujeito e os sentidos,
modos de individuação do sujeito no espaço da cidade. Assim, ao sair às ruas
para protestar, tal ato compreende um gesto político, pois o sujeito é um ser
político em que ecoa uma voz coletiva e a rua se ressignifica como um grande
palco de lutas de posições político-ideológicas. De modo que mobilizaremos os
conceitos teóricos de sujeito, condições de produção, em diferentes formações
discursivas. Assim, a “rua” torna-se um espaço de dizeres constitutivos de
sentidos em que o sujeito participa das discussões de uma política de Estado
dentro de suas posições política-ideológicas. A rua, portanto, significa um palco
de defesa dos direitos e luta contra um sistema posto. Deste modo, sair às ruas
para lutar pelo seu direito se materializa como um ato, gesto no nível do
simbólico de resistência e insatisfação pelo discurso. Todavia, com que
sentido?
Palavras-chave: Vem pra rua. Manifestação. Análise De Discurso.
JOGO DE CENA E A FORMA FÍLMICA DE EDUARDO COUTINHO COMO
CONSTRUÇÃO DE UMA ÉTICA DOCUMENTAL
Igor Miguel da Silveira Rosa (UNISUL)
Grupo de Pesquisa em Estética e Política na Contemporaneidade (EPOCA)

Tendo como objetivo perceber a construção e consolidação do dispositivo
fílmico presente no documentário Jogo de Cena (2002) do diretor Eduardo
Coutinho, replicado em outros dois filmes posteriores Canções (2011) e Últimas
Conversas (2015) — filmes com jeito próprio de pensar e fazer documentário:
evidenciando as questões éticas do papel do documentarista, com narrativas
construídas a partir das histórias privadas, tendo como finalidade o
acontecimento do filme, não uma temática a ser desdobrada, processo capaz
de estimular um tipo de performance pessoal, configurando assim um tipo de
documentário focado no personagem — se faz necessário observar a
filmografia do diretor em períodos com características convergentes, e pode-se
pensar em três fases. A de experimentação, que demonstra uma falta de
intimidade com a narrativa documentária, que é marcado por pesquisa e
desenvolvimento, que compreende toda a produção do período em que
Coutinho trabalhou para o Globo Repórter e que carrega certas características
do Cinema Novo brasileiro, como a temática do popular e conflitos políticos, já
sendo observável semelhanças com o Cinema Verdade de Jean Rouch, que
será mais marcante nas próximas fases. A segunda fase começa com a
finalização de Cabra marcado para morrer (1984) e se caracteriza pela gestão
de um estilo, e do distanciamento de Coutinho do modelo sociológico de uma
parte do Cinema Direto que vinha sendo produzido no Brasil. Com uma busca,
mesmo que não intencional, por um trabalho autoral, se delineia a terceira fase
do diretor, a partir do filme Santo Fort (1999), com características nítidas como
os personagens anônimos, a presença das classes populares, a ausência de
roteiro e de narração em off, a exposição da condição de filmagem, a utilização
de microfone para si e para o interlocutor, enquadramentos fixos e fechados,
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próximos ao entrevistado, e planos extensos, inaugurando uma ética
documental própria, resultado da consolidação da experimentação das fases
anteriores.
Palavras-chave: Ética. Documentário. Eduardo Coutinho.
O ESPELHAMENTO DO (IN)COMUM NO CONTEXTO DISCURSIVO DA
PROPAGANDA SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR:
ENTRE SILENCIAMENTOS E RESISTÊNCIA
Juliene da Silva Marques (UNISUl)
Clésia da Silva Mendes Zapelini (IES)
Grupo de Pesquisa Relações de Poder, Memória e Esquecimento.

Este trabalho é resultado de uma pesquisa que apresenta como corpus a
propaganda sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) divulgada pelo
Governo Federal em 2018. Pretende-se analisar o funcionamento discursivo
promovido pela propaganda para entender quais são os efeitos de sentido
suscitados por essa materialidade considerando a manutenção do comum.
Nesse contexto, o processo de espelhamento das imagens e da realidade
possibilita pensar-se em uma tentativa de eliminar a diversidade. Para a
investigação, ter-se-á como base os aportes teóricos da Análise do Discurso, a
partir de conceitos referentes tanto à construção dos sentidos quanto à
tentativa do apagamento destes. Assim, autores como Eni Orlandi e Michel
Pêcheux ajudam a interrogar o processo interpretativo, tendo em vista que,
para o processo de análise, foram selecionados recortes da propaganda com
base na leitura imagética e verbal. A partir de sequências discursivas, foi
possível discutir os apagamentos e silenciamentos que o comum representa.
Desse modo, considerou-se que, entre uma política e outra, o espelhamento do
real faz-se impossível e, por isso, as tentativas sempre permanecem como
forma de enfrentamento às diferenças. Igual; Comum; Todos: é o que se
impõe. Apesar disso, assim como a língua, o discurso e a história, a vida
também não se homogeneiza nem se deixa espelhar. As linhas de fuga se
abrem como caminhos de resistência. Além disso, um olhar para o ensino e a
aprendizagem se faz necessário, pode-se dizer: urgente. Mas essa perspectiva
deve ter como ponto de ação a visão da comunidade escolar, em uma
democracia que resiste para fazer-se possível.
Palavras-chave: Análise de Discurso. Políticas Públicas. BNCC.
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MUITO ALÉM DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: ESTRATÉGIAS CULTURAIS DE
LUTA POLÍTICA DO MOVIMENTO ORGANIZADO DE PROFISSIONAIS DO
SEXO NO BRASIL
Maria Fernanda Moreira (UNICAMP)
Grupo de Pesquisa: Mulheres em Discurso

Este trabalho visa discutir e analisar os deslocamentos das estratégias políticas
de visibilidade e inscrição política do movimento organizado de prostitutas no
Brasil, que este ano completa 30 anos de existência. Composto hoje por três
redes de articulação (Rede Brasileira de Prostitutas [RBP], Central Única de
Trabalhadoras e Trabalhadores Sexuais [CUTS] e Articulação Norte-Nordeste
de Profissionaisdo Sexo [ANNPS]), o movimento nacional de luta pelos direitos
fundamentais e contra a discriminação dos trabalhadores sexuais tem, por sua
composição, uma forte característica de pluralidade identitária. Enfoco aqui as
estratégias de participação política, de combate ao estigma e de inscrição de
dizeres ancorados nessa identidade trabalhista. Irei discutir as intervenções
coletivas que visam destacar essa luta para além da a forte tradição jurídicosanitarista que embasa a concepção e instituição de geração de dados e
intervenções governamentais do Ministério da Saúde. A partir do projeto “Sem
vergonha, garota. Você tem profissão” (2002) discutirei o percurso de
intervenções públicas do movimento organizado que também reconhecem as
prostitutas como sujeitos políticos e que deslocam a associação ao HIV e
outras ISTs, com o comércio e abuso de drogas ou com a criminalidade,
marginalidade e pobreza. Abordarei a parceria do movimento com entidades da
sociedade civil a partir do boom de ONGs, seguido de Núcleos de Pesquisa,
Laboratórios e projetos de extensão. Desenvolverei minha descrição e
interpretação das diferentes discursividades empregadas desde então. Como
materialidade discursiva parto do jornal Beijo da rua (fundado em 1980 e
presente até hoje), passo pelas intervenções urbanas como a Daspu (de
2005)e pelos eventos públicos como a Semana da Visibilidade dos
Profissionais do Sexo (2012 a 2013) e os Puta Dei (de 2014 a 2018) e finalizo
com as produções imagéticas, especificamente com o documentário Mulheres
Guerreiras (2014) e a exposição fotográfica “Filhos da puta” (2018).
Palavras-chave: Movimento organizado de prostitutas no Brasil. Estratégias de
participação política. Memória Discursiva.
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DEMOCRACIA E DISCURSO DE ÓDIO: UMA ANÁLISE DA REPERCUSSÃO
DO RESULTADO DA ELEIÇÃO PRESIDENCIAL DE 2014
Mariana Jantsch de Souza (IFSul)
Grupo de Pesquisa: LEAD - UFPel

Neste texto, buscamos compreender a discursivização do resultado eleitoral de
2014. Para tanto, nos detemos na análise de discursividades que nascem
atreladas à ideia de democracia por repercutirem o evento que marca o ápice
da vida democrática e, também, porque põem em questão o papel de cada
sujeito no funcionamento desse sistema. Nosso foco são práticas discursivas
que põem em movimento discriminações e intolerâncias ao outro em função de
um resultado eleitoral indesejado por uma parcela da população. Trata-se de
um discurso que revela visões hierarquizadas e hierarquizantes da sociedade
brasileira. Diante disso, configuramos o discurso em análise em uma formação
discursiva (FD), nomeada como FD anti-Dilma ou FD1 e representativa de um
discurso de não aceitação da diferença, posicionando-se contra a reeleição de
Dilma Rousseff e contra seus supostos eleitores. Não desconsideramos o
contradiscurso produzido para fazer frente aos movimentos de rejeição e ódio
produzidos pelas práticas discursivas em análise, apenas tomamos como foco
de nossas reflexões, neste texto, o discurso anti-Dilma produzido em
repercussão ao resultado eleitoral. Para estas reflexões, assumimos como
posição ou lugar de análise a teoria da Análise de Discurso de tradição
pecheuxtiana (AD). Nesta leitura, observamos o discurso de ódio que emerge
em meio a um processo de rejeição e de destituição da Presidenta eleita,
processo esse que produz efeitos em cascata. São, pois, discursividades que
tomam como alvo de ódio parte da população (os nordestinos), a Presidenta e,
por fim, a democracia. Com seus desdobramentos e seu funcionamento, essas
práticas discursivas atingem a dignidade de parte dos brasileiros.
Palavras-chave: Análise de Discurso. Discurso de ódio. Eleição presidencial
de 2014.
AS INVESTIGAÇÕES FOTOGRÁFICAS DE GIAN PAOLO MINELLI
Roberto Luiz Svolenski (UNISUL)
Grupo de Pesquisa em Estética e Política na Contemporaneidade (EPOCA)

O presente estudo analisa as investigações fotográficas do artista
suíço/argentino Gian Paolo Minelli, radicado em Buenos Aires, numa tentativa
de estabelecer relações estéticas e políticas. Estudo realizado a partir de
autores como Georges Didi-Huberman que nos apresenta a maneira como os
povos são representados a partir da subexposição e sobreexposição. Bem
como escovar a história a contrapelo, conforme expressão de Walter Benjamin,
esses ensaios fotográficos de Minelli rememoram algo que ficou escondido na
história. A análise foi feita a partir de 4 ensaios do fotógrafo, Buenos Aires
Encuentro con 30 artistas (1995), Vedermi (1998), Brno Zbrojovky (2008) e
Zona Sur Barrio Piedra Buena (2000-2010) tendo como fio condutor a
degradação e destruição de diversos ambientes. De acordo com algumas
definições, investigação é um ato ou efeito de investigar; de indagar, de
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aprofundar os estudos sobre determinado tema numa área científica ou
artística. Podemos dizer então que Investigar é seguir rastros e vestígios que
marcaram a passagem de algo. É estudar aquilo que sobrou como um
resquício de alguma atividade humana ou temporal. E nesse sentido, o
termo Investigação se encaixa melhor para definir os trabalhos de Minelli que,
com sua câmera de grande formato segue os rastros e examina os vestígios
deixados pela ação do homem e do tempo. Produz investigações fotográficas
relacionadas a pessoas e lugares que, de alguma forma, passaram
por conflitos ou que foram abandonados, como na Itália, Argentina e antiga
Tchecoslováquia. Para Minelli, a fotografia é um instrumento de investigação
urbana e humana, seja através do retrato (ou autorretrato) ou do registro da
arquitetura desses lugares. Nesses trabalhos podemos analisar as condições
sociais e ambientais em que o homem provocou profunda interferência.
Palavras-chave: Fotografia. Estética. Gian Paolo Minelli.
A GAROTINHA E O TOURO: OS EFEITOS DE SENTIDO DA ESTÁTUA
FEARLESS GIRL
Rosana Cristina Gimael (UNICAMP)
Este trabalho objetiva investigar os efeitos de sentido de uma estátua no que
tangem à representatividade feminina, tendo em vista a equidade de gêneros
no mercado de trabalho. O corpus escolhido foi a estátua Fearless Girl,
instalada em 07 de março de 2017, na praça de Wall Street, em N.York, por
ocasião da comemoração do Dia Internacional da Mulher. Estratégia de uma
campanha publicitária para chamar a atenção para o poder de liderança das
mulheres no mercado financeiro, a estátua teve grande repercussão midiática:
mais de um bilhão de impressões do Twitter em menos de 12h; 405 milhões de
impressões no Instagram em seis semanas; 4.122 notícias transmitidas nos
Estados Unidos. Fearless Girl ganhou o prêmio máximo na categoria RP Lions
no Festival de Cannes, destacando-se entre 2.208 cases inscritos. Na busca
de compreender como um objeto simbólico em sua materialidade significante
produz sentidos foram utilizados, para este trabalho, os procedimentos teóricometodológicos da Análise de Discurso (AD), de orientação francesa. Os
resultados deste estudo sinalizam uma (re)significação de sentidos, por meio
do gesto de leitura no confronto da “Garota sem Medo/Destemida” com o touro
em posição de ataque, o Charging Bull - ícone americano da agressividade do
mercado financeiro e da prosperidade do capitalismo -, em um dos mais
importantes centros financeiros do planeta. Depreendemos com esta análise
que os discursos veiculados se irrompem a partir das “redes de memória e dos
trajetos sociais” (PÊCHEUX, 1997), provocando um “furo” enquanto
acontecimento discursivo. Enunciações filiadas nas redes de memória que,
dadas as condições sociais, históricas e políticas, se inscrevem com certos
efeitos de sentido e não com outros.
Palavras-chave: Publicidade. Análise de Discurso. Fearless Girl.
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IMAGENS DE TRABALHO NO DISCURSO GOVERNAMENTAL: UMA
ANÁLISE DOS PRONUNCIAMENTOS DE 1º DE MAIO DE GETÚLIO
VARGAS (1938-1945)
Santiago Bretanha (UFPel)
Laboratório de Estudos em Análise de Discurso (LEAD)

Tomando a Análise de Discurso de linha francesa como locus enunciativo e
como campo de trabalho teórico-analítico, o presente trabalho constrói-se
sobre o objetivo geral de analisar as imagens de trabalho no discurso
governamental e, em decorrência dessa, suas inter-relações com outra
representação imaginária, a de trabalhador. Estabelecidos o político como
campo discursivo de referência e o discurso do governante como espaço
discursivo da pesquisa, conformam o corpus cinco pronunciamentos de Getúlio
Vargas em alusão ao dia do trabalhador no período do Estado Novo (19381945) e endereçados aos trabalhadores brasileiros, boa parte deles proferidos
no Estádio São Januário diante de grande massa popular e difundidos via
rádio; documentos, hoje, codificados pelo arquivo da Biblioteca da Presidência
da República em sua forma escrita-a-ser-lida. Às análises, apreendemos como
regularidade o funcionamento de três imaginários de trabalho na ordem do
discurso do governante, o de trabalho como força-motriz para consolidar o
Estado, o de trabalho como meio de dignificação do trabalhador frente ao
Estado e frente a Deus, e o de trabalho como base para a edificação do bemestar social. Baseados nesse gesto interpretativo inicial, compreendemos que
tais imagens recalcam a luta de classes e negam ideologias dissidentes em
prol da “coesão nacional” e do “bem comum”. Imaginários que, enquanto
produtos da interpelação ideológica, estão imbricados à consolidação dos
Aparelhos de Estado, ao passo que fundamentam uma certa economia libidinal
pautada pelo recalque do gozo em um laço social neurótico, em que o Outro é
o Estado/Deus. Melhor dizendo, funcionam pelo viés da manutenção da
submissão do trabalho e do proletariado a uma certa ética/razão do Estado,
uma razão neurótica em que o trabalhador recalca o gozo e sublima o trabalho
como práxis que lhe garantiria, pela lei de filiação, um lugar de herdeiro do
Outro.
Palavras-chave: Imaginário. Trabalho. Discurso Político.
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PARA ALÉM DO CRIVO: CIRCULAÇÃO DE SENTIDOS NA PRÁTICA DE
MULHERES EM GANCHOS/SC
William Wollinger Brenuvida (UNISUL)
Grupo de Pesquisa: Produção e divulgação do conhecimento

O tema da presente apresentação nesse simpósio deriva de nossa dissertação
que analisa a circulação de sentidos através das conversas, diálogos e gestos
de interpretação realizados pelas criveiras da comunidade de Ganchos/SC. A
análise, no campo teórico da Análise do Discurso pecheutiana, observa as
noções de interdiscurso, pré-construído, memória discursiva e formações
discursivas. O Crivo é uma arte em bordado herdada de imigrantes açorianos e
madeirenses que aportaram em Santa Catarina em 1748, e que se manteve
em Ganchos/SC. Sua produção acontece em uma roda de criveiras que se
reúnem sistematicamente e constituem nesse ritual, sua autoria, em uma
prática discursiva de oralidade. Considera-se, nesta análise, a imbricação
material presente na roda que se tomou como objeto, procurando compreender
os processos discursivos aí presentes.
Palavras-chave: Discurso. Memória Discursiva. Roda de Crivo. Discurso de
Oralidade.

