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Mesa 1 

 

DISCURSOS EM EDUCAÇÃO PARA SURDOS NO BRASIL  

 

Maria das Graças Dias Pereira (Coordinadora) 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio 

mgdpereira@terra.com.br 
 

Diferentes discursos sobre a surdez no Brasil perpassam as políticas públicas, as práticas profissionais, de educação 

inclusiva e de saúde, as práticas educativas, no contexto das salas de aula. Ferreira propõe tratar de discursos sobre a 

educação de surdos, através de uma análise de base interpretativa do Plano Nacional de Educação -PNE 2014-2024. Em sua 

análise, dialoga com a perspectiva socioantropológica da surdez (Skliar, 1998), que entende os surdos como minoria 

linguística. Analisa também uma entrevista com uma surda militante do movimento surdo em prol da educação bilíngue, 

que participou das negociações com o parlamento para a construção do PNE 2014-2024, buscando uma educação 

linguística, não inclusiva. Starosky tem por objetivo analisar os discursos sobre a surdez que constituem as políticas 

públicas destinadas a crianças e adolescentes surdos e como estes discursos se relacionam às práticas profissionais nas 

áreas da saúde e da educação no município de Nova Friburgo (Rio de Janeiro, Brasil). Pesquisadores que focalizam os 

aspectos culturais e identitários da comunidade surda como minoria linguística veem discutindo os discursos e as práticas 

envolvidas no contexto educacional e de atenção à saúde de crianças e adolescentes surdos (Nobrega et al., 2012; Strobel, 

2011). Participam como sujeitos da pesquisa gestores e professores vinculados à secretaria de educação assim como 

gestores e profissionais da rede SUS (Sistema Único de Saúde), vinculados à secretaria de saúde do município de Nova 

Friburgo. Freitas, em contexto de sala de aula da Faculdade de Letras da UFRJ no Rio de Janeiro, procura discutir uma 

proposta de prática educacional bilíngue multimodal de interação que possa contribuir na coconstrução de conhecimentos 

de alunos surdos jovens e adultos em contexto acadêmico. O posicionamento teórico do estudo situa-se no âmbito da 

semiótica social (Kress & Hodge, 1979; Kress & Van Leeuwen, 1996), em interface com a sociolinguística interacional em 

abordagem discursiva (Ribeiro e Garcez, 2002). Como metodologia, a pesquisa segue os pressupostos da pesquisa 

qualitativa, de cunho etnográfico, com observação direta como participante das interações, como pesquisador e como 

professor. Com esta mesa temática coordenada, pretendemos interpretar discursos sobre a educação em surdez nas políticas 

públicas e  práticas profissionais no contexto brasileiro, em instituições brasileiras de atuação dos pesquisadores. Propomos 

um olhar reflexivo e caminhos para uma prática educacional efetiva junto aos surdos no Brasil. 

 

PRÁTICAS EDUCATIVAS MULTIMODAIS COM SURDOS JOVENS E ADULTOS 

 

Luiz Carlos Barros de Freitas 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ/ Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro  

luiz91746620@gmail.com 

  

O objetivo do presente estudo consiste em discutir uma proposta de práticas educacionais bilíngues multimodais (Ferreira, 

2008; Starosky 2011; Souza, 2011) de interação que possa contribuir na coconstrução de conhecimentos de alunos surdos 

jovens e adultos em contexto acadêmico de salas de aula da Faculdade de Letras da UFRJ no Rio de Janeiro. A literatura 

sobre educação de surdos se concentra na criança e no adolescente surdos no contexto das três filosofias educacionais de 

surdos: o oralismo, a comunicação total e o bilinguismo (Lane, 1996; Christensen, 2000; Goldfeld, 2002; Damázio, 2007; 

Fernandes, 2005, 2011; Quadros, 2005, 2008, 2010; Sá, 2011; Ferreira, 2008; Starosky, 2011; Rezende, 2012; Castro, 

2012). No entanto, em minha prática como professor de surdos jovens e adultos na universidade, os alunos não demonstram 

habilidades para ler, escrever e compreender textos em língua portuguesa e não demonstram habilidades de construção de 

conhecimento por meio de letramento visual (Taveira, 2013; Magalhães, 2013). O posicionamento teórico baseia-se em 

uma proposta de prática educacional bilíngue multimodal, no âmbito da semiótica social (Kress & Hodge, 1979; Kress & 
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Van Leeuwen, 1996), em interface com a sociolinguística interacional em abordagem discursiva (Ribeiro e Garcez, 2002). 

São adotados os estudos surdos, com embasamentos na pedagogia visual, no bilinguismo e na multimodalidade. 

Contextualizo aspectos das culturas surdas, do colonialismo, mediante discussão de relações de poder, com enfoque na 

cultura e identidades surdas no Brasil. Como metodologia, a pesquisa segue os pressupostos da pesquisa qualitativa, com 

metodologia de cunho etnográfico, observação direta como participante das interações, ou seja, como pesquisador e como 

professor. As reflexões iniciais da pesquisa indicam o ambiente acadêmico como propício para que esses alunos 

transponham o discurso da deficiência rumo à coconstrução das identidades surdas (Perlin, 2000; Hall, 2006; Freitas, 2010) 

e coconstrução de conhecimentos, servindo como motivação para esta pesquisa. 

 

POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE SAÚDE: DISCURSOS E PRÁTICAS PROFISSIONAIS COM 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES SURDOS 

 

Starosky, Priscila 

UFF – Universidade Federal Fluminenese 

priscilastarosky@id.uff.br 

 

O estudo tem por objetivo analisar os discursos sobre a surdez que constituem as políticas públicas destinadas a crianças e 

adolescentes surdos e como estes discursos se relacionam às práticas profissionais nas áreas da saúde e da educação no 

município de Nova Friburgo (Rio de Janeiro, Brasil). As últimas décadas no Brasil vêm sendo marcadas pelo surgimento de 

diferentes ações governamentais em saúde pública que envolvem atenção à saúde auditiva e, no âmbito da educação, o 

acesso de alunos surdos à educação inclusiva. Existem divergências entre os discursos e as práticas profissionais destas 

áreas, por conta das diferentes concepções sobre língua/linguagem, saúde/doença e identidade/cultura que as embasam. As 

políticas e práticas profissionais vinculam-se às duas principais visões da surdez: médico-clínica e socioantropológica 

(SKLIAR, 1998; SÁ, 2006). Pesquisadores que focalizam os aspectos culturais e identitários da comunidade surda como 

minoria linguística veem discutindo os discursos e as práticas envolvidas no contexto educacional e de atenção à saúde de 

crianças e adolescentes surdos (NOBREGA et al., 2012; STROBEL, 2011). Participam como sujeitos da pesquisa gestores 

e professores vinculados à secretaria de educação assim como, gestores e profissionais da rede SUS (Sistema Único de 

Saúde), vinculados à secretaria de saúde do município de Nova Friburgo. Os profissionais serão convidados a participar de 

entrevista semiestruturada e/ou de grupo focal para coleta de material empírico. Este material será transcrito e analisado 

qualitativamente com base nos pressupostos teóricos e metodológicos da linguística aplicada às profissões (SARANGI, 

2010; 2011). O estudo encontra-se em fase de execução na qual os participantes estão sendo contatados e os instrumentos 

de geração dos dados estão sendo construídos 

 

 DISCURSOS SOBRE EDUCAÇÃO DE SURDOS NO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO PNE-2014 

  

Pinho Ferreira, Carolina Magalhães de 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 

magalhaescarol@yahoo.com.br 

 

Neste estudo, buscamos tratar de discursos sobre a educação de surdos, através de uma análise de base interpretativa do 

Plano Nacional de Educação PNE 2014-2024. Faremos uma interpretação do texto do PNE que se refere aos surdos e/ou 

deficientes auditivos, considerando as políticas públicas voltadas a eles no que diz respeito ao sistema de ensino, como a 

Lei de Libras e o Decreto 5626/05. Ainda, procuraremos refletir sobre tensões do campo, abordando a luta da comunidade 

surda por uma educação bilíngue para surdos, que em certa medida se opõe à busca de uma educação inclusiva, nas 

relações do PNE com a política pública mais ampla praticada atualmente no Brasil, cujos esforços são de promoção de 

acesso de todos os alunos à escola regular. Focalizamos em nossa análise os discursos do PNE que conversam com a 

perspectiva socioantropológica da surdez (Skliar, 1998), que entende os surdos como minoria linguística e àqueles 

discursos que pautam a deficiência auditiva, seja na atenção à saúde e/ou na educação especial. Finalmente, analisamos 

uma entrevista com uma surda militante do movimento surdo em prol da educação bilíngue, que participou das negociações 

com o parlamento para a construção do PNE 2014-2024, buscando uma educação linguística, não inclusiva. Na entrevista, 

realizada para uma aula presencial do Curso de Pós-Graduação à Distância em Educação Especial: deficiência 

auditiva/surdez (CEAD/UNIRIO), a entrevistadora era esta pesquisadora, mas houve a mediação de um intérprete/tradutor 

mailto:priscilastarosky@id.uff.br
mailto:magalhaescarol@yahoo.com.br


Página 4 de 162 
 RESÚMENES DE MESAS TEMÁTICAS ORDENADOS POR NÚMERO DE MESA                                                                         
 
 
de LIBRAS/Português. Foram utilizadas duas línguas na entrevista: Português, pela entrevistadora, e LIBRAS, pela 

entrevistada. Os dados foram transcritos e analisados qualitativa e interpretativamente, com base na análise da conversa 

(Norrick, 2000; Sacks, 1972, 1984), Sociolinguística Interacional (Goffman, 2002; Tannen e Wallat, 2002) e Análise da 

Narrativa (Norrik, 2000; Garcez, 2001; Bruner, 1990), com uso de convenções de transcrição da Análise da Conversa 

(Atkinson e Heritage, 1984). 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Mesa 2 

 

EL DISCURSO DE LA INFORMACIÓN COMO OBJETO DE ESTUDIO. PROBLEMAS TEÓRICOS Y 

ENCRUCIJADAS METODOLÓGICAS.  

 

Alejandra Valentino (Coordinadora) 

(UNLP/UNQ) 

avalentino@perio.unlp.edu.ar 

 

El propósito de mesa temática es presentar el avance del diseño teórico metodológico que venimos trabajando a lo largo de 

diferentes proyectos de investigación vinculados al análisis del discurso de la información desde una perspectiva discursiva. 

Nuestra reflexión se inscribe en el proyecto  El discurso de la información  como objeto de estudio ¿Cómo, por qué y para 

qué  analizar el discurso de le información?(UNLP) que estudia las características genéricas del discurso de la información, 

analiza la incidencia del género discursivo en el contrato mediático, investiga los procesos de construcción de estrategias 

discursivas en distintos medios acerca de temas sociales tales como, el aborto, jóvenes y rock, políticas de salud, violencia 

escolar, visibilidad de los pueblos originarios, entre otros y formula protocolos de análisis del discurso de la información 

de acuerdo a los discursos estudiados.El recorrido teórico  que venimos estudiando se vincula a conceptualizaciones del 

discurso social (Angenot), el análisis del discurso de la información (Charaudeau), la teoría de la enunciación (Benveniste, 

Ducrot, Maingueneau), la multimodalidad (Kress y van Leeuwen)  entre las conceptualizaciones teóricas más 

destacadas.Partimos de proponer una serie de pasos teórico metodológicos para analizar el discurso de la información que 

no deben entenderse como pasos independientes y sucesivos sino como diferentes momentos del proceso analítico. 

 

En las diferentes presentaciones reflexionaremos acerca de la: 

 

 Construcción de un objeto de investigación discursivo. 

 Sistematización, revisión y problematización del marco teórico. 

 Construcción y reconstrucción del contexto discursivo. 

 Formulación de preguntas de investigación para analizar ―lo decible‖, lo narrable y lo opinable en una coyuntura 

discursiva  

 Construcción, sistematización, normalización del corpus de análisis 

 Elección y selección de categorías analíticas y análisis del corpus  

 Producción del trabajo de análisis 

 

 

RECORRIDOS TEÓRICOS EN TORNO AL DISCURSO DE LA INFORMACIÓN.  

 

Claudia Fino 

 (UNLP/UNIPE)  

claudiafino@yahoo.com.ar 

 

Susana Souilla  

(UNLP) 
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susanasouilla@yahoo.com.ar 

 

El propósito de este trabajo es exponer un recorrido teórico-metodológico para abordar la construcción de ciertas temáticas 

en el discurso de la información y problematizar esa construcción como parte de estructuras y procesos más amplios, que 

dan cuenta del discurso como acción social. Partimos de la conceptualización de Angenot del discurso social como toda 

expresión escrita u oral en sociedad, como un sistema genérico que organiza lo decible, lo narrable, lo opinable, es decir, un 

sistema regulador de las reglas de producción y de circulación del discurso y también de sus productos. Si consideramos 

que la información es un proceso de la actividad social, por la que se transmiten determinados saberes de quienes asumen 

que los poseen a quienes no los poseen, entre los miembros de un grupo social, y que esa construcción se establece a través 

de la palabra y la simbolización, es necesario dar cuenta de que la confección del sentido no se realiza exclusivamente 

mediante la convención dada por el sistema lingüístico sino por un sistema de valores que se actualiza en el uso, es decir, 

en el discurso. De ahí que resulta insoslayable la consideración de que el discurso de la información - en tanto designa, 

reconstruye y explica para manifestar una ―verdad‖ y hacerla accesible a la mayoría -  está pautado por su intencionalidad 

(Charaudeau). Los discursos no se limitan a ser solamente síntomas de la realidad social sino que también la producen ya 

que tienen efectos en ella, tanto reproduciendo el statu quo como contribuyendo a su transformación. Por otra parte, el 

lenguaje no es transparente, es decir que las marcas lingüísticas no son vehículos diáfanos de las intencionalidades de quien 

enuncia. Estos tres aspectos – los signos como síntomas, el carácter opaco de los mismos y los efectos de los hechos de 

lenguaje sobre la realidad social- justifican la necesidad del análisis del discurso. Nuestra propuesta incluye abordar, desde 

esta perspectiva, el análisis de la construcción lingüística de diferentes temáticas y problemáticas sociales en los medios, 

relacionadas con las distintas formas de inclusión (exclusión) en el discurso de la información que estigmatiza la pobreza y 

desatiende las diversidades culturales, las diferencias sociales, las expectativas y los intereses heterogéneos.  

 

EL DISCURSO DE LA INFORMACIÓN EN INTERNET. EL PROBLEMA DE LOS COMENTARIOS  

 

Pablo Pierigh 

Facultad de Periodismo y Comunicación Social -UNLP 

 pablopierigh@yahoo.com.ar  

 

Luciana Rezzónico  

Facultad de Periodismo y Comunicación Social -UNLP 

lurezzo@gmail.com  

 

El presente trabajo acompaña el proceso de investigación que desarrolla la cátedra de Lingüística y Métodos de Análisis 

lingüísticos en torno al análisis del discurso de la información. En dicho marco surge la pregunta por el lugar que ocupan 

los comentarios en el proceso de análisis del discurso, más específicamente en ciertos géneros discursivos como la crónica 

periodística y la nota de opinión en las ediciones digitales de los diarios La Nación, Página/12 y Clarín en lo que se conoció 

como la expropiación, reestatización o renacionalización de YPF.El tema de los comentarios se vuelve de interés en el 

plano conceptual y metodológico, y problematiza, a nuestro entender, aún más la definición y los límites de los géneros 

discursivos producto de sus ediciones en el soporte digital. Las preguntas iniciales giran en torno a si alcanza con 

considerarlos paratexto,  un servicio del medio de comunicación en la web o es una parte importante del texto inicial a 

partir de recuperar los campos semánticos construidos por el medio de comunicación y habilitar así, un espacio de 

intercambios donde se adhieren, se refutan o se agregan datos vinculados a la temática.  

Una de las principales preocupaciones, que se desprende de lo anterior, es cómo la estrategia discursiva –visibles en ciertas 

construcciones discursivas en pos de ciertos fines- orienta el tratamiento de la temática y muchas veces es en los 

comentarios donde se materializan las discusiones que adhieren o no a ciertos posicionamientos. Allí es donde creemos que 

también se da la construcción del consenso o disenso, donde se visibiliza cómo operan las estrategias discursivas y, en 

especial, donde los posicionamientos ideológicos se materializan.La preocupación por los comentarios no se centra en una 

teoría de la recepción, sino en una postura que concibe, entre otras cosas, que el proceso de transacción y de transformación 

que plantea Charaudeau (2003; 50-51) pone en juego algo más que una mera enunciación de parte de los medios de 

comunicación. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CORPUS DE ANÁLISIS. LOS 

DISCURSOS DE LA PRENSA 

 

Fernanda Mercerat 

 (UNLP)  

f.mercerat@gmail.com 

 

Catalina Videla 

 (UNLP)  

videla.anacatalina@gmail.com 

 

Nuestra reflexión se inscribe en el proyecto El discurso de la información como objeto de estudio ¿Cómo, por qué y para 

qué analizar el discurso de la información? (UNLP) que estudia las características genéricas del discurso de la información. 

El propósito de esta ponencia es dar cuenta de uno de los problemas con los que se enfrenta el analista a la hora de realizar 

un ADI  que consiste en la construcción, sistematización y organización del corpus de análisis.Entendemos al corpus de 

análisis como una selección y puesta en relación de piezas discursivas que comparten ciertos rasgos, que serán sometidos al 

análisis y que permitirán indagar qué se dice y cómo se dice, sobre determinado tema en determinado estado de la 

discursividad social. En el caso del discurso de la información, existen criterios específicos, entre los que se encuentran el 

marco temporal y geográfico, medio de publicación, soporte, género discursivo, registro, entre otros (Charaudeau, 2012), 

(Carbó, 2004), (Santander, 2012) 

A lo largo del trabajo nos proponemos problematizar la construcción del corpus de análisis en un trabajo de ADI a partir de 

estudiar los trabajos finales realizados por los/as docentes/analistas del Módulo ―Discurso y Sociedad‖ en el marco de la 

Especialización en Lectura y Escritura en la Escuela Secundaria del programa Nuestra Escuela a cargo del INFD, durante la 

primera edición en los meses octubre-diciembre de 2014. En este sentido, nos preguntamos acerca de cuáles son las 

mayores dificultades que los docentes/analistas plantean  respecto de la conformación del corpus de análisis. Como primera 

aproximación, encontramos que las piezas reunidas se vinculan entre sí a propósito de un ―tema‖, sin hacer distinción entre 

diversos acontecimientos, e incluso distintos tópicos. De este modo, observamos que se desconocen otros criterios para la 

puesta en relación de las piezas discursivas. 

 

EL ANÁLISIS DEL DISCURSO MEDIÁTICO COMO ESTRATEGIA DE ALFABETIZACIÓN ACADÉMICA 

 

Alejandra Valentino 

(UNLP/UNQ) 

avalentino@perio.unlp.edu.ar  

 

Claudia Suarez 

(UNLP/UNPA)  

clasua2002@yahoo.com.ar  

 

El propósito del siguiente trabajo es esbozar la propuesta de un diseño teórico metodológico apropiado para pensar, 

analizar, desnaturalizar al discurso de la información (DI), proponer un caso concreto de análisis para  estudiar cómo se 

resignifican las diferentes patologías en los medios nacionales a partir de la sanción de  la Ley Nacional de Salud Mental nº 

26657  (2011) e identificar algunas de las prácticas más habituales que realizan nuestros alumnos/analistas cuando 

solicitamos un trabajo de análisis del discurso de la información (ADI) desde la perspectiva estudiada. Precisamente, uno 

de los lugares desde donde entendemos al  DI es básicamente en la transformación del ―acontecimiento 

bruto‖al‖acontecimiento mediático‖; es decir, el pasaje del hecho, del evento, del suceso a la semiotización de ese hecho, 

en otras palabras, a la conversión de un acontecimiento o algo que sucede en ―el mundo  real‖  en palabras, imágenes, 

sonidos que aparece en los medios masivos. En este sentido, el análisis del discurso de la información (ADI) intenta darnos 

algunas pistas acerca del sentidos/los sentidos que se despliegan en esa semiotización del mundo, el  ADI intenta 

reconstruir el sentido que implica la utilización del lenguaje o de los lenguajes en una determinada coyuntura discursiva.A 

lo largo del trabajo revisaremos los diferentes pasos/fases analíticas, tales como,  la construcción del objeto discursivo, la 

explicitación del marco teórico, la construcción y reconstrucción del contexto discursivo, la formulación de preguntas para 

mailto:f.mercerat@gmail.com
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analizar ―lo decible‖, lo narrable y lo opinable en una coyuntura discursiva, la construcción del corpus de análisis, la 

elección y selección de categorías analíticas, entre otras.Identificaremos algunas de las prácticas más habituales que tiene 

nuestros alumnos/ analistas a la hora de realizar un trabajo de ADI. Coincidimos con Antaki (2003) en que existen una serie 

de ―atajos analíticos ‖ que muchas veces desvirtúan el AD, como por ejemplo  realizar un resumen de la pieza discursiva 

que estamos analizando, o sólo transcribir una serie de citas del texto que sometemos al análisis, o que el análisis se 

concentre en parafrasear lo que dice el texto y confrontar desde nuestro posicionamiento, o  tal vez, el error más frecuente,  

identificar  y listar una serie de categorías analíticas  (deícticos, subjetivemas, modalizadores, recursos polifónicos) en 

forma taxonómica sin operar analíticamente.  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mesa 3 

PERSPECTIVAS Y LÍMITES DE LA NOCIÓN DE ETHOS DISCURSIVO. 

 

Cristian Palacios (Coordinador) 

UBA/CONICET 

atenalplaneta@gmail.com 

 

La presente mesa tiene dos objetivos teórico-metodológicos. En primera instancia exponer la operatividad que el concepto 

de ethos discursivo ha tenido para el análisis de corpus, inscriptos en campos discursivos variados -médico, artístico 

musical, intelectual y humor político- que han sido abordados en tres tesis doctorales y en una tesis posdoctoral. En 

segundo término formular los límites que esta noción ha propuesto en estas investigaciones, enmarcadas todas ellas en los 

lineamientos de la Escuela Francesa de Análisis del Discurso. Con respecto al discurso médico, es sabido que la 

conformación de una imagen moralizante del orador es una construcción recurrente y paradigmática. La noción de ethos, ha 

resultado operativa para reflexionar acerca de las implicancias de esta imagen moral en los distintos lineamientos que el 

discurso médico ofrece. Asimismo, estas concepciones complementan los planteos de Gustafson (1990) en cuanto a los 

tipos de discursos morales propios de la literatura médica (éticos, proféticos, narrativos y políticos). El propósito de la 

comunicación es mostrar algunos resultados del análisis en distintas voces del discurso médico argentino y discutir, 

además, los límites de la categoría. En cuanto a la aplicación de la noción de ethos en el campo artístico musical, se 

presentarán los alcances que posibilitó el uso de la noción durante el análisis de los discursos presentes en un grupo de 

entrevistas a compositores latinoamericanos, donde permitió cotejar la relevancia subjetiva de hechos y documentos 

históricos así como lograr una aproximación a las tensiones que pueden estar presentes en una obra musical. 

Además, de manera particular, pondremos en confrontación la noción de ethos discursivo, tomada por corrientes de la 

retórica clásica, con la noción de ethos elaborada por Michel Foucault –Dits et écrits 4 (1994), Hermenéutica del 

sujeto(2000), El coraje de la verdad (2010), El gobierno de sí y de los otros (2009)– donde la define como la elección 

voluntaria, ejercida por un sujeto en su deseo de construirse éticamente, sobre  una manera de pensar y sentir, de obrar y de 

conducirse, una marca de pertenencia y una tarea de transformación filosófica de su subjetividad. Finalmente, se tratará de 

considerar el alcance de la noción de ethos en el análisis de discursos cómicos y humorísticos, en los cuales el enunciador 

imprime deliberadamente un distanciamiento sobre su propio decir. Distanciamiento que permite al auditorio intuir, en el 

caso de los discursos cómicos, una intencionalidad de índole moral que dice cosas ―en serio‖ a través de la estrategia de la 

risa. 

 

 

ETHOS Y DISCURSO CLÍNICO: REFLEXIONES SOBRE LA MORAL EN LA PALABRA MÉDICA ARGENTINA. 

 

Pablo von Stecher  

UBA/CONICET 

pablovonstecher@gmail.com.  

 

Marco Teórico: Este trabajo se inscribe en las tendencias francesas del Análisis del Discurso. En particular, recupera las 

perspectivas de Amossy (2000) y Maingueneau (2002, 2009), para indagar la conformación recíproca ethos-auditorio, a 

mailto:pablovonstecher@gmail.com
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partir de rasgos como la construcción del enunciador, las apelaciones al alocutario y su vinculación con la escena genérica. 

Por otra parte, considera los aportes de Gustafson (1990) sobre la tipología de discursos morales propios de la literatura 

médica. 

Objetivos:  En primer lugar (y luego de exponer la imagen moralizante del orador como construcción recurrente del 

discurso médico-académico), analizar los modos en que el rasgo moral propio de este ethos es articulado en distintos 

momentos del discurso clínico argentino con el propósito de fundamentar distintas políticas académicas, sociales o 

corporativas: inculcar valores éticos en los ingresantes a la carrera, enfrentar la falta de unión en el gremio y la carencia de 

un sentimiento altruista, justificar la limitación de cupos en la carrera. En segundo lugar, esbozar los aportes que la 

categoría de ethos puede ofrecer a un análisis del discurso médico y señalar sus limitaciones. Metodología y Corpus: Para 

ello, establecemos un análisis contrastivo en diferentes instancias de la enunciación clínica nacional, en las que la 

problemática de la moral fue detectada como tópico constituyente. El corpus incluye: ―Reglamento de la Facultad de 

Medicina‖ (Muñiz 1856), ―Lecciones de Higiene‖ (Wilde 1871), ―Discurso ante el Círculo Médico‖ (Ramos Mejía 1893), 

―La fisiología y la medicina‖ (Houssay 1926). Conclusiones tentativas: El análisis del ethos en el discurso médico, lejos de 

referir sólo la conformación moralizante del orador médico, puede resultar operativo para indagar la articulación estratégica 

de ese rasgo moral. Asimismo, proponemos ampliar la propuesta de Gustafson al incorporar el discurso médico-académico 

entre los tipos de discursos morales (éticos, proféticos, narrativos y políticos) detectados como propios de la literatura 

médica. 

 

POSIBILIDADES DE LA NOCIÓN DE ETHOS PARA EL ESTUDIO DE HECHOS HISTÓRICOS Y OBRAS 

MUSICALES. 

 

Hernán Gabriel Vázquez  

UNR/UBA/INM 

vazquez70@gmail.com.  

 

Marco teórico: Esta ponencia se inscribe en los lineamientos sobre el ethos, según la acepción de Maingueneau (2002), 

como herramienta para el estudio de documentos y obras musicales. En el mismo sentido, se recurre a la categoría de 

―figura de autor‖ de Julio Premat (2009). El análisis del discurso presente en testimonios de compositores es tratado como 

una fuente más para lograr un acercamiento a la significación de documentos y producciones musicales.Objetivos: El fin 

último de esta presentación es indagar la articulación entre la representación de sí que realizan los compositores, en tanto 

sujetos del discurso, con su producción musical. Específicamente, se pretende determinar la presencia de elementos 

característicos del discurso musical como propios del ethos del discurso verbal de sus autores. Asimismo, se busca 

establecer el grado de significación de hechos o documentos que puedan contribuir a dilucidar acontecimientos históricos. 

Metodología y corpus: El estudio del ethos presente en narraciones autobiográficas y escritos de los compositores es 

contrastado con documentación de archivo y análisis técnico de obras musicales. Además de la producción musical, el 

corpus principal está constituido por entrevistas realizadas a seis compositores latinoamericanos (Coriún Aharonián, Jorge 

Antunes, Mariano Etkin, Armando Krieger, Joaquín Orellana y Jorge Sarmientos) y textos de Alberto Ginastera, estos 

últimos conservados en la Fundación Paul Sacher (Suiza). Conclusiones tentativas: El estudio del ethos en el discurso de 

compositores, lejos de pretender una relación entre vida y obra, puede ser una herramienta útil para determinar el alcance 

de esa auto-representación en la producción musical. En tanto son generados por un mismo sujeto, el discurso verbal y el 

discurso musical son poseedores de elementos comunes que configuran al ethos del sujeto enunciador. 

 

FOUCAULT NIEGA LA RETÓRICA: EL ETHÉ FILOSÓFICO Y EL DECIR VERAZ. 

 

Graciana Vázquez Villanueva  

UBA 

graciana.vazquez@gmail.com.  

 

Marco teórico: En la presente ponencia nos centramos en las transformaciones enunciativas que se plantean en el proceso 

dinámico de creación de sentido en la construcción de una operación discursiva como es el ethos, conocido como la 

construcción que realiza de sí el sujeto de un discurso. Seleccionamos justamente este marco teórico, considerado como un 

pliegue enunciativo, para poder abordar el objetivo que nos proponemos. Objetivo: Es confrontar la noción de ethos 

mailto:vazquez70@gmail.com
mailto:graciana.vazquez@gmail.com
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discursivo, tomada por corrientes de la retórica clásica, con la noción de ethos elaborada por Michel Foucault –Dits et 

écrits 4 (1994), Hermenéutica del sujeto (2000), El coraje de la verdad (2010), El gobierno de sí y de los otros (2009)– 

donde la define como la elección voluntaria, ejercida por un sujeto en su deseo de construirse éticamente, con una manera 

de pensar y sentir y, en consecuencia de obrar y de conducirse. Foucault opone el ethe a la retórica, a la que pensaba como 

una técnica negadora tanto del vínculo de verdad el enunciador y su enunciado como entre el enunciador y su destinatario. 

De este modo, le otorga a la misma una resonancia semántica que la articula tanto con el decir veraz como con la 

construcción de una subjetividad que implica seguir determinadas pautas de conducta moral donde lo fundamental es la 

solidaridad con todo otro. Metodología: Al considerar las transformaciones enunciativas, nos centraremos en el análisis de 

los procesos de ostentación, el reconocimiento de la deixis, y la fuerza indicativa así como el entorno referencial de la 

modalización de los enunciados. Corpus: El corpus está constituido por el libro de Hector Leis: Un testamento de los años 

70. Terrorismo, política y verdad en la Argentina (2013). Conclusiones tentativas: La elección del corpus, un libro que ha 

que dado lugar a interpretaciones disonantes en la medida en que su enunciador fue integrante de Montoneros y plantea un 

pedido de perdón, expone los límites de analizar únicamente, desde el ethos discursivo, la construcción de la subjetividad. 

Para el Análisis de Discurso, dentro de la Escuela Francesa, se expone la necesidad de apelar al marco filosófico elaborado 

por Foucault para vincular la transformación de la enunciación y la construcción del ethé, en un vínculo que abre análisis 

del discurso y filosofía. 

 

ETHOS CÓMICO Y CONSTITUCIÓN DE LA SUBJETIVIDAD HUMORÍSTICA.  

 

Cristian Palacios  

UBA/CONICET 

atenalplaneta@gmail.com.  

 

Marco teórico: Este trabajo se inscribe en el campo de los estudios del discurso, entendiendo esta noción en sentido amplio, 

como cualquier materialidad investida de sentido y en los lineamientos de una teoría de la subjetividad esbozada 

respectivamente por Michel Pêcheux y Michel Foucault según la cual el sujeto no pre-existe a los discursos en los cuales se 

constituye. La categoría de ethos discursivo que Amossy (1999), Maingueneau (2002) y Charaudeau (2006), han tomado de 

la retórica clásica para integrarla al paradigma del análisis del discurso, al ser cruzada con la noción de función-autor de 

Foucault nos permite estudiar una dimensión de la subjetividad moderna que ha sido comúnmente dejada de lado; pero sin 

la cual, creemos, no pueden comprenderse adecuadamente las formas en que los sujetos se piensan entre sí. Objetivos: Nos 

proponemos demostrar cómo esos dos modos que hemos denominado lo cómico y lo humorístico constituyen dos tipos 

diferentes de subjetividad de la cual sólo la segunda es auténticamente moderna (Burucúa 2007, Palacios 2014). A 

diferencia del sujeto cómico, el humorístico se presenta como inabordable, inaprehensible, como aquél de quien nunca se 

saben, en verdad, sus intenciones. Mientras que lo cómico funda el universo de representaciones con los que construimos la 

realidad como universo de sentidos, lo humorístico, a la inversa, lo desmonta, dado que éste, reconociendo la adversidad 

del mundo que lo rodea, se sobrepone a estas circunstancias a través de un rasgo de ingenio. Metodología y Corpus: 

Apelaremos a una serie de publicaciones cómicas y humorísticas que atraviesan la década de los setenta con el objeto de 

realizar una posible tipología de las estrategias discursivas irrisorias con las que dichas publicaciones buscan generar una 

imagen de sí coherente con los textos que en ella se publican; las revistas Hortensia, Satirición, Humo® y Fierro. 

Conclusiones preliminares: Considerar el alcance de la noción de ethos en las publicaciones analizadas nos permitirá 

comprender los modos en que el enunciador cómico se distancia de su propio decir permitiendo al auditorio intuir en él una 

intencionalidad de índole moral que dice ―cosas en serio‖ a través de la estrategia de la risa. Por su parte el enunciador 

humorístico, al negarse a considerar en serio cualquier clase de discurso, tanto el propio como el ajeno, señalando todo lo 

que en él hay de imposible (su propia condición mortal, limitada, absurda), encuentra un espacio para la auténtica libertad 

del sujeto. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mesa 4 

 

SOBRE O SILÊNCIO E SUAS IMPLICAÇÕES COM A(O) POLÍTICA(O) 

 

Carla Barbosa Moreira (Coordinadora) 

mailto:atenalplaneta@gmail.com
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CEFET-MG 

carlabmor@uol.com.br  

 

Uma das noções mais caras à Análise do Discurso de vertente francesa (PÊCHEUX, 1975), na qual esta mesa se inscreve, e 

que tem gerado importantes pesquisas para os estudos do processo histórico de constituição de sentidos, é a formulada por 

Eni Orlandi (1992) sobre as formas do silêncio. Desta noção, destacamos sua produtividade teórico-analítica em diferentes 

discursos e condições de produção. Assim, o silêncio pode ser entendido, de um lado, como exclusão, quando imposto em 

relações desiguais e de poder; de outro, como um modo de resistir a diferentes formas de dominação que impedem de 

expressar desejos e sentidos (ORLANDI, 1992). Nestes termos, também nos referimos ao silêncio como uma instância 

material e dispersa que possibilita sentidos a partir de uma memória opaca e que também se produz pelo/no silêncio. Dito 

isso, a proposta desta mesa é discutir resultados de pesquisas que mobilizaram e privilegiaram a noção de silêncio, e que 

aqui se reúnem pelas análises empreendidas na sua implicação com a/o política/o. A pesquisa de Ulisses Silva Gomes 

busca compreender o processo de construção da imagem do judiciário decorrente da relação com o legislativo marcada nos 

mandados de injunção sobre o direito de greve. Parte de uma leitura das noções discursivas de silêncio (ORLANDI, 1992) 

e denominação (MARIANI, 1996), e teoriza a noção de categorização (PÊCHEUX, 1988) remetendo-a à teoria da 

sexualidade infantil (FREUD, 1905). O trabalho de Beatriz Caldas sobre silêncio e tradução toma como corpus um texto 

acadêmico e trabalha com a alteridade própria da tradução, propondo-se a associar o conceito de silêncio à tessitura da 

tradução. O estudo de Carolina P. Fedatto aborda os efeitos das formas discursivas que a negação toma nas reivindicações 

dos movimentos sociais populares, como MTST e MST. Finalmente, o trabalho de Carla Barbosa Moreira visa empreender 

uma análise sobre a censura no ciberespaço a partir de sua implicação com os estudos sobre o silêncio. Se, de um lado, 

constata-se um aumento dos moos de expressão na internet, de outro, podemos nos interrogar sobre como este novo espaço 

e problemas nos impõe a analisar a institucionalização da censura mediante novos mecanismos de controle e naturalização 

de sentidos. A mesa se propõe, portanto, a fazer trabalhar a imbricação das formas do silêncio com o político no discurso 

jurídico, nas práticas de tradução, nas relações sociais e no espaço virtual, mostrando o alcance teórico-analítico dos 

conceitos mobilizados. 

 

 

POLÍTICAS DE NEGAÇÃO E RELAÇÕES SOCIAIS 

 

Carolina P. Fedatto  

UNIVÁS 

carolinafedatto@yahoo.com.br 

 

Os movimentos sociais são espaços de produção e circulação de sentidos outros, contestação, divergência e oposição em 

relação a um determinado contexto sóciohistórico considerado dominante. Eles colocam em pauta o estatuto das minorias 

(negros, mulheres, povos indígenas, pobres) no acesso aos direitos fundamentais, como igualdade de tratamento, isonomia 

no mercado de trabalho, direito à terra e à moradia, uso social da propriedade, instituição de cotas, dentre outros. Muitas 

são as reivindicações e muitas são as formas linguísticas que dão corpo a elas. Trataremos, nesta comunicação, das formas 

de negação (oposição, inversão, ausência e nada) convocadas na formulação dos sentidos em disputa. ―Não à redução da 

maioridade penal.‖ ―A luta não para.‖ ―Uma bandeira vermelha contra o capital imobiliário.‖ ―Chega de enrolação.‖ 

―Assim não dá.‖ ―Não aguento mais pagar aluguel. Moradia já!‖ ―Contra a direita, por mais direitos.‖ ―Não à PEC 215 

#direitosindigenas.‖ ―Não mexa nos meus direitos! Contra o PL 4330! Não à terceirização!‖ Esses enunciados combativos 

colocam em cena o funcionamento discursivo da negação e trazem a questão teórica das formas que os processos de 

resistência podem assumir. Nosso objetivo é, pois, analisar o papel do não na própria constituição desse espaço de 

contestação e o funcionamento das políticas de negação que se formulam nos discursos dos movimentos sociais, 

textualizando o político, os silenciamentos e não-ditos que estão na base das relações sociais.  

 

SILÊNCIO E CENSURA NO CIBERESPAÇO: OUTRAS QUESTÕES PARA UM OUTRO ESPAÇO DE PROBLEMAS 

 

Carla Barbosa Moreira 

CEFET-MG 

carlabmor@uol.com.br 
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No Brasil, muitos foram os movimentos de luta  em destaque as que se materializaram no discurso - no sentido de garantir 

os direitos quanto a liberdade de expressão, principalmente durante e após a Ditadura Militar. Em tempos em que, de um 

lado, se constata um avanço quanto as possibilidades/modos de expressão propiciados pela internet, parecendo garantir um 

espaço democrático quanto aos que podem dizer e o que dizem o que de outro, podemos nos interrogar sobre como este 

contexto nos impõe analisar a institucionalização da censura em um novo espaço de problemas do que se pode formular a 

partir das discussões atuais sobre produção de novos/outros mecanismos de controle e vigilância e da possível censura 

prévia produzida, entre outros, pelo Marco Civil (LEI n. 12.965, de 23/04/2014). Nestes termos, seguindo a classificação da 

Iniciativa OpenNet (ONI) para técnicas de filtragem e vigilância na Web, propõe-se analisar discursos relacionados a 

categoria política, cujo conteúdo abrange opiniões que criticam as normas do país, direitos humanos e outras causas sociais. 

A  presente proposta visa empreender uma análise sobre a censura no ciberespaço a partir de sua implicação com os estudos 

sobre o silêncio (ORLANDI, 1995) e a partir  dos desdobramentos da Análise do Discurso de vertente francesa no Brasil 

(PÊCHEUX, 1975). Nestes termos teóricos, assume-se que a censura - enquanto processo que impede o trabalho histórico 

dos sentidos e o movimento de identidade do sujeito  na sua relação com a história - s— pode ser compreendida a partir de 

sua relação com o silêncio.  

 

 (...)REMEDIADO ESTÁ: IMPLICAÇÕES DO PROCESSO DE SIGNIFICAÇÃO DE GREVE NA RELAÇÃO ENTRE 

O PODER JUDICIÁRIO A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

Ulisses Silva Gomes 

UFF 

ulisses.silva.gomes@gmail.com 

 

Considerando a contribuição dos estudos do discurso ao contexto jurídico e debruçando-nos sobre a análise de textos 

jurídicos que leva em conta a Análise de Discurso – tal como apresentada por Pêcheux (1969) e desenvolvida no Brasil 

principalmente por Orlandi (1987) – buscamos compreender o processo de construção da imagem de Poder 

Judiciáriodecorrente das suasrelações com o Poder Legislativo.  A partir da leitura das noções discursivas de silêncio 

(ORLANDI, 1992), nomeação (FEDATTO, 2011), denominação (MARIANI, 1996), repetibilidade (INDURSKY, 2011), 

indeterminação (PÊCHEUX, 1988) e juridismo (LAGAZZI, 1988), teorizamos a noção de categorização (PÊCHEUX, 

1988) remetendo-a à teoria freudiana da sexualidade infantil (FREUD, 1905, 1913, 1930).  A partir desta leitura particular 

do nosso corpus(mandados de injunção cujo objeto é o direito de greve do servidor público civil), analisamos o processo de 

construção de um imaginário de Poder Judiciário e de seu posicionamento político a partir da Constituição Brasileira de 

1988 – norma que estabelece os caminhos a para a construção de um Estado democrático e social –.  Pela análise de dois 

movimentos – uso do mandado de injunção como meio de reivindicação de direitos não regulamentados; ressignificação de 

greve(instrumento de luta do trabalhador) como direito de greve(benesse concedida pelo Estado) – verificamos que a 

Constituição inscreve o modo de proceder da sociedade civil e do Estado em um jogo (contraditório) em que a liberdade 

(democrática) oculta a constrição (autoritária).  Aqueles movimentos, aliados àcategorização do mandado de injunção como 

―remédio‖ a ser utilizado na ―falta‖ de norma regulamentadora do (agora) direito de grevetrazemuma memória da 

denominação de greve e, por meio dos aparelhos de Estado, impõemsentidos.  Ademais, o processo de significação da 

categoria direito de greve traz elementos da relação mais ou menos harmônica entreos poderes,presentes,no discurso 

jurídico,nas discussões sobre o exercício daquele direito.   

 

SILÊNCIO E TRADUÇÃO 

 

Beatriz Caldas 

UERJ 

beatrizcaldas@terra.com.br 

 

Este trabalho sobre tradução é construído a partir da perspectiva da Análise do Discurso francesa, mobilizando 

especificamente os conceitos de silêncio, tais como concebidos por Orlandi (1995). Tomando como corpus um texto 

acadêmico e trabalhando com a alteridade própria da tradução, propõe-se associar os conceitos de silêncio à tessitura da 
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tradução. Para melhor compreender esse processo, lançamos mão do conceito de silêncio, tal como apresentado por Orlandi 

(ORLANDI, 2007). A autora classifica o silêncio como: a) silêncio fundante ou b) política do silêncio (op. cit. p. 53). 

Atribui ao silêncio fundante o status de real da significação, como uma categoria que antecede a palavra do discurso. A 

autora toma os conceitos de tempo contínuo (em latim aevum, como em medievo) e tempo marcado (tempus em latim, 

como em tempo, ritmo, compasso) (op. cit, p.25) para estabelecer um paralelo com o silêncio fundante e a palavra. As 

palavras (tempus) marcam o silêncio (aevum) ao inscreverem-se nele. Numa metáfora sonora, o silêncio é como o pano de 

fundo, a instância em que vão se inscrever as notas musicais. Numa metáfora pictográfica, Orlandi compara o silêncio à cor 

branca, presença de todas as cores. As palavras são como traços inscritos nessa tela. Atribui à política do silêncio a atuação 

na formulação do discurso na sua dimensão política, ou seja, fazer silenciar ‗uma‘ coisa para não deixar dizer ‗outras‘. Esse 

é o silêncio constitutivo. Também faz parte da política do silêncio o silenciamento local, e cabem nessa categoria as 

políticas de silenciamento como a censura levado a cabo de diferentes formas e maneiras. O objeto de nossa pesquisa é 

compreender de que forma os processos de silêncio são relevantes para a prática da tradução, ou seja, até que ponto o 

tradutor se enreda, se imbrica nesses processos na sua própria leitura do texto fonte e escrita do texto em língua alvo.  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

Mesa 5 

 

A MÍDIA E SUAS FACETAS: UMA ANÁLISE DE PRÁTICAS DISCURSIVAS 

 

Carmem Caetano (Coordinadora) 

UnB 

 

No mundo globalizado em que vivemos, há textos, constituídos e construídos por hierarquias de discursos e relações de 

poder. Pensar nestas questões precipuamente vinculadas às questões de identidade é tarefa de um analista de discurso 

crítico. Esta comunicação coordenada basear-se-á nos trabalhos de Fairclough (2003) e na gramática sistêmico-funcional de 

Hallidaye Mathiessen (2004). A metodologia de pesquisa será feita a partir de análise, utilizando-se de categorias 

relacionadas ao significado representacional (Fairclough, 2003) e à metafunção ideacional (Halliday, 2004). Os referencias 

teóricos consideram como ideológicas as formas simbólicas que contribuem para estabelecer ou sustentar relações de 

dominação (Thompson, 1995). As análises realizadas permitem depreender que, em grande parte, o discurso estudado tem 

caráter ideológico, por reforçar conhecimentos, crenças e atitudes que contribuem para perpetuar a assimetria de vozes nos 

diferentes discursos estudados. 

 

A REPRESENTAÇÃO DE ATORES SOCIAIS EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO NOS TEXTO DA MÍDIA: UMA 

QUESTÃO DE IDENTIDADE 

 

Luana Gomes Cruz Vaz  

UnB 

luanavmar@gmail.com 
 

O discurso além de ser uma prática de representação do mundo também significao mundo, uma vez que os indivíduos 

constroem suas práticas e realidades sociais. A Análise de Discurso Crítica (ADC) e a Linguística Sistêmico-Funcional 

(LSF) são algumas das teorias que analisam o discurso, a linguagem e o texto assim como o impacto que ela estabelece nas 

práticas sociais. Nesse mesmo contexto, Van Leeuwen usa a expressão ― atores sociais‖ para definir e representar os 

indivíduos dentro de um discurso. O autor mostra como a linguagem pode representar atores sociais e como essa 

representação pode indicar algum posicionamento em relação à interação entre eles. Este trabalho tem como objetivo 

estudar a representação midiática em relação às pessoas em situação de rua. Analisar até que ponto a mídia pode influenciar 

e contribuir para a formação de suas identidades. Para compor o corpus deste estudo, de natureza documental, foram 

selecionados textos de jornais retirados da internet, entendido aqui como um meio de comunicação em massa que envolve 

pessoas em situação de rua. A de natureza qualitativa é composta porreportagens de jornais online. Pessoas em situação de 

rua são representadas pela mídia por meio de recursos linguísticos discursivos,é por meio da linguagem que neste contexto 

se estabelece um poder midiático de persuasão, demonstrando como que essas pessoas são postas às margens da sociedade. 

mailto:luanavmar@gmail.com-
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A MÍDIA E O CÂNCER: UMA RELAÇÃO A SER INVESTIGADA DISCURSIVAMENTE 

 

Carmem J. M. CAETANO  

UnB 

 

Neste trabalho examinarei o discurso midiático a respeito de doenças cancerígenas do ponto de vista da Análise Critica do 

Discurso como é concebida por Norman Fairclough. O objetivo principal deste trabalho é analisar como as práticas 

discursivas afetam a constituição das identidades na modernidade tardia. Destacarei os elementos linguísticos que possam 

possibilitar uma investigação sobre questões identitárias de poder e de ideologia na prática social da medicina paliativa, um 

novo modelo de assistência médica voltado precipuamente para os/as doentes em estado terminal As bases teóricas são: (i) 

Teoria Social do Discurso formulada por LilieChouliaraki&  Norman  Fairclough 

(1999),  e  Norman  Fairclough  (1989,1992b, 1995, 2003); (ii) Teoria sobre ideologia  de Thompson (1995); (iii) os 

princípios da Consciência  Linguística Crítica  (Janks&Ivanic, 1992; Clark et al., 1990); teorias de identidade conforme 

Woodward ( 2002); Hall (2003); Castells (2002), Giddens (2000).O corpus de trabalho constitui-se de reportagem do jornal 

de maior circulação de Brasília, Brasil. A metodologia para a análise de dados será a análise de discurso crítica. Destacarei 

que os resultados obtidos sugerem que é preciso contribuir para um processo de construção e fortalecimento nas questões 

de identidade presente no discurso médico-doentes paliativos. 

 

A MÍDIA BRASILEIRA E A OPÇÃO DE ABORTO 

 

Jaqueline Coêlho Suassuna 

Universidade de Brasília – UnB 

suassuna.jc@gmail.com 
 

A proibição ou legalização do aborto no Brasil é tema de debates de opiniões marcadamente polarizadas. A mídia tem 

como princípio a imparcialidade, e se propõe a fazer uma cobertura isenta dos fatos. Com o propósito de problematizar a 

não participação da mídia na polarização sobre o aborto, e com o intuito de observar se ela ocupa ou não um lado nesta 

tomada de opinião, este trabalho objetiva estudar e analisar os discursos midiáticos sobre um caso com o potencial de 

suscitar polêmicas e opiniões divergentes. O caso em questão, noticiado no Brasil em maio de 2015, é sobre uma criança de 

10 anos, residente no Paraguai, vítima de abuso sexual do padrasto, e que só teve a gravidez descoberta quando esta já 

estava em estágio avançado. Para os propósitos deste trabalho, foram analisadas quatro notíciasdisponíveis na internet dos 

principais veículos jornalísticos brasileiros mais acessados no país e que noticiaram esse caso. Tais notícias foram 

analisadas com base na Análise do Discurso Crítica e nos conceitos de ideologia, com o propósito de entender se o discurso 

midiático reforça ou sustenta ideologias, verificando a alteridade construída pela mídia com o leitor ou outros 

atores.Observou-se que os discursos dos veículos jornalísticos analisados possuem marcas ideológicas e que, apesar de 

prezarem pela imparcialidade de sua cobertura, utilizam-se de modos de operação da ideologia para sustentar o seu 

posicionamento frente à questão. A grande questão de alteridade transparece pelo fato de a mídia do Brasil enfatizar a 

rigidez da legislação do Paraguai ignorando as semelhanças com a legislação brasileira. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Mesa 6 

TEORIA SEMIOLINGUÍSTICA DE ANÁLISE DO DISCURSO APLICADA AO ENSINO DA LEITURA 

 

Beatriz dos Santos Feres (Coordinadora) 

Universidade Federal Fluminense 

beatrizferes@yahoo.com.br 

 

Esta mesa temática tem como propósito a problematização do ato de ler como processo efetivo de construção do sentido 

operado por um sujeito interpretante a partir da relação que estabelece entre o texto lido e o contexto situacional-discursivo, 

mailto:suassuna.jc@gmail.com
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a fim de propor estratégias de desenvolvimento da competência leitora de alunos da educação básica. A necessidade dessa 

problematização origina-se, principalmente, no fato de que certa inabilidade para a leitura, entre os estudantes, deve-se – 

dentre outros fatores – a uma postura pedagógica que confere mais visibilidade às categorias gramaticais e sua classificação 

em detrimento dos efeitos de sentido produzidos na trama discursiva em que tais categorias são estrategicamente 

empregadas.  Sob esse enquadre, perguntamos como relacionar o conhecimento gramatical trabalhado na sala de aula com 

o aprimoramento da habilidade leitora dos alunos.  Para uma reflexão sobre a problematização exposta e o decorrente 

questionamento, procederemos à aplicação de conceitos postulados, sobretudo, pela Teoria Semiolinguística de Análise do 

Discurso, fundada por Patrick Charaudeau, no estudo de mecanismos utilizados no processo de leitura de textosverbais 

(narrativas de manchetes jornalísticas, fórmulas discursivas em narrativas literárias) e verbovisuais(charge, cartum, conto 

ilustrado), comumente explorados na escola. A Semiolinguística é uma teoria de base psico-sócio-comunicativa, que 

destaca a ação de sujeitos interagentes (sujeito-comunicante e sujeito-interpretante) que, desdobrados em seres do 

enunciado (sujeito-enunciador e sujeito-destinatário), deixam indícios mais ou menos explícitos de como o texto deve ser 

interpretado, seja em função de sua própria organização interna, seja por causa das restrições impostas pelas circunstâncias 

da troca comunicativa, como o ambiente social, ou a assincronia, por exemplo. De acordo com a Semiolinguística, a 

competência de linguagem (que engloba a competência leitora) se desenvolve a partir da mobilização de uma tripla 

memória dos sujeitos que coordena três aptidões: a) para o reconhecimento de signos e de suas regras de combinação; b) 

para relacionar o material textual com os saberes de conhecimento e de crença disseminados socialmente e c) para a 

observação das circunstâncias comunicativas em que se insere a troca engendrada pelo texto. Tanto a ultrapassagem do 

sentido de língua (restrito ao significado referencial do signo) para o sentido do discurso (orientado pelos contextos 

sociocultural e situacional), quanto a apreensão de efeitos de sentido, inclusive o patêmico (relacionado à reação 

emocional), dependem do grau de desenvolvimento, por parte do leitor, dessa competência de linguagem. 

 

SEMIOLINGUÍSTICA APLICADA AO ENSINO DA LEITURA DE TEXTOS VERBOVISUAIS: DA COMPREENSÃO 

À INTERPRETAÇÃO E À PATEMIZAÇÃO  

 

Beatriz dos Santos Feres  

Universidade Federal Fluminense 

beatrizferes@yahoo.com.br 

 

Fundamentado, sobretudo, na noção de competência de linguagem postulada pela Teoria Semiolinguística de Análise do 

Discurso, este trabalho apresenta como objetivo a problematização do ato de ler, tomado como processo psico-sócio-

comunicativo, a fim de evidenciar estratégias de construção do sentido como contributo teórico-aplicado para o 

ensino/aprendizagem da leitura de textos verbovisuais. Partindo-se do pressuposto de que a construção de sentido textual se 

subordina mais ao repertório discursivo-cognitivo do leitor e à sua capacidade relacional do que meramente a seu domínio 

do código (linguístico ou imagético), evidencia-se a necessária seleção de estratégias leitoras para o tratamento do texto por 

parte do mediador/educador a fim de possibilitar o cálculo do sentido, observando-se a relação entre forma, discurso e 

situação comunicativa. Consideradas as singularidades dos textos organizados pela semiose verbovisual e a mútua 

influência das parcelas verbal e imagética de sua constituição, destaca-se, na esteira da semiótica peirciana, o papel da 

iconicidade – processo significativo baseado na similaridade entre signo e objeto –, como recurso também voltado para a 

patemização, isto é, para o desencadeamento de emoções e sentimentos. Segundo a Semiolinguística, o processo patêmico é 

acionado pelo uso de representações com reconhecido valor reacional-emotivo; neste trabalho, porém, incluem-se, na 

programação de efeitos patêmicos, aspectos relacionados à semiotização de base icônica, ou seja, aquela fundada na 

aproximação de elementos em função de sua semelhança, como ocorre, por exemplo, na expressão imagética, na metáfora 

(inclusive visual) e na diagramação narrativa. Além de explorar as noções de competência de linguagem, patemização e 

iconicidade, o trabalho apresentará a análise de textos verbovisuais enquadrados nos gêneros charge, cartum e conto 

ilustrado, com o intuito de se indicar o emprego de estratégias que visam à produção do sentido.   

 

DO SENTIDO DE LÍNGUA AO SENTIDO DE DISCURSO: ANÁLISE DE TEXTOS COM VISTAS À FORMAÇÃO 

DE LEITORES CRÍTICOS 

 

Ilana da Silva Rebello  

Universidade Federal Fluminense 
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Este trabalho tem por objetivo não só apresentar um breve estudo sobre denotação e conotação, baseando-se, dentre outros, 

em Mira Ariel (2002) apudMarcuschi (2008), Ilari (2001); Ducrot (1987), Kerbrat-Orecchioni (1986) e Charaudeau (1983), 

como também mostrar a relevância do domínio desses conceitos para o processo de leitura e interpretação de textos. Às 

vezes, a dificuldade de interpretar o que se lê, o que se ouve ou o que se vê tem como um dos motivos o não conhecimento 

da plurissignificação da linguagem. Além dos pressupostos teóricos da Linguística Textual, para a análise dos textos, este 

trabalho também tem como aporte teórico a Teoria Semiolinguística de Patrick Charaudeau. Apresentamos questões que 

envolvem a Análise do Discurso, como o processo de semiotização de mundo (Charaudeau, 1995); o ato interenunciativo 

entre o sujeito comunicante e o sujeito interpretante (Charaudeau, 2001) e a distinção entre ―sentido de língua‖ e ―sentido 

de discurso‖/ compreensão e interpretação (Charaudeau, 1999, 1995). Enfim, o sujeito que interpreta um texto não busca o 

sentido intrínseco das palavras (significado referencial), mas seu valor social e seu peso na troca interativa. Interpretar um 

texto não é apenas dar um sentido a ele, mas perceber a sua plurissignificação. E, nesse sentido, ―ensinar a ler não implica 

apenas alfabetizar ou propiciar o acesso aos livros‖ (Martins, 1994: 34), mas ―conduzir‖ o leitor aos implícitos do texto. 

Como diz Antunes (2009: 206), ―se desde o início, for dada aos alunos a oportunidade da leitura plena (do livro e do 

mundo) – aquela que desvenda, que revela, que lhes possibilita uma visão crítica do mundo e de si mesmos (...), uma nova 

ordem de cidadãos poderá surgir e, dela, uma nova configuração de sociedade.‖ Portanto, é papel do professor de língua 

levar o aluno a não apenas decodificar um texto, mas a interpretá-lo. 

 

PRÁTICAS DE LEITURA MEDIADA NO ENSINO BÁSICO SOB UMA ABORDAGEM SEMIOLINGUÍSTICA DO 

DISCURSO: ENTRE SITUAÇÕES, SENTIDOS E FORMAS 

 

Patricia Ferreira Neves Ribeiro  

Universidade Federal Fluminense 

patleitura@gmail.com 

 

Reconhecendo haver uma dissonância entre a reincidente promoção à leitura – nas diversas esferas da sociedade – e o ainda 

precário ―retrato‖ da prática leitora no Brasil, elabora-se, neste trabalho, uma reflexão sobre as estratégias de mediação do 

professor aplicadas na relação do estudante com o texto. Nesta pesquisa, parte-se do fato de que certa inabilidade para a 

leitura encontra origem, dentre outros fatores, em um ensino que dá mais visibilidade às categorias gramaticais e sua 

classificação e negligencia os efeitos de sentido produzidos na trama discursiva em que tais categorias são estrategicamente 

empregadas. Sob esse ponto de partida, coloca-se a questão de como articular o conhecimento gramatical fornecido em sala 

de aula com o aperfeiçoamento da habilidade de leitura dos estudantes. Diante disso, busca-se responder à indagação 

proposta, recorrendo, no âmbito da teoria semiolinguística do discurso, a uma estratégia de leitura passível de ser ensinada 

a alunos de diferentes níveis. Para tanto se considera que, na atividade de leitura mediada, o estudante deve ser implicado 

no ato de ler pela mobilização de uma tripla memória – memória dos discursos, memórias das situações de comunicação e 

memória das formas de signos – correspondente a uma multifacetada competência discursiva – semântica, situacional e 

semiolinguística. O leitor aprendiz deve ser ensinado a recorrer a essas memórias e competências, no quadro da encenação 

comunicativa, para descortinar as operações linguístico-discursivas estrategicamente postas em uso na interação.  Desse 

modo, neste trabalho, com base na problematização dos conceitos teóricos de memória e competência aludidos pela 

Semiolinguística e mediante uma proposta de análise de três narrativas jornalísticas de manchetes e de duas fórmulas 

discursivas inseridas em narrativas literárias, ilustram-se procedimentos de leitura que podem ser aplicados em sala de aula 

com a finalidade de a escola poder, de fato, exercer papel decisivo no aperfeiçoamento da capacidade leitora do aluno. Será 

assumindo esse papel que ela irá favorecer o aluno ao exercício pleno da cidadania e à plena fruição estética dos textos. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mesa 7 

 

DISCURSO, MÍDIA E MEMÓRIA 

 

Giovanna G. Benedetto Flores (Coordinadora) 

Unisul 
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Nossa proposta para esta mesa, que tem como título ―Discurso, Mídia e Memória‖, consiste em discutir questões 

relacionadas à mídia nas diversas materialidades significantes, tendo como base teórica a Análise do Discurso de linha 

francesa, conforme proposta por Pêcheux, na França, e desenvolvida no Brasil a partir dos trabalhos de Eni Orlandi. 

Entendemos que a linguagem é transformadora e marcada pelo processo social e histórico, no qual o jogo da constituição 

da linguagem se dá por meio dos processos histórico-sociais, mostrando que a palavra é uma prática social determinada por 

certos efeitos políticos-ideológicos do texto. Se o discurso é efeito de sentido entre locutores, é através do funcionamento 

da linguagem que podemos observar discursivamente a relação dos sujeitos e dos sentidos afetados pela língua e pela 

história. Como nos ensina Pêcheux (1975), os sujeitos são constituídos na/pela linguagem, marcados histórica e 

ideologicamente. Interessa-nos, desse modo, discutir questões discursivas sobre a mídia relacionadas a língua, sujeito e 

história e os processos de produção de sentidos tomados a partir da perspectiva da Análise do Discurso. Portanto, os 

trabalhos desta sessão têm como foco a análise do discurso jornalístico em diferentes momentos históricos evidenciando, 

assim, os sujeitos e os sentidos que se inscrevem ao mesmo tempo nessas condições distintas de produção.O pesquisador 

Alexandre Ferrari se propõe a analisar os discursos midiáticos sobre a homoafetividade. Para tanto, irá analisar o 

funcionamento do discurso nos principais veículos online de informação a fim de compreender os novos sentidos 

produzidos pelos sujeitos homossexuais sobre si.Telma Domingues da Silva procura refletir sobre a organização textual da 

primeira página, e alguns marcos históricos em relação a esse espaço, em sua organização (diagramação, cor) e 

materialidade (impresso e virtual), compreendendo-os no contexto de um processo discursivo do jornalismo no Brasil .A 

pesquisadora Giovanna Benedetto Flores busca compreender discursivamente as mudanças que a lei de imprensa produziu 

no discurso jornalístico brasileiro, desde o período da monarquia, até a metade do século XX, com a industrialização do 

jornalismo.Silmara Dela Silva, por sua vez, tem como foco de seu trabalho a análise de dizeres da/na mídia sobre o sujeito 

na atualidade, em corpus constituído por reportagens jornalísticas com circulação no Brasil em revistas semanais de 

informação, que tematizam o sujeito na atualidade como acontecimento jornalístico. 

 

 

A DOMESTICAÇÃO DO CORPO: A INSCRIÇÃO DO SUJEITO HOMOSSEXUAL NUM LUGAR POSSÍVEL 

 

FERRARI, Alexandre 

Unioeste 

asferraris@globo.com 

 

Os discursos midiáticos sobre a homoafetividade têm se deslocado, de uma forma quase que geral, sobretudo nos grandes 

meios de comunicação, para outras formas de construção das imagens dos sujeitos homossexuais, sejam eles, gays, 

lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais (LGBTT): o discurso sobre a paternidade/maternidade tem se mostrado bastante 

atual quando se trata de organização de núcleos afetivos produzindo um discurso de normalidade nessas relações; ou, em se 

tratando de travestis, os discursos sobre profissionalização e educação formal também são recorrentes nos discursos da 

imprensa normalizando corpos e comportamentos. Ou ainda, um discurso médico sobre os trangêneros efetivando um outro 

lugar para esses sujeitos na ordem do discurso midiático. Essas novas formas de ressignificação das Formações Imaginárias 

sobre a comunidade LGBTT, na mídia, produzem novos sentidos nos discursos dessa comunidade sobre si, sobre os seus 

estilos de vida, sobre as suas necessidades e direitos. A partir da teoria francesa de análise de discurso, criada por Pêcheux, 

na França da década de 1960 e difundida, no Brasil, sobretudo por Eni Orlandi, proponho analisar o funcionamento do 

discurso nos principais veículos onlines de informação a fim de compreender os novos sentidos produzidos pelos sujeitos 

homossexuais sobre si. Duas perguntas me guiaram durante todo o percurso de realização desse trabalho: A) Qual é o lugar, 

diante da proliferação cotidiana de linguagens na mídia, da memória pessoal, cultural e social do sujeito homossexual? e B) 

Quais deslocamentos são materializados na língua que me permitem observar as novas formas de denominações desses 

sujeitos nos meios de comunicação? 

 

O ACONTECIMENTO JORNALÍSTICO: A PRIMEIRA PÁGINA NO PROCESSO HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

IMPRENSA NO BRASIL 

 

Telma Domingues da Silva 
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telmadds@gmail.com 

 

É através de uma compreensão discursiva que se desloca, como diz Orlandi (2001), o sentido de texto enquanto documento 

para o de monumento. A noção de texto enquanto unidade imaginária produz consequências analíticas diferentes de se 

compreender enquanto gênero ou tipo. Tomo o ―jornal‖ como essa unidade imaginária que é o texto, que se autoriza pela 

remissão às figuras responsáveis pela redação jornalística, mas, sobretudo, pelo próprio funcionamento simbólico e 

imaginário da imprensa, à qual as empresas jornalísticas se ocupam de sustentar e re-afirmar.  E o que é o jornal, em sua 

história e diante dessa nova realidade na sua produção? O jornal é um monumento da inscrição da imprensa na vida urbana 

e, em sua interlocução com o cidadão, é constitutivo do sujeito urbano. Nesse sentido, em cada momento do processo 

discursivo, no jornalismo produz-se uma determinada imagem de sujeito cidadão enquanto sujeito urbano. E o sujeito 

urbano é hoje o sujeito que circula na web, espaço que vem a ser ocupado também pelos jornais, pela imprensa já re-

conhecida do cidadão brasileiro. Nessa apresentação, procurarei refletir sobre a organização textual da primeira página, 

levando em conta alguns marcos históricos em relação a esse espaço, em sua organização (diagramação, cor) e 

materialidade (impresso e virtual), compreendendo-os no contexto de um processo discursivo do jornalismo no Brasil.  

 

A DISCURSIVIDADE DA LEI DE IMPRENSA NOS SÉCULOS XIX E XX 

 

FLORES, Giovanna G. B.  

Unisul/PPGCL 

gbflores@gmail.com 

 

A Lei da Imprensa no Brasil teve várias alterações, desde que começou a circular os primeiros periódicos em 1808, ainda 

quando Colônia de Portugal. Tenho buscado em minhas pesquisas compreender o funcionamento do discurso jornalístico, 

desde sua fundação em 1821, com o primeiro decreto da lei de imprensa nos anos 20 do século XIX (FLORES, 2011). Mas 

foi somente em novembro de 1823, com a primeira Constituição do Brasil que entra em vigor a primeira Lei da Imprensa 

brasileira. O século XIX foi marcado de inúmeros debates e discussões entre os jornalistas conservadores e liberais. Por 

parte dos liberais havia uma defesa da abolição da escravatura e a mudança do regime político para o sistema republicano.  

Fora pesquisando sobre esse cenário de confronto que meu olhar recai sobre os acontecimentos históricos que foram 

marcados nos periódicos brasileiros.  Meus gestos de análise se debruçam tanto no século XIX como no século XX, 

buscando compreender discursivamente as mudanças que a lei de imprensa produziu no discurso jornalístico brasileiro, 

desde o período da monarquia (1821) , até a metade do século XX ( 1967). Com a industrialização do jornalismo, ou seja, 

com a transformação do jornalismo em negócio, copiando o modelo norte-americano de empresas de comunicação. Para 

tanto, tomo como base teórica a Análise do Discurso, conforme proposto na França por Pêcheux nos anos de 1960 e seus 

desdobramentos e avanços no Brasil proposto por Orlandi, a partir de 1990. Quando pensamos a lei da imprensa no 

processo histórico-social determinante dos sentidos, entendemos discursivamente a história, como proposto por Paul Henry 

(1984), para quem a historicidade é ligada à questão da linguagem e à do sujeito, contrapondo o conceito de historiografia 

como produtora de dados e de conteúdos, numa dimensão temporal expressa como cronologia e evolução. A relação de 

historicidade na AD é com o texto, com sua determinação histórica, com a materialidade do sentido e do sujeito, buscando 

compreender como a matéria textual faz sentido. O corpus investigativo que recorto para essa análise é composto pelo 

periódico A Província de São Paulo, que começou a circular em São Paulo em 4 de janeiro de 1875. Este diário republicano 

editado por Campos Salles e Américo Brasillense,  tinha como proposta combater a escravidão e a monarquia.  Quinze anos 

após sua criação, em janeiro de 1890, já no regime republicano, o periódico para a ser denominado de Estado de São Paulo. 

Portanto, analisar discursivamente os  periódicos do final do século XIX (1890) e início dos século XX (1920), na 

perspectiva discursiva trata-se não de uma ―revisão‖ histórica e sim de um gesto de compreensão e até mesmo de 

―atualização‖ dos modos de relação da mídia com o processo político do Brasil, no sentido em que o político é constitutivo 

no processo de inscrição dos sujeitos do no laço social. 

 

DA INFORMAÇÃO À INTERPRETAÇÃO: O DISCURSO JORNALÍSTICO SOBRE O SUJEITO NA ATUALIDADE 

 

Silmara Dela Silva 

UFF/LAS/FAPERJ 
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No campo dos estudos jornalísticos, é clássica a distinção entre textos informativos, interpretativos e opinativos. Tal 

distinção se constitui historicamente: a separação entre informação e opinião sustenta a prática jornalística a partir do 

século XIX, com a reserva de espaços específicos em suas publicações para interpretação e opinião, e a consequente 

naturalização na imprensa do lugar da informação. O imaginário caráter informativo do discurso jornalístico, ao mesmo 

tempo em que reafirma a também imaginária separação entre o relato jornalístico e a interpretação, costuma ser mobilizada 

para justificar a relação entre o acontecimento jornalístico e os fatos, em sua existência empírica. Da perspectiva teórico-

analítico da Análise de Discurso, a partir da proposta de Michel Pêcheux, propomos neste trabalho repensar a noção de 

acontecimento jornalístico discursivamente. No âmbito do projeto de pesquisa ―Do acontecimento jornalístico às práticas 

discursivas: o sujeito no discurso da/na mídia‖ (FAPERJ), que tem como proposta analisar os dizeres da/na mídia sobre o 

sujeito, tomando como foco reportagens jornalísticas com circulação em revistas semanais de informação que tematizem o 

sujeito na atualidade como acontecimento jornalístico, propomos refletir acerca da relação entre informação e interpretação 

no jornalismo, a partir da compreensão do acontecimento jornalístico como uma prática discursiva. Para a constituição do 

corpus de análise, revisitamos o assim chamado arquivo digital da revista Veja, tradicional publicação semanal de 

informações, em circulação no Brasil desde 1968, para questionarmos acerca de seus gestos de interpretação sobre o 

sujeito, voltando-nos a edições especiais dessa publicação que instauram gestos de interpretação sobre a mulher na 

atualidade. Desse modo, buscamos contribuir para as discussões propostas nesta mesa temática, com foco em questões 

discursivas sobre a mídia relacionadas ao sujeito e à história em seus processos de produção de sentidos. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mesa 8 

LA CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA. HERRAMIENTAS DEL ANÁLISIS DE DISCURSO Y ESTUDIO DE CASOS 

 

Claudia Fino (Coordinadora) 

Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP) 

claudiafino@yahoo.com.ar 

 

La presente mesa se propone dar cuenta de una serie de trabajos de investigación que se desarrollan en el interior del 

Programa Discurso y Educación inscripto en el Laboratorio de Comunicación, Medios y Discurso de la Facultad de 

Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. 

El programa tiene como uno de sus objetivos esenciales profundizar la vinculación entre los estudios de Comunicación y 

los estudios del Discurso con el propósito de contribuir a la producción de conceptos teóricos-metodológicos como así 

también formas de intervención concretas que permitan entender e interpretar una multiplicidad de discursos que circulan 

en nuestras sociedades contemporáneas y especialmente en el ámbito educativo. Partimos de pensar que la reflexión sobre 

la emergencia del análisis del discurso como herramienta metodológica no se limita al simple hecho de un medio más para 

la investigación en Ciencias Sociales sino que se convierte en una herramienta heurística para descubrir cómo los actores 

sociales dan sentido al mundo y cuáles son los recursos lingüísticos que utilizan  (sistema de categorías, léxico, 

posicionamiento de las personas, entre otros) de los cuales dependen esas actividades. Desde esta perspectiva las distintas 

presentaciones problematizarán  cómo se construyen objetos discursivos vinculados a la perspectiva de género, el aborto, 

las líricas de rock-pop argentino, los relatos acerca de las prácticas de lectura y escritura, los pueblos originarios en 

distintos medios gráficos e internet. Especialmente se revisarán problemas vinculados a la referencialidad deíctica, las 

cargas valorativas del léxico, las múltiples voces en el discurso como así también a la densidad del género discursivo.  

 

 

EL "CUERPO" COMO OBJETO DISCURSIVO: TERRITORIO DE DISPUTAS Y TENSIONES. 

 

María Belén del Manzo  

Camila Cremonte 

 

mailto:silmaradela@gmail.com
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El objetivo de esta ponencia es presentar ciertos lineamientos teórico- metodológicos que elaboramos en el marco del 

Proyecto de Investigación ―El discurso de la información  como objeto de estudio ¿cómo, por qué y para qué  analizar el 

discurso de la información?‖ (FPYCS, UNLP). Desde este espacio, nos hemos propuesto indagar cómo se construye el 

objeto discursivo ―cuerpo‖ en tanto matáfora política, en particular abordaremos las corporalidades de las mujeres que 

abortan y de los pueblos originarios,  actores atravesados por la diferencia, la desigualdad y la criminalización. Para tal fin, 

revisaremos narrativas mediáticas presentes en ciertos diarios de circulación nacional (Clarín, Página 12 y La Nación) y de 

circulación provincial (El Tribuno de Salta), organizadas a partir del ―cuerpo‖ como construcción imaginaria y a la vez 

discursiva. En términos de Preciado (2011) ―nuestro cuerpo no es naturaleza sino somateca, un archivo político de 

lenguajes y técnicas, un lugar en el que se producen conflictos somatopolíticos‖. Esta problemática será trabajada desde 

conceptualizaciones teóricas y metodológicas del análisis     del discurso centrado en la enunciación (Benveniste, 

Maingueneau, Ducrot, Kerbrat-Orecchioni) y a su vez, examinamos ciertos aportes de Charaudeau y Angenot, que 

sostienen la semantización de lo dicho y su relación con el poder y la ideología. El trabajo discursivo opera por medio de 

diversas retóricas que nos hablan de la multidimensionalidad del signo cuerpo como espacio de identidades, como territorio 

cercado, como colonización pero también lugar de resistencias. En este sentido, la mujer que lleva adelante una práctica 

abortiva y los/as integrantes de comunidades originarias se ven interpelados en tanto cuerpos ―impropios‖, es decir,  en 

disputa y tensión respecto de un régimen disciplinario que establece un modelo de normalidad, de regulación y 

administración de los mismos. 

 

EL PROBLEMA DE LA REFERENCIA EN LAS LÍRICAS DE ROCK-POP ARGENTINO DURANTE EL PERÍODO 

1982-1989: INSCRIPCIONES Y HUELLAS DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

Cristian Secul Giusti 

 

Este artículo está inscripto dentro de la producción e investigación teórica- metodológica propuesta por la Cátedra de 

Lingüística y Métodos de Análisis Lingüísticos, junto con  el Centro de Comunicación, Educación y Discurso de la 

Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. Asimismo, se desprende del proyecto abordado en el 

Doctorado en Comunicación (FPYCS, UNLP), a los fines de analizar la construcción discursiva de la libertad presente en 

las líricas del rock argentino del período 1982-1989. En virtud de lo mencionado, se entiende que las letras de rock integran 

discursos que presentan características en su enunciación y connotación, cuyo análisis permite un acercamiento 

interpretativo de gran riqueza. Dichos discursos líricos son atravesados por producciones sociales de sentido y 

representaciones del mundo que articulan lugares comunes, conversaciones triviales, perspectivas dogmáticas y también 

discutibles de la denominada opinión pública. En su dimensión generalizada, el fenómeno de la cultura rock privilegia las 

palabras en un entorno de medios sonoros y corporales. Las líricas refieren y manifiestan el surgimiento, la circulación y la 

consolidación de elementos significativos del imaginario colectivo. El problema de la referencialidad deíctica permite 

destacar inscripciones y huellas de un determinado contexto que, en este caso, se vincula con un período de transición 

democrática argentina. Así, el estudio de la deixis involucra la codificación y gramaticalización de los rasgos de la 

situación de enunciación que aparecen en los discursos líricos del Rock argentino, en su vertiente pop y durante la década 

del 80.  

Por tanto, los elementos deícticos organizan el tiempo y el espacio, y sitúan a los participantes y a los propios elementos 

textuales del discurso. En las letras de Rock- Pop argentino del período mencionado, el alcance de la deixis plantea 

referencialidades y admite un reconocimiento dialéctico en pos de aprehender los discursos y reconfigurarlos en formato 

canción. 

 

LOS MEDIOS GRÁFICOS EN FACEBOOK: ¿NUEVO GÉNERO DISCURSIVO? ¿NUEVAS ESTRATEGIAS?  

 

Mariela Soledad Martínez 

 

La propuesta de esta ponencia es presentar ciertos lineamientos teórico- metodológicos que elaboramos en el marco del 

Proyecto de Investigación ―El discurso de la información  como objeto de estudio ¿cómo, por qué y para qué analizar el 

discurso de la información?‖ (FPYCS, UNLP). Desde este espacio, nos hemos puesto como objetivo indagar cómo se 

construye el objeto discursivo ―fanpage de facebook de medios gráficos‖ en tanto puede ser considerado como un género 
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discursivo particular (dando forma a los nuevos dispositivos digitales que crean discursos con características propias) o 

como una estrategia de difusión que complemente la impresión. 

Para desarrollar el análisis, trabajaremos con las narrativas presentes en las Páginas de Facebook de ciertos diarios de 

circulación nacional (Clarín y La Nación) y de circulación local (Varela al Día), organizadas a partir del rasgo o criterio 

temporal relacionado con que todas fueron creadas entre 2009 y 2010, y a partir de los discursos que publicaron y se 

consideran ―historias más destacadas‖ durante dos años electorales (2011 y 2013). Esta problemática será trabajada desde 

conceptualizaciones teóricas y metodológicas del análisis del discurso (A.D.) centrado en la enunciación (Benveniste, 

Maingueneau, Ducrot, Kerbrat-Orecchioni) y puntualmente a partir de la propuesta de la noción de género de Bajtín: ―un 

conjunto de enunciados relativamente estables‖, y los aportes de Charaudeau respecto al desarrollo del discurso de la 

información. El debate que nos proponemos dar consiste en identificar uno de los primeros pasos del proceso del A.D. ya 

que a partir de la definición del género discursivo conoceremos las restricciones y regularidades de los discursos que 

consisten en nuestro corpus. Seguramente el análisis nos permitirá una primera aproximación que puede seguir 

profundizándose para develar las estrategias discursivas ocultas en las Fanpages de los medios gráficos. 

 

HISTORIAS DE LECTURAS Y ESCRITURAS: INTERTEXTOS Y DIALOGICIDAD 

 

Claudia Festa 

 

El propósito del siguiente trabajo es dar cuenta de cómo se construyen discursivamente los temas vinculados a los jóvenes, 

la lectura y la escritura en los medios masivos de comunicación. La temática se inscribe y forma parte del proyecto de 

investigación ―El discurso de la información  como objeto de estudio ¿cómo, por qué y para qué analizar el discurso de la 

información?‖ (FPyCS, UNLP). En este esta presentación problematizaremos acerca de cómo aparece el tema de los 

jóvenes, la lectura y la escritura en el Diario El Día de la ciudad de La Plata respecto del ingreso a los estudios 

superiores.  La selección de los artículos incluye registros desde el año 2004 hasta febrero de 2013 y solamente se analiza 

un registro por año  de la versión digital que generalmente se corresponde, cronológicamente, con las instancias de 

evaluación en los distintos ingresos a las facultades de la Universidad Nacional de La Plata. Las secciones en las que 

aparecen los artículos son: ciudad y educación, y en muchas ocasiones constituyen la agenda de la tapa del periódico (papel 

y digital) motivo por el cual, posiblemente,  la información se haya replicado en medios nacionales. En este sentido nos 

interesa indagar categorías discursivas que permiten observar la construcción que realiza el medio mediante recursos 

polifónicos y  las cargas valorativas del léxico. Los medios, desde sus posturas, soportes y fines describen un estado de 

situación que genera impacto en la sociedad –  y sus lectores-  construyendo un relato que definitivamente se incorpora a 

los debates que circulan en un tiempo y espacio determinado. Los resultados obtenidos serán insumos importantes para 

entender algunos sentidos que circulan en el discurso social ya que ―todo lo que se dice y se escribe en un estado de la 

sociedad, todo lo que se imprime, todo lo que se habla públicamente o se representa hoy en los medios electrónicos‖ forma 

parte de la discursividad social (Angenot, 2010: 22) . Es así como, en torno a los jóvenes, la lectura y la escritura, 

se  cristalizan opiniones que apuntan a ―señalar‖  a los jóvenes y los aleja  del horizonte inclusión que propician  la mayoría 

de  las públicas de los últimos tiempos. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mesa 9 

DISCURSO E ENSINO: LEITURAS, LÍNGUAS E MEMÓRIAS 

 

Filomena Elaine P. Assolini (Coordinadora) 

USP 

elainefdoc@ffclrp.usp.br 

 

Integram essa mesa quatro diferentes trabalhos, resultados de pesquisas concluídas e em andamento, no âmbito de cursos 

de doutorado e pós-doutorado. Destacamos, inicialmente, a investigação ―Corpo, voz e línguas, empréstimo, ensino ou 

tradução na aula de língua Inglesa‖ que estuda e problematiza a si (a) atuação do intérprete de língua de sinais de língua 

inglesa. Um dos resultados alcançados diz respeito às representações acerca do ato de traduzir, que coincidem ou são muito 

próximas do ato de ensinar.  ―Olhares ancorados na memória: representações de professores sobre o ser docente‖ analisa o 

mailto:elainefdoc@ffclrp.usp.br
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movimento das representações sociais de um grupo de professores sobre o ser docente. Os resultados parciais assinalam 

que os modos de enunciar dos professores projetam imagens e sentidos ancorados numa memória e estes se refletem em 

modelos elaborados e partilhados de professores. A terceira pesquisa Escrita e sujeitos-professores: memória e identidades 

concentra-se nas relações que sujeitos-professores estabeleceram com a escrita, ao longo de seus processos de 

escolarização, trazendo resultados parciais que indicam diferentes consequências para a (des)construção de suas identidades 

profissionais. Por fim, a investigação denominada Ensino e (m) manifesto: leituras sobre a reforma universitária no/do 

Brasil, problematiza a relação entre o discurso universitário-científico e as políticas de reforma institucionais empreendidas 

contemporaneamente. Os manifestos em questão são pensados como um modo de textualização, em torno das políticas de 

reforma da universidade e de seus efeitos sobre a produção e a transmissão de conhecimentos. O eixo comum da presente 

mesa envolve a preocupação com discursos e ensino, memória, representações, leituras e práticas, que circulam no atual 

cenário educacional brasileiro, do ensino fundamental ao ensino superior. O referencial teórico constituído pelos estudiosos 

Foucault, Derrida e Lacan é outro ponto comum, que fundamenta e integra as citadas pesquisas. Entendemos que as 

temáticas problematizadas e as discussões e resultados a que chegamos podem contribuir para (re) pensamos as questões 

centrais concernentes ao discurso e o ensino. 

  

 

CORPO, VOZ E LÍNGUAS: EMPRÉSTIMO, ENSINO OU TRADUÇÃO NA AULA DE LÍNGUA INGLESA? 

 

Rejane Cristina de Carvalho Brito 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP 

rejane.brito@gmail.com 

 

O presente trabalho se insere no cenário da Educação Inclusiva, com foco na educação de surdos, no Brasil. Na escola de 

ensino regular brasileira, os estudantes surdos que estão fora do contexto da educação bilíngue recebem o auxílio de um 

intérprete de língua de sinais dentro de sala de aula para garantir a participação e compreensão das interações orais e 

didáticas escolares. De acordo com a legislação brasileira, o intérprete deverá auxiliar na tradução das aulas de todo o 

currículo escolar. A pesquisa que apresento estuda e problematiza a si(a)tuação do intérprete de língua de sinais na aula de 

língua inglesa. Para o momento, faço um recorte da minha pesquisa de doutorado (em andamento), no qual, através do 

dizer do intérprete de língua de sinais, problematizo a sua atuação na sala de aula de língua inglesa na(s) ação(ações) de 

traduzir/ensinar/ser porta-(a)-voz durante a aula. O corpus do trabalho é o dizer do próprio intérprete, sendo composto por 

entrevistas orais de intérpretes de dois estados brasileiros. Para a análise da materialidade linguística, proponho uma análise 

discursivo-desconstrutivista e busco apoio em filósofos como Foucault e Derrida e em algumas noções da psicanálise 

freudo-lacaniana. No percurso de análise, para tecer algumas considerações, as representações acerca do ato de traduzir 

coincidem ou são muito próximas do ato de ensinar, colocando as duas ações em equivalência e/ou conflito no dizer do 

intérprete. Outras representações encontradas no corpus trazem o intérprete como aquele que tem um corpo útil que pode 

ser emprestado/enxertado ao/no ensino/corpo do estudante surdo para que esse tenha voz e ouvidos em sala de aula.  

 

OLHARES ANCORADOS NA MEMÓRIA: REPRESENTAÇÕES DE PROFESSORES SOBRE O SER DOCENTE 

 

Maria Alzira Leite 

Universidade Vale do Rio Verde de Três Corações – Unincor 

mariaalzira35@gmail.com 

 

O interesse em desenvolver uma investigação envolvendo o humano e o social advém dos meus estudos acerca da imagem 

docente, em um momento no qual o ensino e a educação fazem parte da pauta dos debates que refletem a ação do professor. 

Ao longo dos tempos, observo que a temática profissão docente se intensifica, principalmente, pelo que nos é apresentado 

nas diferentes esferas de circulação social – mídia, escola, família –, ou seja, um conjunto de discursos que fazem parte da 

nossa atualidade, mas, também, da nossa memória, uma vez que resgatam imagens e ações de um professor de séculos 

passados. A partir dessas reflexões, o objetivo desta pesquisa é o de analisar o movimento das representações sociais de um 

grupo de professores sobre o ser docente. Para alcançar esse objetivo, proponho, sob perspectivas linguísticas, enunciativas 

e discursivas, pautadas em abordagens de (AUTHIER-REVUZ, 1999), (CORACINI, 2010) e (FOUCAULT, 1975), um 

diálogo com as contribuições dos estudos da psicologia social, com base em (JODELET, 2001), (MARKOVÁ, 2006), e, 
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ainda filosófica (DERRIDA, 1995), para examinar regularidades e diferenças nas dimensões das representações. De 

natureza explicativa e interpretativa, abordagem qualitativa e de base etnográfica, este estudo nos fez perceber como os 

discursos podem revelar representações, pautadas nas ações coletivas e individuais, constitutivas do processo de construção 

da figura do profissional do ensino. Os exemplos discutidos nos permitem compreender que, os modos de enunciar podem 

projetar imagens e sentidos ancorados numa memória, e estes se refletem em modelos elaborados e partilhados de 

professores, hoje, (re)significando os papéis, os posicionamentos e as representações com relação ao ser e ao fazer docente. 

 

ESCRITA E SUJEITOS-PROFESSORES: MEMÓRIA E IDENTIDADES 

 

Filomena Elaine P. Assolini (Coordenadora da Mesa) 

Faculdade de Filosofia, Ciências de Letras de Ribeirão Preto-USP 

elainefdoc@ffclrp.usp.br 

 

Apresentamos resultados parciais de pesquisa em andamento que investiga as relações que sujeitos-professores 

estabeleceram com a escrita ao longo de seus processos de escolarização, especificamente o ensino fundamental. Esse 

estudo sustenta-se teórica e metodologicamente nos fundamentos da abordagem ―discursivo-desconstrucionista‖, tal como 

pensada por CORACINI (2005). As contribuições dos filósofos Foucault e Derrida, assim como da Psicanálise lacaniana 

constituem a perspectiva acima citada. Os estudos sobre formação de professores são também mobilizados para a 

composição do arcabouço teórico. O corpus foi formado por depoimentos escritos de trinta sujeitos-professores, a respeito 

de suas relações com a escrita, bem como sobre suas práticas pedagógicas escolares, desenvolvidas em escolas públicas, no 

atual contexto do ensino fundamental brasileiro. Integram, também, o corpus as observações de aulas por eles ministradas. 

A partir desse amplo espaço discursivo, selecionamos algumas sequências discursivas, cujas análises indicam que: 1º) A 

memória discursiva constituída por vestígios de sentidos negativos decorrentes de experiências com a escrita contribui para 

que esses sujeitos não se vejam como profissionais capazes de romper com sentidos legitimados, pela instituição escolar. 

Esses sentidos reverberam, afetando negativamente a (des)construção de suas identidades profissionais; 2ª) Relações 

negativas com a escrita, quando ressignificadas, contribuem para que os sujeitos-professores valham-se da escrita para lidar 

com situações traumáticas por eles vivenciadas quando estudantes. Ressignificar situações e sentidos possibilita ao sujeito-

professor experimentar diferentes processos identificatórios, o que o ajuda a compreender que a identidade não é algo 

estável e homogêneo, permitindo-lhes, assim, melhor lidar com a incompletude desses processos, de seus dizeres e dos 

sentidos.  Isso traz a ruptura da ilusão de que poderia dar conta de todas as demandas da escola e dos estudantes. 

 

ENSINO E(M) MANIFESTO: LEITURAS SOBRE A REFORMA UNIVERSITÁRIA NO/DO BRASIL  

 

Marluza T. da Rosa 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP 

marluza.rosa@gmail.com 

 

Nesta intervenção, propomos uma análise de dizeres em produção e em circulação durante a primeira década do século 

XXI, a qual marca, no Brasil, o desenrolar de uma proposta de expansão universitária. Nosso objetivo central é o de 

problematizar a relação entre o discurso universitário-científico e as políticas de reforma institucionais empreendidas 

contemporaneamente, de modo a trazer subsídios que permitam compreender sua intervenção no âmbito do ensino 

superior. Tais políticas não se restringem ao contexto brasileiro, uma vez que são recorrentes em diversos países, 

difundindo um modelo gerencial de ensino que funciona em rede, mas também consistindo em uma via diferenciada de 

acesso ao conhecimento. Esta investigação ancora-se na perspectiva discursivo-desconstrutivista, a qual potencializa a 

desestabilização dos dizeres tidos como oficiais, possibilitando que venham à tona outros textos e, assim, outros sentidos. É 

por essa razão que nosso olhar incide sobre os escritos que se (auto)intitulam manifestos, compreendendo-os como 

integrantes de um discurso que não apenas responde ao discurso oficial, mas também o reescreve e o ressignifica. Para 

compreender a heterogeneidade constitutiva dos enunciados e para refletir sobre o modo pelo qual nosso objeto de estudos 

pode ser abordado, salientamos o fato de que o movimento de análise já é, por si só, uma escolha teórica, na qual o 

pesquisador está inevitavelmente implicado. Sendo assim, a análise da materialidade discursiva é realizada a partir de um 

olhar que preza pela singularidade de cada (con)texto. Além disso, o corpus analisado não é homogêneo, o que pode ser 

facilmente depreendido pelo funcionamento e pelo estatuto (oficial ou não) dos registros selecionados. Os manifestos em 
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questão podem ser pensados como um modo de textualização do ―formigamento de discursos‖ (FOUCAULT, 2009) em 

torno das políticas de reforma da universidade e de seus efeitos sobre a produção e a transmissão de conhecimentos. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MESA 10 

 

LA CONSTRUCCIÓN Y LA COMPRENSIÓN DEL SIGNIFICADO EN LA INTERACCIÓN VERBAL. PARTE  II.  

 

Luisa Granato (Coordinadora) 

IdIHCS, FAHCE, UNLP 

luisagranato@yahoo.com.ar 

 

A partir de un corpus de sesenta conversaciones registradas en audio y video,  perteneciente al Proyecto ―Interacción entre 

pragmática y gramática en la conversación coloquial‖, dirigido por Luisa Granato,  se estudian algunos fenómenos propios 

de la oralidad que adquieren significado en su contexto de producción. De este modo, se identifican ciertos procedimientos 

utilizados por los hablantes en los fragmentos narrativos en relación con su estructuración, tales como la repetición, la 

paráfrasis y la creación de expresiones formulaicas. Asimismo, se estudian algunos mecanismos de cohesión en los 

fragmentos descriptivos en relación con el mantenimiento de la referencia y su especificación, como es el caso de la 

sustitución pronominal y el uso de cláusulas restrictivas. Finalmente, desde una perspectiva pragmagramatical se postula 

una posible interfaz entre la descripción gramatical y las prácticas comunicativas que se pone de manifiesto en las opciones 

estructurales seleccionadas por los hablantes. En suma, la consideración de los recursos en contexto permite definir 

conceptos operacionales y establecer algunos criterios de organización propios de la oralidad que contribuyen a dilucidar la 

complejidad de la interacción coloquial. 

 

LA ESTRUCTURA DE LOS FRAGMENTOS NARRATIVOS EN LA CONVERSACIÓN COLOQUIAL: ALGUNOS 

RECURSOS UTILIZADOS PARA CONTRIBUIR A SU CARACTERIZACIÓN. 

 

María Leticia Moccero 

IdIHCS. FAHCE. UNLP 

mlmoccero@yahoo.com.ar 

 

Este trabajo es parte de un estudio más amplio sobre la estructura y las funciones de la narración en la conversación 

coloquial, que se está desarrollando dentro del proyecto Interacción entre pragmática y gramática en la conversación 

coloquial, en la UNLP. Nos ocupamos de fragmentos narrativos que se producen en un corpus de 60 conversaciones 

coloquiales entre  alumnos universitarios de Argentina de entre 18 y 28 años de edad. Entendemos por fragmentos 

narrativos tanto aquéllos que tienen una estructura genérica (Martin 1992, Eggins y Slade 1997) como las historias menos 

pulidas, menos coherentes, de todos los días, que encontramos frecuentemente en la conversación, denominadas ‗historias 

breves‘ (small stories). Este término ha sido empleado por diferentes autores (Bamberg 2006, Georgakopoulou 2007, Ochs 

y Capps 2001, De Fina y Georgakopoulou 2012) para referirse a ‗una amplia gama de actividades narrativas, tales como 

narraciones de eventos en desarrollo, eventos futuros o hipotéticos, eventos compartidos, y también referencias a historias 

contadas con anterioridad, o negativas a contar algo` (De Fina y Georgakopoulou 2012:116). A fin de aportar a la 

caracterización de la estructura de este tipo de fragmentos, en esta investigación nos centramos en dos recursos que 

aparecen muy frecuentemente en las narraciones de las conversaciones en estudio: las secuencias formulaicas y la 

repetición. Además de atender a las frases hechas, tomamos en consideración la utilización espontánea de expresiones 

particulares que luego se transforman en expresiones formulaicas (Norrick 2005). Con respecto a la repetición, analizamos 

tanto la repetición léxica como las paráfrasis  y las estructuras paralelas. Los resultados obtenidos permiten formular la 

firme hipótesis de que los recursos estudiados  contribuyen tanto a la formulación como a la comprensión de los fragmentos 

narrativos en la conversación, ya que son frecuentemente utilizados para marcar los puntos salientes de la narración, y de 

este modo proveen pistas respecto de su organización. 
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LA REPETICIÓN LÉXICA Y LA SUSTITUCIÓN PRONOMINAL COMO MECANISMOS PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LA REFERENCIA EN LA CONVERSACIÓN COLOQUIAL. 

 

Marcela Morales. 

Univerdidad Nacional de La Plata 

marcelarmorales@hotmail.com 

 

Sara Inés Moyano 

Universidad Nacional de La Plata 

saramoyano@yahoo.com.ar 

 

Los hablantes emplean numerosas estrategias para alcanzar sus fines comunicativos. Al comunicarse lingüísticamente, el 

hablante intenta llevar a la conciencia del oyente cierta información que, asume, no está presente en la mente de su 

interlocutor en el momento de la comunicación. Para referirse a una realidad, la lengua tiene a disposición de sus usuarios 

medios sistemáticos que hacen de ella un sistema semántico más eficiente y flexible (Halliday 2004). Uno de estos sistema 

es la referencia, entendida como ―la relación que existe entre una expresión y lo que esta expresión representa en las 

ocasiones concretas en que se enuncia‖ (Lyon 1980:167). En el presente trabajo, cuyo sustento empírico está formado por 

conversaciones informales extraídas del corpus ECAR, constituido por 60 conversaciones coloquiales entre jóvenes 

universitarios, se analizaron los procedimientos  utilizados frecuentemente por los hablantes para el mantenimiento de la 

referencia en fragmentos descriptivos dentro de una conversación coloquial, como por ejemplo la repetición léxica y el 

empleo de ciertas expresiones de significación ocasional, que encontramos recurrentemente en nuestro corpus, tales como 

―algunas‖, ―una‖, ―la otra‖,  Los resultados alcanzados, por medio de técnicas interpretativas y comparativas, muestran que 

la repetición léxica es unos de los mecanismos referenciales más frecuentemente usados por los interactuantes en la 

conversación  y que las sustituciones pronominales anteriormente mencionadas son usadas por los hablantes, entre otros 

propósitos, para mantener la referencia evitando repeticiones que puedan resultar, en ocasiones, redundantes. 

 

LA INCIDENCIA DE CRITERIOS  PRAGMÁTICOS  EN LA SINTAXIS DE  LA ORALIDAD 

 

Guillermina Piatti 

IDIHCS (Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales), UNLP 

 

En este trabajo, se adopta una perspectiva pragmagramatical que supone una interfaz entre una gramática descriptiva de la 

interacción concreta y las prácticas comunicativas que se ponen de manifiesto en las opciones seleccionadas por los 

hablantes.  A partir de un corpus de 60 conversaciones, perteneciente al Proyecto ―Interacción entre pragmática y gramática 

en la conversación coloquial‖- dirigido por la Dra. Luisa Granato,  se estudian algunos fenómenos sintácticos propios de la 

oralidad que sólo adquieren significado en su contexto de producción, tal como es el caso de las estructuras fragmentadas, 

las estructuras parentéticas y las estructuras incrementadas. Siguiendo a Krippendorf (2009) se considera que el uso del 

lenguaje no está gobernado por reglas abstractas, sino por las competencias narrativas y conversacionales de los hablantes 

que pueden incluso crear y aplicar reglas que se encuentran en un proceso de negociación. De acuerdo con Auer (2005) se 

analiza la sintaxis de la oralidad como el reflejo de una tensión entre qué priorizar y a qué atender en el curso mismo de la 

conversación. De este modo, la consideración de la sintaxis en contexto permite definir conceptos operacionales 

y  establecer algunos criterios de organización propios de la oralidad que contribuyen a dilucidar la complejidad de la 

interacción coloquial. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mesa 11 

 

ARGUMENTACIÓN Y MARCACIÓN DE AUTORÍA EN EL DISCURSO ESCRITO DE LAS DISCIPLINAS 

ACADÉMICAS 

 

Virginia Orlando (Coordinadora) 

Instituto de Lingüística, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UDELAR 
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Esta mesa coordinada presenta algunos resultados del proyecto Acerca de la elaboración de trabajos monográficos: 

argumentación y marcación de autoría como formas de construcción identitaria en la disciplina (PIMCEU, CSE-CSIC, 

UDELAR) que investiga tales aspectos en trabajos académicos escritos previstos como forma de aprobación de diversas 

unidades curriculares en los tramos avanzados de la trayectoria de grado. Entre los objetivos del proyecto se incluyen la 

identificación y el relevamiento de formas recurrentes de argumentación y autoría en esas producciones, así como los 

requerimientos docentes y las dificultades detectadas por los estudiantes en el proceso de elaboración de monografías. El 

marco teórico en que se trabaja considera a la lectura y a la escritura en términos de prácticas letradas y toma como idea 

central el concepto de géneros discursivos (Bajtín 2002, Eggins y Martin 1997, Meurer et al. 2006), con especial atención a 

los contextos de producción y circulación de los textos, así como a las comunidades de interpretación (Bazerman 2006, 

Collins y Blot 2002, Gabbiani 2010 y 2013,Orlando 2009 y 2013). La estrategia de investigación incluye una muestra de 

monografías de diversas licenciaturas del área de Humanidades, así como cuestionarios a docentes y estudiantes entre otros 

instrumentos de registro. Se desarrollan un análisis y una interpretación desde una perspectiva discursiva. Las cuestiones 

abordadas en esta oportunidad sobre la marcación de autoría refieren a la forma en que se incorporan las voces ajenas y la 

voz propia en el formato de interlocución que caracteriza a un trabajo monográfico, así como los puntos conflictivos al 

respecto expresados por los estudiantes en ocasión de la realización de un taller para la elaboración de textos monográficos. 

Se revisan así mismo la organización discursiva presente en diferentes movimientos argumentativos de las monografías 

(fundamentalmente, en la introducción y en las consideraciones finales) y el valor argumentativo que puede presentar la 

formulación de preguntas en el desarrollo de los textos monográficos.  

 

 

EL JUEGO DE VOCES DE LOS NOVELES AUTORES Y DE LOS REFERENTES EN LA ESCRITURA DE TEXTOS 

ACADÉMICOS DE GRADO  

Correa Suárez, Hernán  

Universidad de la República, Uruguay 

hcorreasuarez@gmail.com  

 

En esta ponencia, enmarcada en el proyecto  Acerca de la elaboración de trabajos monográficos: argumentación y 

marcación de autoría como formas de construcción identitaria en la disciplina (PIMCEU, CSE-CSIC, UDELAR) que 

investiga trabajos académicos escritos previstos como forma de aprobación de diversas unidades curriculares en los tramos 

avanzados de la trayectoria de grado, se pretende estudiar algunas características que hacen a la construcción de la voz de 

autor de los noveles miembros de la comunidad disciplinar. Por una parte, se busca dar cuenta de la relación entre la voz de 

los estudiantes de grado (en tanto que escritores y miembros de una comunidad) y los referentes disciplinares más 

experimentados. En particular, se pretende analizar algunos de los procedimientos que permiten la incorporación de voces 

ajenas al discurso propio. Por otra parte, se pretende dar cuenta de la distribución de las citas textuales y su valor 

argumentativo así como la distribución de algunas marcas morfológicas que dan cuenta de la presencia de una primera 

persona. Para esto se realiza un estudio cualitativo de la presencia de las citas y su valor argumentativo así como un análisis 

automático (revisado manualmente) de la morfosintaxis de los trabajos monográficos del corpus. Se busca, además, 

relacionar algunos datos acerca del proceso de escritura de los trabajos monográficos (recabados a través de un cuestionario 

aplicado a estudiantes de grado en condiciones de escribir trabajos monográficos para la aprobación de ciertos cursos de 

Humanidades) con algunas características del ámbito institucional (universitario y disciplinar) en el que se enmarcan este 

tipo de producciones textuales. Se discuten también posibles trabajos futuros que permitan seguir avanzando en la temática 

con miras a implementar mecanismos que permitan que los noveles escritores puedan construir y expresar sus voces de 

autor dentro de sus comunidades. 

 

 

CONSTRUCCIONES ARGUMENTATIVAS EN LA PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN EN 

TRABAJOS MONOGRÁFICOS DE GRADO 

 

González, Estela  
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Universidad de la República, Uruguay 

estelagonzalez.2009@gmail.com 

 

Para este Congreso  presento un avance de la investigación que he venido desarrollando en el marco de mi tesis de maestría 

en la que me he propuesto investigar la presencia de la argumentación en una muestra de monografías de los estudiantes de 

grado de la FHCE de la UdelaR Desde un marco teórico que considera a la lectura y a la escritura como prácticas letradas y 

desde el concepto género discursivo, indago en las formas en que se construye la argumentación en el género académico 

monografía en las diferentes licenciaturas. Teniendo en cuenta que la argumentación es un procedimiento adecuado para la 

construcción, presentación y desarrollo de las ideas dentro de un determinado contexto científico – disciplinar, es que me 

he propuesto investigar de qué forma se presenta la argumentación en la escritura cuando se justifican conceptos y 

posiciones teóricas, cómo funciona un argumento cuando se desarrolla el conocimiento, qué sucede cuando se confrontan 

ideas a través de distintas voces, cuáles son las presuposiciones que se presentan, a qué justificaciones racionales y 

respaldos se recurre cuando se busca cierto tipo de adhesión para lograr consensos. Entre mis objetivos específicos incluyo 

la identificación, categorización y análisis de las estructuras del discurso que están presentes en las construcciones 

argumentativas considerando, en especial, la sección ―Introducción‖ y la sección ―Conclusiones‖ o ―Consideraciones 

finales‖. Señalo, además, que mi trabajo se integra al proyecto de investigación Acerca de la elaboración de trabajos 

monográficos: argumentación y marcación de autoría como formas de construcción identitaria en la disciplina (PIMCEU, 

CSE-CSIC, UDELAR). 

 

ACERCA DE LA INTERROGACIÓN EN TEXTOS ACADÉMICOS DE GRADO 

 

Montenegro Minuz, Yamila  

Universidad de la República, Uruguay  

yamilamontenegro@gmail.com 

 

La presente comunicación se enmarca en el proyecto Acerca de la elaboración de trabajos monográficos: argumentación y 

marcación de autoría como formas de construcción identitaria en la disciplina (PIMCEU, CSIC-CSE, UDELAR). Este 

proyecto se propone revisar las formas en que se construye la argumentación y la marcación de autoría para cada disciplina 

a través de géneros discursivos académicos en las diferentes licenciaturas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de la República, y se concentra fundamentalmente en la producción de monografías. Las 

oraciones interrogativas se diferencian formalmente de otras clases de oraciones y constituyen, desde un punto de vista 

semántico, estructuras abiertas. Por sus características, constituyen estructuras apropiadas para poner en relevancia cierta 

información. De modo que, en el desarrollo de un texto, pueden emplearse para destacar ciertos elementos. Las funciones 

discursivas de este tipo de oraciones han sido, por cierto, tradicionalmente reconocidas. En este sentido, ocupan un lugar 

destacado las consideraciones sobre su valor argumentativo. 

En este trabajo estudio las características, distribución y función de las  oraciones interrogativas presentes en el corpus de 

monografías de grado construido en el marco del proyecto de investigación antes mencionado. Para ello, teniendo en cuenta 

las clasificaciones propuestas por las gramáticas, identifico los diferentes tipos y subtipos de oraciones interrogativas 

registrados, caracterizo los contextos en que aparecen y señalo su función en el texto. Este estudio sugiere que la presencia 

relativa de oraciones interrogativas podría ser un aspecto relevante para caracterizar las producciones académicas en las 

distintas licenciaturas representadas en el corpus. Asimismo, el empleo de este tipo de estructuras podría correlacionarse 

con la predominancia del tipo argumentativo sobre el expositivo en este tipo de trabajos. También ha podido observarse 

que las interrogativas sirven como elementos articuladores de la progresión temática.  

 

¿QUIÉN ES EL AUTOR? SOBRE LA PRESENCIA DEL ENUNCIADOR EN LOS TRABAJOS MONOGRÁFICOS DE 

GRADO  

 

Orlando, Virginia 

Universidad de la República, Uruguay 

vir.orlando@gmail.com 
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Este trabajo, enmarcado en el proyecto Acerca de la elaboración de trabajos monográficos: argumentación y marcación de 

autoría como formas de construcción identitaria en la disciplina (PIMCEU, CSE-CSIC, UDELAR), se concentra en la 

revisión de la forma en que se incorporan las voces ajenas y la voz propia en el formato de interlocución propio de un 

trabajo monográfico. A tales efectos, se privilegia aquí el análisis de un conjunto de eventos discursivos que transcurren 

durante el desarrollo de un taller ofrecido como apoyo para la elaboración de textos monográficos. En este taller participan 

estudiantes de grado de diversas disciplinas dentro de las humanidades, con trayectorias previas variadas. Entre los puntos 

abordados en los eventos discursivos en cuestión se incluyen la falta de visibilidad de un interlocutor claro para el texto a 

ser producido, las concepciones estudiantiles y docentes sobre los sentidos otorgados al texto monográfico y sobre el propio 

proceso de su escritura. Estas cuestiones, que desde una perspectiva dialogista apuntan a una visualización heterogénea y 

no totalmente estabilizada de la monografía como género discursivo, son revisadas en triangulación con otros registros de 

datos (cuestionarios, documentos institucionales).  Asimismo, y en función de lo anterior, la elaboración de los trabajos 

monográficos involucra la difícil empresa para cada escritor de presentarse como enunciador que se sabe evaluado 

mediante el texto producido. Dada la práctica de las comunidades académicas consolidada a lo largo de los siglos de 

sustentar su discurso en las autoridades del área, se instala una tensión entre las modalidades de enunciación propias de 

tales comunidades, relativas al sustento discursivo ―de autoridad‖, y la posibilidad del enunciador de modular mediante 

entonaciones autoriales (Volóshinov 1929) sus enunciados, i.e. las monografías.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mesa 12 

EFEITOS DE PATEMIZAÇÃO NA MÍDIA IMPRESSA: ANÁLISE DE CRÔNICAS JORNALÍSTICAS, NOTÍCIAS DE 

JORNAIS E ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS 

 

Maria Aparecida Lino Pauliukonis (Coordenadora) 

Universidade Federal do Rio de Janeiro-   

aparecidalino@gmail.com 

 

Ao tratar do discurso, Aristóteles propõe dividir os meios discursivos que influenciam o auditório em três categorias: de um 

lado, o logos, que pertence ao domínio da razão ou ao conteúdo dos argumentos e que torna possível convencer; de outro 

lado, o ethos e o pathos, que pertencem ao domínio da emoção e possibilitam seduzir e captar o leitor.O pathos, porém, diz 

respeito aos atributos do público-alvo, às emoções vividas pelo auditório, enquanto o ethos se refere aos atributos do 

orador, isto é, à imagem que ele apresenta, capaz de suscitar paixões no auditório. 

As pesquisas aqui reunidas objetivam analisar a categoria “pathos‖ em diferentes gêneros midiáticos: notícias e 

reportagens de jornais, crônicas jornalísticas e peças publicitárias. Para isso, apoiam-se na linha teórica Semiolinguística do 

Discurso, proposta por PatrickCharaudeau (1983,2008), linha em que uma das principais características é considerar que o 

ato de comunicação se mantém graças a uma constante manobra de equilíbrio e de ajustamento entre as normas coercitivas 

de um dado discurso e a margem de estratégias permitidas por esse mesmo discurso.  Nessa perspectiva, todos os atos são 

considerados como ―encenações‖ que resultam de uma tripla combinação entre uma determinada situação de 

comunicação,uma certa organização discursiva e o emprego de marcas linguístico-discursivas específicas para um dado 

fim. A pesquisa sobre a patemização em notícias e reportagens busca explicitar relações existentes entre o discurso 

emotivo e as orientações argumentativas, fundadas em valores, crenças ou topoï estabelecidos socialmente e veiculadas por 

manchetes, fotos e legendas. A pesquisa que investiga a patemização em crônicas jornalísticas procura analisar o efeito 

que o locutor-cronista pode produzir no auditório (pathos), por meio de procedimentos linguístico-discursivos 

determinados. Esses procedimentos possibilitarão a identificação do efeito visado. A pesquisa que estuda peças 

publicitárias focaliza a patemização, discursivamente, como uma categoria de efeito, cujo universo de atuação dependerá 

da situação social e sociocultural em que se inscreve a troca comunicativa. Os trabalhos demonstram, através dos três 

corpora, que a emoção é um componente importante nas estratégias que conformam não só os gêneros opinativos e 

publicitários, como também os gêneros informativos. 

 

 

PATEMIZAÇÃO EM NOTÍCIA:ENTRE RAZÃO E EMOÇÃO 

 

Maria Aparecida Lino Pauliukonis   
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Esta pesquisa sobre  a patemização  no discurso jornalístico objetiva analisar,  em manchetes, fotos e legendas de notícias e 

reportagens   de diferentes jornais de grande circulação, a categoria pathos, proposta por Aristóteles, com o fim 

de  verificar  quais  atributos do texto são capazes  de acionar emoções  no auditório particular de cada  periódico analisado. 

O trabalho  sobre a categoria patêmica objetiva provar que se trata de um efeito de sentido, com fins argumentativos .O 

trabalho busca explicitar, portanto,   relações existentes entre o discurso emotivo e as orientações argumentativas dos 

textos, fundadas em valores, crenças ou topoï estabelecidos socialmente e  explicitados  nas  referidas manchetes, fotos e 

legendas. Fundamenta a pesquisa  a linha teórica da Teoria Semiolinguística de Patrick Charaudeau,  teoria discursiva que 

estabelece estar o sentido do ato comunicacional  ligado à estreita relação entre  a  forma e o conteúdo e também 

condicionado  a um ―contrato comunicativo‖, à situação social e aos entornos  contextuais em que se movem os sujeitos 

discursivos. O ―corpus‖ analisado é constituído por manchetes, fotos e legendas  de notícias  e reportagens  sobre 

acontecimentos de grande comoção social, capazes de provocar efeitos de patemização. Serão analisados, assim,  exemplos 

de diferentes  marcas linguístico-discursivas, presentes nos diferentes corpora  que serão vistos como ―encenações‖ 

resultantes da combinação de uma determinada situação de comunicação e uma organização discursiva com efeitos 

patêmicos. 

 

ESTRATÉGIAS DE PATEMIZAÇÃO EM CRÔNICAS JORNALÍSTICAS 

 

Lúcia Helena Martins Gouvêa 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

lhluar@yahoo.com.br 

                                                                                   

Este trabalho tem como proposta apresentar uma pesquisa de pós-doutoramentoque estuda o conceito de pathos em 

crônicas jornalísticas. Trata-se de um trabalho que tem como corpus crônicas de Luiz Garcia publicadas no jornal O Globo, 

do Rio de Janeiro, nos anos de 2011, 2012 e 2013.O objetivo é mostrar uma possibilidade de estudo da subjetividade em 

gêneros opinativos, sob os pontos de vista argumentativo e persuasivo. Para isso, a pesquisa tem como apoio teórico a 

Semiolinguística do Discurso, de Patrick Charaudeau, e considera, especificamente, o tratamento dado pelo linguista 

(CHARAUDEAU, 2010), ao estudo do pathos, tratamento segundo o qual ele focaliza a patemização como uma categoria 

de efeito e analisa a organização do universo de patemização. Com a finalidade de examinar, então, o efeito que o locutor-

cronista produz no auditório (pathos), serão observados os procedimentos linguístico-discursivos que possibilitarão a 

identificação desse efeito visado. Vale dizer, serão analisadas algumas estratégias discursivas empregadas pelo locutor para 

atuar sobre o alocutário, estratégias essas que permitirão reconhecer as intenções do sujeito da enunciação e vislumbrar as 

possíveis consequências no que diz respeito ao público-alvo.Também serão levadas em consideração algumas abordagens 

de Christian Plantin (2010) sobre a temática, abordagens em que ele destaca o léxico das emoções e os enunciados de 

emoções. Contribuirão, igualmente, para a investigaçãodo pathos estudiosos que apresentam trabalhos importantes sobre 

marcas linguísticas da enunciação. São eles Oswal Ducrot e Jean ClaudeAnscombre (1976) e Kerbrat-Orecchioni (1980) 

Trata-se de marcas linguístico-discursivas por intermédio das quais se pode identificar a subjetividade do locutor e, 

consequentemente, as suas intenções e os efeitos que quer produzir no alocutário.Dentre elas, estão os operadores 

argumentativos e as marcas linguísticas de subjetividade modalizante e subjetividade avaliativa. 

 

EFEITOS PATÊMICOS NO DISCURSO PUBLICITÁRIO EM MUNDOS DIFERENTES: ONTEM E HOJE 

 

Rosane Monnerat 

Universidade Federal Fluminense 

rosanemonnerat@globo.com 

 

Este trabalho objetiva investigar como se constrói o universo da patemização, com ênfase aos ―efeitos patêmicos‖ 

desencadeados no/pelo discurso da publicidade, tomando-se como corpus peças publicitárias verbo-visuais e filmes 

publicitários. Parte-se do estudo das emoções na Antiguidade Clássica (ARISTÓTELES,1988) para se chegar às emoções 

no discurso (PARRET,1986), destacando-se três pontos fundamentais para o tratamento discursivo da questão: (1) as 

emoções originam-se de uma ―racionalidade subjetiva‖; (2) são ligadas aos saberes de crenças e (3) se inscrevem em uma 
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problemática da representação social (CHARAUDEAU, 2010). Nesse percurso, a patemização é focalizada 

discursivamente como uma categoria de efeito, cujo universo de atuação dependerá da situação social e sociocultural em 

que se inscreve a troca comunicativa. A partir desse enquadre teórico-metodológico, são tecidos os fios que enlaçam a 

patemização ao discurso da publicidade, centralizado na singularização do produto - Marca - focalizada desde o início do 

século passado até a modernidade e observada em sua natureza semiótica (SEMPRINI, 2010). O estudo articula-se, 

também, a um viés sociológico, considerando-se que o predomínio de determinada estratégia enunciativa na veiculação das 

peças publicitárias ao longo do tempo, poderá revelar características sociais, atravessadas não só por fatores ideológicos e 

culturais, como também por estereótipos (AMOSSY;PIERROT,2004). Para esta amostragem, foram selecionadas duas 

peças publicitárias, de épocas diferentes, que evocam o tema: ―Fumar/Cigarros‖, sob prisma antagônico: ―Fumar é bom‖/ 

―Fumar faz mal‖. Assim, num primeiro momento, no nível do enunciado, serão contempladas as manifestações materiais de 

estados emocionais codificadas linguisticamente por meio de mecanismos fônicos, morfossintáticos e, sobretudo, lexicais. 

Num segundo momento, o foco de análise incidirá sobre o modo como as emoções interferem na construção de sentidos no 

processo enunciativo, destacando-se reações tais como, surpresa, repulsa, alegria, solidariedade, dentre outras, responsáveis 

pelo desvelamento de ideologias e estereótipos subjacentes a essas reações emocionais. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mesa 13 

 

DISCURSO Y DERECHOS HUMANOS 

Leda Berardi (coordinadora) 

 

ANÁLISIS DE LOS TESTIMONIOS DE LA AGRUPACIÓN DE MUJERES DEMOCRÁTICAS 

 

Prof. Leda Berardi 

leda.berardi@gmail.com 

 

En este trabajo analicé los testimonios escritos y orales de la Agrupación de Mujeres Democráticas en Chile con el fin de 

que los relatos que se despliegan desde la memoria colectiva e individual de sus integrantes permitan que sus vivencias y 

acciones para ayudar a las víctimas de la Dictadura y para derrocarla constituyan parte importante de una memoria nacional 

acerca de las violaciones a los derechos humanos perpetrados durante 17 años (1973-1990). Al mismo tiempo, dar cuenta 

de cómo se manifiesta la identidad colectiva de la Agrupación. Para ello, se establecieron las siguientes categorías de 

análisis: Tópicos de los discursos (van Dijk 1984);  sentimientos, acciones y roles que se expresan en relación con los 

tópicos (Chilton y Shäffner 2000) y estrategias discursivas (Wodak 2001; Lakoff y Johnson 1995, Berardi 2015). Mediante 

representaciones sociales acerca del actuar de la dictadura, de la justicia y de la democracia, las mujeres de la Agrupación 

asumen una identidad colectiva e individual que les permite luchar durante 17 años por el restablecimiento de los derechos 

humanos y el término del régimen militar. 

 

EL DISCURSO DE LOS MEDIOS, LA MEMORIA COLECTIVA Y LOS DERECHOS HUMANOS: EL CASO DE 

MADRES DE PLAZA DE MAYO 

 

Mariana Pascual 

Universidad Nacional de San Luis 

pascualm@unsl.edu.ar 

 

La memoria colectiva es un tópico de interés en diversas áreas del conocimiento. Gran cantidad de fenómenos sociales 

traumáticos han constituido el foco de indagación de numerosas investigaciones, particularmente en contextos europeos de 

posguerra. Sin embargo, poco se ha debatido desde los estudios del discurso acerca de cómo se ha desarrollado la memoria 

colectiva argentina en la etapa pos-dictatorial y el papel que en este proceso jugaron las organizaciones de Derechos 

Humanos. Este trabajo intenta arrojar luz a la comprensión de este fenómeno social a partir del análisis de la construcción 

discursiva de la Asociación Madres de Plaza de Mayo en diarios argentinos de diversas regiones del país. Las noticias que 

componen el corpus fueron publicadas a lo largo de veinte años, desde 1984, en la presidencia de Raúl Alfonsín, y hasta 
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2004, fecha de inauguración del Museo de la Memoria en la ex-ESMA. El análisis se llevó a cabo utilizando los 

lineamientos básicos propuestos por el Análisis Crítico del Discurso, en particular por los principios del Enfoque Histórico 

Discursivo (Wodak, 2001; Wodak y Meyer, 2009; Reisigl y Wodak, 2001). Los resultados dan cuenta de la generación de 

una memoria colectiva de tipo Memoria para el olvido (Assman, 2009), atravesada por los fuertes condicionamientos 

impuestos desde los gobiernos de turno y por factores inherentes al proceso del duelo. Los resultados de este estudio nos 

permiten comprender la contribución de los medios en procesos sociales de gran complejidad como son la generación y 

consolidación de organizaciones de derechos humanos y su papel en la conformación de la memoria colectiva. 

 

DISCURSO, DERECHOS HUMANOS Y POBREZA 

María Laura Pardo 

CIAFIC-CONICET-UBA 

pardo.linguistica@gmail.com 

 

La Declaración de los Derechos Humanos es un documento elaborado por Naciones Unidas donde se establecen los 

derechos esenciales de todos los seres humanos «sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición». 

(art. 2; Declaración de los DDHH de la ONU, 1948).  Más allá de esta Declaración, la pobreza constituye una violación a 

dichos Derechos. Sin embargo, la pobreza se encuentra naturalizada en la mayoría del mundo, sin que pueda aplicarse 

castigo alguno a quienes violentan este derecho. El objetivo de este trabajo es analizar lingüísticamente aquellos artículos 

(22, 23, 25, etc.) relacionados con la pobreza en la Declaración de los Derechos Humanos y los Pactos que completan esta 

declaracióncomo: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) al igual que sus Protocolos -Carta Internacional de Derechos Humanos-

.Motiva este análisis,desde lo lingüístico, el poder comparar aspectos de género en la aplicación del Método Sincrónico-

diacrónico de Análisis Lingüístico de Textos (MSDALT); desde la perspectiva crítica, comparar algunos aspectos de este 

análisis con los de las historias de vida de personas que viven en situación de extrema pobreza. Esta comparación pone en 

contraste a los derechos humanos con la vivencia de la pobreza. La metodología es cualitativa y el marco teórico es el del 

Análisis Crítico del Discurso en su vertiente Latinoamericana (García da Silva y Pardo Abril, 2010; Montecino, 2010; 

Pardo Abril, 2008; Pardo Gil, 2011; Resende, 2009). El corpus está conformado por la Declaración de Derechos Humanos 

y sus Pactos y protocolos así como por las historias de vida realizadas a personas que viven en situación de calle en la 

Ciudad de Buenos Aires (2003-2011), de las cuales se tomarán 5 con ejemplos clave. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Mesa 14  

 

DISCURSO E MEIOS DE COMUNICAÇÃO ENTRE O ACONTECIMENTO E A MEMÓRIA 

 

Fábio Elias Verdiani Tfouni (Coordinador) 

Universidade Federal de Sergipe 

fabiotfouni@hotmail.com 

 

A mídia tem um papel importante na construção dos discursos acerca de diversos temas. Os discursos veiculados pela 

mídia trabalham eventos que ocorrem no mundo. Essa construção midiática consiste numa atribuição de sentidos mediada 

pela ideologia, pois não existem sentidos neutros. Assim, o trabalho com os discursos dos meios de comunicação pede um 

conjunto de categorias caras à análise do discurso como: memória, acontecimento, ideologia, assujeitamento e outros. 

Nesse contexto, o trabalho de Iraneide Santos Costa, intitulado “Se existe „mãe de verdade‟ existe „mãe de mentira‟?”, 

pretende trabalhar os sentidos produzidos pela mídia sobre ―mãe verdadeira‖, ―mãe biológica‖, ―madrasta‖ e ―mãe de 

coração‖. Para a autora, esses sentidos constroem subjetividades (que têm efeito de verdade). A verdade se constitui a 

depender do ponto de vista que a constrói. Sendo assim, funcionam no discurso as imagens que se fazem dos sujeitos e dos 

seus lugares. Esses discursos trabalham na relação entre uma memória e uma atualidade. O corpus do trabalho é composto 

de cinco textos veiculados na internet. O trabalho de Wilton James Bernardo dos Santos, cujo título é “Acontecimento 

discursivo: um estudo sobre os processos de construção”, consiste em um projeto de pesquisa que trabalha o 
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acontecimento histórico como uma construção discursiva. Segundo o autor, a partir de acontecimentos como os ataques 

terroristas na França de janeiro de 2015, o 11 de setembro e outros, o projeto pretende se dedicar aos processos de 

construção do acontecimento, considerando fatos de língua, diferentes linguagens, enunciação e discurso a partir da Análise 

de Discurso francesa e a compreensão da escrita enquanto interface especifica a partir de Barthes e Auroux. O trabalho 

pretende explorar as posições discursivas aí construídas, bem como os enunciados e slogans em circulação no 

acontecimento. O Trabalho de Fábio Elias Verdiani Tfouni e Anderson de Carvalho Pereira, intitulado “Efeitos discursivos 

da figura papal veiculados em slogans na mídia: memória e acontecimento”, aborda os discursos da mídia sobre o Papa 

Francisco. A escolha do novo papa tem sido tratada como uma grande novidade nas ruas, nas conversas do dia-a-dia e, 

fundamentalmente, pela mídia. O objetivo é analisar os discursos sobre o novo papa e trabalhar os efeitos dessa 

―novidade‖. O lugar discursivo sujeito-papa é investigado principalmente a partir nos conceitos de pré-construído, memória 

discursiva e acontecimento. O corpus é formado por slogans e manchetes veiculados em capas de revistas que destacam a 

escolha do cardeal Jorge Bergolio para o papado católico. 

 

 

SE EXISTE ―MÃE DE VERDADE‖ EXISTE ―MÃE DE MENTIRA‖?: PROVOCAÇÕES DA ANÁLISE DO 

DISCURSO 

 

Iraneide Santos Costa  

Universidade Federal da Bahia - UFBA 

iraneidesc@uol.com.br 

 

Tomando como ponto de partida a questão das relações sanguíneas que até hoje se mostram cruciais no que se refere às 

discursivizações que se instauram em torno do sujeito mãe, pretende-se neste trabalho discutir o lugar da interpretação 

para/na Análise Materialista do Discurso. Porquanto, é crucial aqui conceitos, tais quais: sentido, sujeito e 

memória.  Parte-se de alguns pressupostos: a) é o sujeito lugar de significação historicamente constituído: nas práticas 

discursivas, sentidos produzidos constroem aquilo que o sujeito é ou o que se tornará (PÊCHEUX, 1975), tais qual mãe 

―verdadeira‖; b) A verdade se constitui a depender do ponto de vista que a constrói. Sendo assim, funcionam no discurso 

as imagens que se fazem dos sujeitos e dos seus lugares, já que se trabalha no campo do imaginário (PÊCHEUX, 1975): 

imagem da mãe biológica, da madrasta, da mãe ―de  coração‖ c) é a ideologia a matriz do sentido e, embora a realidade 

exista fora da linguagem, é constantemente mediada por ela e através dela; já aquilo que se pode dizer é determinado por 

dada formação discursiva (PÊCHEUX ,1995): o que se pode/ deve dizer da mãe (não) biológica ?; d) vem a ser no ponto 

de encontro de uma memória (o interdiscurso) com uma atualidade (o intradiscurso) que se  instaura o efeito de memória, 

que se explicitam as especificidades de  práticas  discursivas em torno dos objetos imaginários (PÊCHEUX, 1999), tais 

qual ―mãe verdadeira‖. Como corpus de análise, faz-se uso de cinco textos midiáticos divulgados na internet, por se 

(re)conhecer a forte influência da mídia – principalmente através de textos veiculados na internet - na legitimação de 

verdades. Observou-se, nas análises das materialidades selecionadas, que é possível rastrear um percurso temático de 

reformulação parafrástica no que se refere à mãe – biológica ou não -, reafirmando-se e se recuperando estereótipos 

tradicionais de família.  

 

ACONTECIMENTO DISCURSIVO: UM ESTUDO SOBRE OS PROCESSOS DE  CONSTRUÇÃO. 

 

Wilton James Bernardo dos Santos  

Universidade Federal de Sergipe - UFS 

wjames@uol.com.br 

 

Um esboço deste projeto foi apresentado no VI Encontro de Pós-Graduação em Letras/ENPOLE no Simpósio temático 2 | 

―Estratégias de leitura e escrita‖ realizado em 20.01.2015. A proposta toma o acontecimento histórico discursivamente 

construído pelo efeito da papelada/falação (RANCIÈRE, 1994)  como exterioridade constitutiva do simbólico (Rancière, 

1994); a dispersão de diferentes textos, seu excesso de palavras como encaixes do acontecimento. A pesquisa não interesse 

por ―completude‖ do corpus; é preciso ―calar o falatório da multidão‖ para auscultar no que ela tem a dizer, o dito histórico 

na enunciação. Por exemplo, na Copa do Mundo-2014 realizada no Brasil: a grande movimentação de sentidos, as 

manifestações contrárias etc. Nos recentes ataques terroristas na França janeiro de 2015; o ―11 de Setembro‖ (SANTOS, 
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2014) etc. Após produzir uma lista mínima de acontecimentos para dar início à coleta de dados, o projeto delimitará um 

desses acontecimentos e dedicar aos processos de construção do acontecimento, considerando fatos de língua, diferentes 

linguagens, enunciação e discurso a partir da tradição da Análise de Discurso francesa com M. Pêcheux e a compreensão da 

escrita enquanto interface especifica a partir de R. Barthes e S. Auroux. O movimento teórico metodológico parte das 

clássicas categorias da Analise de Discurso: Acontecimento, interdiscurso, formação discursiva, formação imaginária etc. 

Em termos práticos, junto à dimensão empírica, temos a construção de um corpus quantitativo a partir da diversidade de 

escritos que materialmente são parte constitutiva do objeto: o acontecimento, os textos da ruptura. O corpus qualitativo é 

constituído a partir dos efeitos de sentido entre locutores inscritos no acontecimento. Nessa dimensão, exploramos as 

diferentes posições construídas, ex. a do Presidente da República, do ativista, terrorista, ―homem comum‖, jornalista; o 

intelectual sociólogo, antropólogo, cientista político; o humorista chargista/cartunista etc. Exploramos os 

enunciados/slogans em circulação no acontecimento (REBOL, 1975; PÊCHEUX, 1997; KRIEG-PLANQUE, 2010): são as 

fórmulas que circulam socialmente e são catalisadas pelo acontecimento via memória discursiva. (Por outro lado, penso que 

o traço inovador vem com a proposta de escrita hipertextual (Marcushi, 1999) que é o trabalho de reescrituração de cada 

análise dos gestos de interpretação). 

 

EFEITOS DISCURSIVOS DA FIGURA PAPAL VEICULADOS EM SLOGANS NA MÍDIA: MEMÓRIA E 

ACONTECIMENTO. 

 

Fábio Elias Verdiani Tfouni  

Universidade Federal de Sergipe - UFS 

fabiotfouni@hotmail.com; 

 

Anderson de Carvalho Pereira  

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB 

apereira.uesb@gmail.com 

 

A escolha do novo papa em 2013 tem sido tratada como uma grande novidade pela mídia. Nas ruas, nas conversas do dia-a-

dia e, fundamentalmente pela mídia. A partir do referencial teórico-metodológico da Análise de Discurso francesa, nosso 

objetivo é analisar efeitos de ―novidade‖, de ineditismo na distribuição de sentidos em torno do sujeito-papa. Do ponto de 

vista metodológico, o lugar discursivo sujeito-papa é investigado a partir de um dispositivo analítico baseado 

principalmente nos conceitos de pré-construído, memória discursiva e acontecimento. Boa parte dos sentidos veiculados 

sobre o papa está relacionada com essa novidade. O corpus é formado por slogans e manchetes veiculados em capas de 

revistas que destacam a escolha do cardeal Jorge Bergolio, agora conhecido como Papa Francisco, para o papado católico. 

Os efeitos de regularidade da memória são confrontados com irrupções de ―novidade‖ no modo de apresentação pública da 

figura papal, o que indica um efeito paradoxal da interpelação do sujeito pela ideologia; ou seja, a apresentação de uma 

figura cara à História parece prescindir da historicidade do sentido na discursivização da ―novidade‖. Deste modo, a 

veiculação midiática da figura ―papa‖ disfarça o alcance do equívoco e do político que delimita lugares de interpretação 

para o reconhecimento público do sujeito-papa. Ressaltamos com este percurso da análise que o efeito de novidade é 

sustentado pelo apagamento da historicidade da atribuição de sentidos em slogans tais como ―o homem do ano‖ 

sustentando a legibilidade de uma série parafrástica em que se constrói um mito de origem. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mesa 15 

 

LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD DE LA PALABRA: APORTES DE LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN A LOS 

ESTUDIOS DEL DISCURSO  

 

Juan Eduardo Bonnin (Coordinador) 

CITRA/ CONICET.  

juaneduardobonnin@yahoo.com.ar 
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Esta mesa temática se origina en una preocupación, resumida en una pregunta básica: ¿qué tipos de relaciones establecemos 

entre conocimiento científico y realidad socio-política en los ámbitos que desarrollamos nuestro trabajo de investigación 

(escuela, hospital, organizaciones auto-gestionadas)? A partir de esa pregunta general presentaremos los resultados de 

nuestros recorridos proveyendo un análisis sobre momentos de tensión y momentos de sinergia que identificamos como 

eventos clave en tanto permiten generar una conceptualización de nuestros encuadres de trabajo. Esta conceptualización se 

vincula tanto a los aspectos metodológicos como a los aspectos específicos de los contenidos de nuestros respectivos 

campos temáticos. Exploraremos así preguntas de orden más específico, tales como: ¿Qué aportan al cambio social 

nuestros enfoques cuyo eje analítico está puesto en las interacciones y cuya metodología se nutre también del encuadre 

antropológico? ¿Qué cuestiones teóricas y conceptuales surgen, además, al posicionarnos desde estos enfoques como 

modos no solamente de estudiar y entender la realidad, sino de presuponer que se estará interviniendo en ella junto a otros, 

también directamente interesados? ¿Qué nociones de responsabilidad, libertad y acción política subyacen a estas propuestas 

de investigación? De esta manera nuestra discusión intentará yuxtaponer campos de sentido distintos, tales como los de la 

praxis específica del hospital, la escuela y las organizaciones auto-gestionadas, así como los disciplinares de la 

sociolingüística interaccional, la etnografía, la ciencia política, el análisis institucional y la filosofía, por cuanto 

sostendremos que es en el cruce de estas perspectivas que es posible pensar estos problemas que nos ocupan. 

 

INTERACCIÓN Y DERECHO A LA SALUD: ¿PUEDE LA LINGÜÍSTICA SALVAR VIDAS?  

Juan Eduardo Bonnin 

CITRA/ CONICET.  

juaneduardobonnin@yahoo.com.ar 

 

ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE LA PALABRA CON MAESTROS BILINGÜES EN EL CHACO.  

Virginia Unamuno 

UBA CONICET 

vir.unamuno@gmail.com 

 

INVESTIGAR COLABORATIVAMENTE, PENSAR COLECTIVAMENTE. CUANDO EL ANÁLISIS DE LA 

INTERACCIÓN ESTÁ PUESTO A PRODUCIR.  

Ana Inés Heras Monner Sans 

UNSAM CONICET e Instituto por la Inclusión Social y el Desarrollo Humano.  

aheras@unsam.edu.ar 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MESA 16 

 

LA CONSTRUCCIÓN Y LA COMPRENSIÓN DEL SIGNIFICADO EN LA INTERACCIÓN VERBAL. PARTE  I.  

 

Luisa Granato (Coordinadora) 

IdIHCS, FAHCE, UNLP 

luisagranato@yahoo.com.ar 

 

Los trabajos que se incluyen en este espacio constituyen resultados parciales del proyecto de investigación  „Interacción 

entre pragmática y gramática en la conversación coloquial‟, dirigido por Luisa Granato, cuyo propósito es analizar los las 

características de este tipo de encuentro verbal, atendiendo tanto a la organización interna y a la secuenciación  como a los 

objetivos comunicativos de los hablantes y las expresiones lingüísticas que utilizan para lograr dichos objetivos. En primer 

lugar, se presentan algunas reflexiones tendientes a  contribuir  a  la discusión acerca de los enfoques top-down o  bottom-

up aplicados al estudio de la conversación informal.  Asimismo, en el nivel micro, se analiza la contribución  al significado 

pragmático de ciertos verbos que, mediante un proceso de debilitamiento semántico y sintáctico, se recategorizan como 

marcadores discursivos  con características propias. Por último, se estudia  la influencia que tienen algunas expresiones 

hiperbólicas sobre la estructura informacional, y se describe el uso y las funciones de expresiones no literales, tales como 

formulaciones de caso extremo. Todos estos aportes contribuyen a la caracterización de los distintos tipos de segmentos 

que se producen en la interacción coloquial y a la forma en que se significa en la oralidad informal. Resumen 
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correspondiente a la mesa temática coordinada por la Dra. Luisa Granato: La construcción y la comprensión del significado 

en la interacción verbal.  

 

FORMULACIONES DE CASO EXTREMO: TODO Y NADA EN CONVERSACIONES ENTRE JÓVENES 

 

Marina Grasso  

Universidad Nacional de La Plata 

grassomarina@yahoo.com.ar 

 

Este trabajo se suma a una serie de estudios con los que apuntamos a describir el uso de expresiones no literales en la 

conversación informal. El corpus analizado, ECAR (el Español Coloquial de Argentina), pertenece al proyecto de 

investigación ―Interacción entre pragmática y gramática en la conversación coloquial‖, (UNLP) y consta de sesenta 

conversaciones espontáneas grabadas en audio y video. Los participantes de dichos encuentros mantienen, en general, una 

relación cercana y son todos ellos estudiantes universitarios argentinos de entre 18 y 28 años de edad. En análisis anteriores 

(Grasso e Ibáñez 2010, 2014 y 2015) nos abocamos al estudio de recursos de amplificación. Centramos nuestra atención en 

la naturaleza interactiva de la hipérbole y de expresiones de caso extremo para luego profundizar sobre el estudio de la 

reacción del oyente ante el uso de dichas figuras y referirnos también a algunas consideraciones semánticas para su 

clasificación. Desde una perspectiva pragmática, en esta oportunidad el objetivo es llevar a cabo un micro análisis de los 

fragmentos en que se detectaron usos de todo y nada aplicando mayoritariamente técnicas de interpretación y comparación. 

Un análisis cualitativo de estos términos en contexto muestra que este tipo de expresiones son empleadas en un alto 

porcentaje de las instancias en los que los hablantes utilizan formas extremas de evaluación, en especial las que contienen 

los ítems léxicos seleccionados. Se identificaron funciones de los mismos ya descriptas en la literatura sobre el tema en 

estudios sobre lengua inglesa (Pomeranz 1986, Sacks 1985) y otras que aparecen en el corpus y que creemos pueden ser 

características de las conversaciones coloquiales en las que se producen.   

 

LA AMPLIFICACIÓN A TRAVÉS DE HIPÉRBOLE EN LA CONVERSACIÓN COLOQUIAL: SU INFLUENCIA EN 

LA ESTRUCTURA INFORMACIONAL 

 

Karina Ibáñez 

Universidad Nacional de La Plata 

karmariba@yahoo.com.ar 

 

El trabajo que exponemos presenta las primeras aproximaciones al análisis de la forma en  que se desarrollan los tópicos en 

la conversación coloquial entre jóvenes y de las repercusiones que la evaluación a través de hipérbole tiene en la secuencia 

de tópicos. En estudios anteriores, se abordaron los aspectos semántico e interactivo de las expresiones hiperbólicas que 

amplifican determinadas actitudes de los hablantes (Graso e Ibáñez, 2010, 2014, 2015). Habiendo constatado la naturaleza 

eminentemente interactiva de la figura, nos interesamos por el modo en que las formas de evaluación así amplificadas -

como también las reacciones que acarrean- influyen en la estructura informativa del intercambio. La apoyatura teórica del 

estudio está conformada, en primer lugar, por las consideraciones de Grobet (2002), quien aborda las diferentes nociones de 

tópico. Por otra parte, los estudios de Kerbrat-Orecchioni (2013, 2015), Cano Mora (2004), Perrin (1990, 2015) 

posibilitaron consideraciones del aspecto interaccional de las expresiones hiperbólicas. El sustento empírico está 

conformado por secuencias extraídas del corpus general del grupo ECAR (español coloquial de Argentina) que consta de 

60 conversaciones entre jóvenes universitarios (de entre 18 y 28 años) grabadas en audio o video. El trabajo consistió en la 

selección de fragmentos que incluyen manifestaciones hiperbólicas y de reacciones manifiestas de índole diversa por parte 

de los coparticipantes. A partir de procedimientos de interpretación y clasificación, se identificaron distintos tipos de 

repercusiones en la estructura comunicativa y se cotejaron con las formas de reacciones detectadas. El análisis de las 

relaciones establecidas entre ambas variables permite apreciar que las diferentes formas de reacción detectadas en las 

secuencias parecen influir en la estructura informativa del intercambio. 

 

ENFOQUES ―TOP-DOWN‖ Y ―BOTTOM UP‖ EN EL ANÁLISIS DE LA CONVERSACIÓN COLOQUIAL.  

 

Luisa Granato   
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IdIHCS, FAHCE, UNLP     

lgranato@isis.unlp.edu.ar 

 

Esta ponencia se centra en la consideración de diferentes aproximaciones al estudio de la conversación informal y se ve 

motivado por las dificultades encontradas en la tarea de acceder al significado de la interacción teniendo en cuenta el 

contexto en el cual esta se desarrolla. El objetivo fundamental es identificar cuáles son los datos que las dos posturas 

mencionadas- top-down y bottom-up- ofrecen al analista en relación con aspectos del discurso interactivo como son la 

intención, el conocimiento compartido y el contexto. El corpus ECAr (Español Coloquial de Argentina), perteneciente a los 

proyectos que se llevan a cabo sobre este tipo de discurso en la Universidad Nacional de La Plata, se ha utilizado como 

base de este trabajo y a él pertenecen los fragmentos que ejemplifican nuestra discusión. Dicho corpus consta de 60 

encuentros verbales espontáneos entre estudiantes universitarios, registrados en lugares de su elección, y en las que se 

abordan los temas que surgen espontáneamente en cada encuentro. Se lleva a cabo un análisis básicamente cualitativo y 

desde una perspectiva socio pragmática, que se vale fundamentalmente de técnicas de reflexión y de un estudio e 

interpretación minuciosos de diversas secuencias de las conversaciones. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que 

no es posible limitarse al nivel micro o al nivel macro de los textos, como se lo hace en diversos trabajos que centran su 

interés, por ejemplo, en los actos discursivos que se producen en el paso a paso de la interacción, o en realidades 

contextuales de carácter general. Como consecuencia,  la interacción de los dos enfoques en estudio se presenta como una 

postura enriquecedora para este tipo de trabajo. Sin embargo, con frecuencia hay segmentos de variada extensión que 

resultan  inaccesibles  dadas la imposibilidad de un total acceso al mundo de los hablantes y a las diferencias individuales 

entre las representaciones mentales de cada uno de ellos.  

 

VERBOS DE SABER COMO MARCADORES DISCURSIVOS EN FRAGMENTOS DESCRIPTIVOS DE LA 

CONVERSACIÓN COLOQUIAL 

 

Laura E. Andreau 

 IdIHCS, FAHCE, UNLP 

 leandreau@hotmail.com  

 

En el marco del proyecto Interacción entre pragmática y gramática en la conversación coloquial (UNLP), el presente 

trabajo aborda el estudio de verbos de saber como marcadores discursivos en fragmentos descriptivos (Werlich, 1975). Los 

marcadores discursivos y conectores son piezas lingüísticas que relacionan enunciados o secuencia de enunciados, 

estableciendo entre ellos relaciones semánticas de distintos tipos (Portolés, 1999). Su función discursiva es esencial por 

cuanto determinan el proceso inferencial realizado por el interlocutor y por lo tanto condicionan la interpretación del 

discurso en el que aparecen (Portolés, 1998: 25). Para llevar a cabo este trabajo, se ha utilizado como base el corpus  ECAr 

(Español Coloquial de Argentina) del proyecto mencionado, compuesto por sesenta conversaciones coloquiales grabadas 

entre los años 2000 y 2010, en las que participan estudiantes universitarios rioplatenses de ambos sexos de entre 18 y 28 

años de edad.En trabajos anteriores, hemos estudiado formas de verbos de decir  que sufren un debilitamiento semántico y 

sintáctico y se recategorizan como marcadores discursivos con características propias. En el presente trabajo, nos 

proponemos, por un lado identificar los marcadores discursivos de verbos de saber en los fragmentos descriptivos del 

corpus en español y por el otro, indagar acerca de la contribución pragmática de estos marcadores al discurso. El análisis de 

los datos se llevó a cabo en varios pasos. Primeramente, se procedió a la búsqueda de fragmentos de tipo descriptivo en los 

textos del corpus, luego se localizaron los marcadores discursivos en estudio y finalmente  se estudió la función que  estos 

marcadores conllevan. Los resultados obtenidos muestran que estas voces conllevan instrucciones que ayudan al oyente a 

interpretar lo que el hablante intenta comunicar en la interacción.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------- 

 

Mesa 17 

 

GÉNEROS DE FORMACIÓN DE GRADO Y POSGRADO: CUATRO APROXIMACIONES A SU DESCRIPCIÓN Y 

ENSEÑANZA 

 

mailto:lgranato@isis.unlp.edu.ar
mailto:leandreau@hotmail.com


Página 36 de 162 
 RESÚMENES DE MESAS TEMÁTICAS ORDENADOS POR NÚMERO DE MESA                                                                         
 
 
Iris Viviana Bosio (Coordinadora) 

Universidad Nacional de Cuyo 

irisvivianabosio@gmail.com 

 

Esta mesa aborda el análisis, descripción y enseñanza de géneros académicos en el grado y posgrado, cuya escritura supone 

complejas habilidades cognitivas, lingüísticas y metacognitivas, vinculadas disciplinarmente, y que recientemente han 

comenzado a ser estudiadas. La primera ponencia aborda la Tesis como género académico clave en la comunicación y 

validación del conocimiento. Si bien existen estudios en español, la organización retórico-discursiva aún debe ser indagada 

con mayor profundidad, particularmente la relación entre aspectos léxico-gramaticales y semántico-discursivos con 

propósitos comunicativos. Clasificamos automatizadamente las macromovidas retórico-discursivas de este género a partir 

de dichos rasgos, desde el procesamiento del lenguaje natural. Se observa que los trigramas morfológicos son buenos 

predictores de cada macromovida. Este hallazgo puede ser de utilidad para futuras aplicaciones didácticas. La segunda 

ponencia estudia la Monografía en Humanidades. Se analizan estrategias y recursos interpersonales del sistema de 

valoración para graduar las evaluaciones y variar el compromiso con las fuentes evaluadas, buscando patrones comunes al 

grado y variables disciplinarmente. Los resultados muestran que los estudiantes exitosos reducen su responsabilidad por la 

investigación, refuerzan temas y marcos teóricos, y establecen vínculos dialógicos diversos con las lecturas. Se aportan 

evidencias del carácter híbrido de la monografía como género de formación en la investigación experta. La tercera y la 

cuarta ponencia describen, desde la investigación-acción, procesos de intervención en la escritura académica de grado y 

posgrado respectivamente. En primer lugar, se aborda el Informe de caso en una facultad de Educación. Se analizaron 

muestras de textos y se condujeron entrevistas con profesores y focus groups con estudiantes. A partir de estos datos, se 

describió el género con atención a sus elementos estables y variables, y se diseñó material didáctico que explicitara rasgos 

genéricos y lingüísticos y de la actividad. Los resultados sugieren que el modelamiento, la segmentación del proceso y el 

uso de herramientas metalingüísticas impactan positivamente en la escritura del género. Finalmente, se describe el trabajo 

en un taller de escritura de Ensayos y Artículos en un doctorado en Arquitectura. Se trata de un estudio de casos, cuyos 

datos provienen de escritos originales de los doctorandos y de actas de evaluación correspondientes a las distintas 

instancias de producción y corrección propuestas en el taller. Los resultados sugieren que la modelización y explicitación 

de los procesos de escritura, el entrenamiento estratégico sistemático en los géneros y unos criterios de evaluación 

coherentes con dicha explicitación contribuyen al incremento de la calidad de la producción académica. 

 

 

PATRONES LÉXICO-GRAMATICALES CARACTERIZADORES DE MACROMOVIDAS EN TESIS DE 

LICENCIATURA DE DOS DISCIPLINAS 

 

René Venegas 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile 

rene.venegas@ucv.cl 

 

Desde una perspectiva empírica en estudios recientes nos hemos focalizadotanto a describir corpus de textos académicos en 

español (Parodi, 2005; Venegas, 2008; Parodi, Ibáñez, Venegas, & González, 2010; Meza & Martínez, 2011, Meza 2014), 

utilizando análisis multidimensionales, como a clasificar géneros discursivos que circulan en la academia con base en 

rasgos léxico-gramaticales, considerando la variable disciplinar (Venegas, 2007; Venegas, 2010, 2011, 2013, 2014). El 

objetivo de esta investigación es clasificar automatizadamente, utilizando patrones léxico-gramaticales (POS, Trigramas de 

POS y Trigramas Léxicos) y léxico-semánticos (Similitud semántica y traslapo de lexemas de contenido) las macromovidas 

de los Trabajos Finales (TFG) de dos disciplinas (Ingeniería Informática y Psicología). Como se observa ahora el interés 

está en la configuración retórica del género tesis. La muestra de investigación está constituida por 100 TFG‘s recolectados 

en el marco del Proyecto Fondecyt 1101039. Para la clasificación se utilizan un método de representación probabilística y 

uno vectorial, ambos incluidos en la herramienta WEKA, estos son: Clasificador Bayesiano y Máquinas de Soporte 

Vectorial. Los resultados indican que los mejores trigramas, identificados con el método Correlation-based Feature Subset 

Selection (Hall, 1998), son las mejores variables para diferenciar las macromovidas del género TFG y para clasificar las 

disciplinas en estudio. Estos resultados nos permiten considerar el uso de esta aproximación para la identificación de 

patrones de construcciones léxico-gramaticales compartidas y propias de cada macromovida del género TFG en cada una 

de las disciplinas.  
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FORMANDO ESTUDIANTES INVESTIGADORES: GRADACIÓN Y COMPROMISO EN MONOGRAFÍAS DE 

HUMANIDADES 

 

Federico Navarro 

Universidad de Buenos Aires- CONICET 

navarro@filo.uba.ar 

 

La monografía es un género de formación de grado en carreras de humanidades que introduce a los estudiantes en la 

escritura de investigación (Cispuscio, 2000). Uno de los mayores desafíos que presenta es la utilización, disciplinarmente 

específica, de estrategias y recursos interpersonales de valoración (Martin & White, 2005) para graduar las evaluaciones de 

los escritores y variar el compromiso con las fuentes evaluadas. En este trabajo me propongo ampliar investigaciones 

previas (Navarro, en prensa) para dar cuenta de las opciones favorecidas por el género en los subsistemas de 

GRADACIÓN, que modifica o gradúa la intensidad de la evaluación, y de COMPROMISO, que especifica el compromiso 

del escritor con la evaluación, con su fuente y con otras voces alternativas. El corpus se compone de las introducciones de 

15 monografías aprobadas pertenecientes a carreras de humanidades de la Universidad de Buenos Aires. La metodología 

consiste en la identificación y clasificación cualitativa manual de los recursos utilizados y el cálculo de un índice 

cuantitativo de frecuencia de aparición en relación con la cantidad total de palabras de cada texto. Los hallazgos sugieren 

que los escritores estudiantes reducen su responsabilidad por la investigación, mientras que los marcos teóricos, temas e 

hipótesis son reforzados e intensificados, y prefieren opciones dialógicas más abiertas, rasgos compartidos parcialmente 

con géneros expertos como el artículo de investigación (Hyland, 2005). Este estudio hace aportes a la caracterización de la 

monografía como género de formación, así como identifica ciertos usos de los significados interpersonales que la vinculan 

la escritura experta.  

 

EL INFORME DE CASO EN EDUCACIÓN: CARACTERÍSTICAS DEL GÉNERO Y DESAFÍOS PARA SU 

PRODUCCIÓN 

 

Natalia Ávila Reyes 

Pontificia Universidad Católica de Chile- University of California, Santa Barbara 

naavila@uc.cl 

 

La presente ponencia da cuenta de algunos de los resultados del proyecto de investigación-acción "Escribir a través del 

currículum: el informe de caso en la Facultad de Educación", realizado en una universidad chilena. Tras detectar 

dificultades en la producción de dichos informes en una materia de la carrera de Pedagogía Básica, se identificaron cuatro 

cursos en que se solicita a los estudiantes escribir este género para analizar muestras de textos, conducir entrevistas con los 

profesores y realizar encuestas y grupos focales con los estudiantes. Con estos datos se levantaron descripciones del género 

considerando la actividad y la intertextualidad desde los Estudios Retóricos del Género (Dias, Freedman & Paré, 1999; 

Devit, 2004; Bazerman, 2004); e integrando algunos elementos de la lingüística aplicada, como movidas retóricas y 

metadiscurso (Swales, 2004; Hyland, 2005). Tanto la elección de estos modelos teóricos como la finalidad didáctica del 

estudio, propiciaron la incorporación de información de entrevistas y materiales para relevar expectativas y 

representaciones acerca de la escritura del informe. De tal suerte, los rasgos del género resultan un producto de la actividad 

gracias a la cual este se escribe. Por ejemplo, entre los hallazgos sobresale la necesidad de fundamentar y ejemplificar 

afirmaciones teóricas con descripciones empíricas correspondientes al caso en estudio; lo que se condice con la función 

"epistémica" que los profesores imprimen a las consignas del informe de caso en cada asignatura (Thaiss & Myers 

Zawacki, 2006). Esta descripción de género fue complementada con información acerca de las dificultades percibidas por 

profesores y alumnos, con el fin de diseñar un material didáctico que explicitara rasgos genéricos y permitiera intervenir en 

la materia en que fue percibida inicialmente la problemática. Se espera que el modelamiento, la segmentación del proceso 

de escritura y el uso de las descripciones del género como herramientas metalingüísticas mejoren la producción 

escrita.               

¿ALFABETIZACIÓN EN CARRERAS DE DOCTORADO? ESTUDIO DE CASOS DE INTERVENCIÓN EN LA 

ESCRITURA DE ENSAYOS ACADÉMICOS Y ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN 
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Iris Viviana Bosio 

Universidad Nacional de Cuyo 

irisvivianabosio@ffyl.uncu.edu.ar; irisvivianabosio@gmail.com 

 

La producción académico-científica en el posgrado supone un complejo proceso cognitivo, lingüístico y metacognitivo. Los 

textos a producir, además de exigir el dominio de un campo especializado, poseen una estructura altamente 

convencionalizada, tienen una función específica delimitada en la comunidad académica y poseen características muy 

restrictivas respecto del uso del sistema de la lengua escrita general. Este trabajo parte del supuesto de que la modelización 

explícita de los procesos de producción, acompañada de un entrenamiento estratégico sistemático y de un proceso de 

corrección consecuentes con tal explicitación, contribuye a aumentar la calidad de los escritos de los alumnos de las 

carreras universitarias de posgrado. Los objetivos se orientan a la descripción del proceso de intervención en la escritura de 

ensayos académicos y artículos de investigación, y a la interpretación de los resultados respecto del incremento de la 

calidad de las producciones, en el marco de un taller de escritura académico-científica en la carrera de Arquitectura. La 

modelización y los criterios de evaluación se basan en la propuesta de Cubo, Lacon y Puiatti (eds, 2012), reformulada en 

cuanto a cantidad y propiedades de los modelos mentales involucrados en el proceso de producción. Se trata de una 

investigación aplicada, de alcance descriptivo y explicativo, con un enfoque cualitativo de investigación-acción, basado en 

estudio de casos. Los datos provienen de ensayos y artículos originales escritos por doctorandos, y actas de evaluación 

correspondientes a las distintas instancias de producción y corrección propuestas en el taller. En esta primera instancia 

exploratoria, los resultados preliminares sugieren que la explicitación de los procesos de producción de discursos 

académico-científicos, el entrenamiento estratégico sistemático y un conjunto de criterios de evaluación consistentes 

colaboran en el aumento de la calidad de la producción de artículos y ensayos en el doctorado. 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mesa 18 

A IMAGEM DE DILMA ROUSSEF: IMPOLIDEZ EM CONFLITO DE OPINIÕES  

 

Ana Lúcia Tinoco Cabral (Coordinadora) 

Universidade Cruzeiro do Sul- S. Paulo, Brasil 

altinococabral@gmail.com 

 

As polêmicas em torno das tensões políticas constituem exemplo prototípico em que,  acusando-se mutuamente de radicais, 

as partes, cujos pontos de vista se opõem, rebatem o discurso contrário com fervor e até com violência. Os trabalhos que 

compõem esta mesa analisarão manifestações que circularam na mídia impressa e em redes sociais expressando 

posicionamentos a favor e contrários à imagem da Presidente Dilma Roussef relativamente a fatos da vida política no Brasil 

após as eleições de 2014. Os discursos serão analisados com base nos estudos da (im)polidez (Culpeper, 2011; Kerbrat-

Orecchioni, 2010; Lagorgette, 2009), em diálogo com estudos pragmáticos (Grice, 2006 [1975]; Goffman, 1967; Brown & 

Levinson, 1987) com estudos do discurso polêmico e  panfletário (Amossy, 2014; Angenot, 2008); e com os estudos da 

ADC (Fairclough, 2001; van Dijk, 1991; Thompson, 1998). Isabel Roboredo Seara apresentará uma análise enunciativo-

pragmática dos mecanismos de agressividade, destacando estratégias  argumentativas desqualificativas alicerçadas no 

argumentum ad hominem . As mensagens nas páginas facebook de ativistas contra Dilma Roussef  configuram trabalho de 

manipulação, predominando as expressões vexatórias, os atos de repúdio  e, concomitantemente,  o apelo constante à  força 

coletiva e ao impeachment da Presidente e repúdio ao partido que a sustenta. Cibele Brandão desenvolverá análise 

pragmático-discursiva de estratégias de impolidez veiculadas no discurso de colunistas/articulistas de três diferentes fontes 

jornalísticas impressas brasileiras. O foco da análise será a desconstrução da imagem da Presidente após as manifestações 

populares de 2015. O método de análise pragmático-discursiva textualmente orientada será o adotado, concentrando-se nos 

estudos sobre face, nas estratégias de impolidez, e no discurso ideológico da imprensa. Rodrigo Albuquerque analisará o 

uso de estratégias de impolidez adotado pelos partidários da Presidente Dilma em textos midiáticos brasileiros, bem como o 

gerenciamento da face dos interlocutores previstos no gênero textual notícia. A partir da microanálise, buscará constatar 

que estratégias esses sujeitos empregam na construção da imagem da Presidente e na desconstrução da imagem de seus 

adversários. Ana Lúcia Tinoco Cabral, em diálogo com o trabalho de Seara, debruçar-se-á sobre mensagens do facebook, 

observando as estratégias linguístico-discursivas utilizadas para defender a imagem do governo Dilma e da própria 

Presidente, fundadas não apenas em elogios a ela, mas, sobretudo, no ataque verbal aos manifestantes contrários ao 

mailto:irisvivianabosio@ffyl.uncu.edu.ar
mailto:irisvivianabosio@gmail.com


Página 39 de 162 
 RESÚMENES DE MESAS TEMÁTICAS ORDENADOS POR NÚMERO DE MESA                                                                         
 
 
governo. Fundamentando-se em estudos da (im)polidez, em diálogo com estudos do discurso polêmico e  panfletário, 

Cabral procurará evidenciar que as estratégias utilizadas para construir discursos contra e a favor são similares, 

desconstruindo a imagem do outro. 

 

 

 ―SEU BANDO DE SAFADOS! ESTAMOS DE OLHO. CHEGA!‖: PARA O ESTUDO DAS ESTRATÉGIAS VERBAIS 

DE AGRESSIVIDADE NA CENA POLÍTICA  

 

Isabel RoboredoSeara 

UniversidadeAberta e Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa- Portugal 

isabel.seara@uab.pt 

 

Nesta comunicação procederemos a uma análise enunciativo-pragmática dos mecanismos de agressividade, destacando 

nomeadamente  as estratégias  argumentativas desqualificativas alicerçadas no argumentum ad hominem.  As mensagens 

nas páginas de  facebook de ativistas contra Dilma Russef  (do Movimento Vem pra rua Brasil) configuram um trabalho 

apurado de manipulação, predominando a ironia, a sátira, a desqualificação, o descrédito, as expressões  pejorativas e 

vexatórias, os atos de repúdio  e, concomitantemente,  o apelo constante à  força coletiva e à expulsão da Presidente e do 

partido que a sustenta. Apoiar-nos-emos em noções de agressividade e violência  verbais, seguindo as propostas teóricas 

de  Larguèche (2009)  Lagorgette(2009), Moïse, Auger, Fracchiolla e Schultz-Romain  (2008) para, por um lado,  descrever 

os mecanismos linguísticos e interaccionaise, por outro, questionar os efeitos sociais e institucionais.Às mensagens de 

Facebook subjaz intencionalmente o propósito de denegrir a imagem da Presidente a partir de estratégias que assumem uma 

finalidade argumentativa que consiste, por um lado, em influenciar um vasto número de leitores da rede social, construindo 

juízos de valor negativo da Presidente, cuja face é ameaçada por atos descorteses e mesmo insultuosos; por outro lado, as 

estratégias argumentativas que denigrem a face estão imbuídas de um cunho polémico, reforçando uma imagem que não é 

digna de honestidade,  construindo, de forma mais alargada,  o descrédito do partido político que a sustenta, dos seus atores 

e, mesmo, da cena política em geral. Em suma, a agressividade presente nas mensagens em análise obedece a princípios 

que incluiremos na ‗descortesia de fustigação‘, tal como enunciada por Marlageon (2005: 300),  que visa ferir/destruir a 

imagem do outro, e congregar apoiantes para fazer prevalecer a sua própria cosmovisão da situação política.  

 

 

IMPOLIDEZ E IMAGEM DA PRESIDENTE DILMA EM DISCURSOS POLÍTICOS PÓS-MANIFESTAÇÕES 

POPULARES EM 2015.  

 

CibeleBrandão 

Universidade de Brasília - UnB 

cibelebo@uol.com.br 

 

A impolidez, como extensão da teoria de Brown e Levinson (1987), será tratada neste estudo à luz do pensamento de 

Culpeper (1996), que a concebe como o uso de estratégias para atacar a face do outro. Uma pesquisa sobre impolidez deve 

revelar não só os recursos linguísticos utilizados, mas suas condições de uso e seus efeitos. Assim, nesta comunicação, 

pretendo desenvolver uma análise pragmático-discursiva de estratégias de impolidez veiculadas no discurso de 

colunistas/articulistas de duas diferentes fontes jornalísticas impressas brasileiras observando todos os aspectos ressaltados 

que devem ser considerados nesse tipo de pesquisa. O foco da análise é a desconstrução da imagem da Presidente Dilma 

Russef após manifestações populares de 2015, como estratégia discursiva que visa convencer o leitor a aceitar determinada 

posição política. O estudo foi orientado pelas seguintes questões investigativas: (i) que fatores e marcas linguísticas 

conduzem à interpretação de impolidez no discurso político da mídia impressa?; (ii) que estratégias influenciam o uso da 

impolidez no discurso político veiculado pela mídia?; (iii) em que medida as estratégias de impolidez se relacionam com a 

desconstrução da imagem da Presidente Dilma?  O método de análise pragmático-discursiva textualmente orientada é o 

adotado, concentrando-se nos estudos sobre face de Goffman (1967), nas estratégias de impolidez de Culpeper (1996, 

2011) e no discurso ideológico em Zizek (org.) (1996); Thompson (1998) e Gramsci (1999). 

 

FACE E IMPOLIDEZ: COMO AGEM OS PARTIDÁRIOS DE DILMA ROUSSEFF? 
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Rodrigo Albuquerque 

Universidade de Brasília - UnB 

rodrigo.albuquerque.unb@gmail.com 

 

Este estudo analisa o uso de estratégias de impolidez adotado pelos partidários da Presidente Dilma em dois textos 

midiáticos brasileiros: ―Dilma é conhecida internacionalmente como a Dama da Honestidade pelo combate à corrupção‖ e 

―Dilma: Brasil e China têm relação estratégica e expertise chinesa em infraestrutura é importante‖, sobretudo no 

gerenciamento das atividades da face dos interlocutores previstos no gênero notícia. Os discursos serão analisados à luz dos 

estudos acerca da impolidez (Culpeper, 2011; Kerbrat-Orecchioni, 2006 [1943]), cuja base fundadora é constituída por 

Goffman (1967), Grice (2006 [1975]), Lakoff (1973), Leech (1983) e Brown &Levinson (1987), em consonância com 

estudos da Análise de Discurso Crítica (ADC), representados por Fairclough (2001) e Van Dijk (1991). Assim, reiteramos 

que a sociolinguística interacional, amparada pelos estudos sociopragmáticos, constitui o eixo teórico desta pesquisa, em 

alinhamento com as orientações metodológicas da ADC, com base, especialmente, nas recomendações da Análise de 

Discurso Textualmente Orientada (doravante ADTO). Para tanto, adotaremos inicialmente o quadro de estratégias de 

análise verbal proposto por Albuquerque (2015), para analisarmos as enunciações dos atores sociais presentes em ambas as 

notícias. Como resultados preliminares, obtidos a partir da microanálise dos dados, constatamos na primeira notícia a 

presença de elogio, marcadores identitários, marcação de pessoa (em vez de impessoalização), e na segunda notícia, a 

presença de marcadores identitários e impessoalização como marca de modéstia. Essas estratégias, presentes em textos cujo 

discurso se manteve favorável à presidente, funcionaram, no geral, em prol da construção da imagem da Presidente e da 

desconstrução da imagem de seus adversários. 

 

POLÊMICA E AGRESSIVIDADE: CONFLITOS DE OPINIÃO SOBRE O CENÁRIO POLITICO BRASILEIRO  

 

Ana Lúcia Tinoco Cabral  

UniversidadeCruzeirodoSul 

altinococabral@gmail.com 

 

Espera-se normalmente que nas interações verbais, especialmente aquelas em espaços públicos, como é o caso dos sítios da 

Web, que a polidez linguística seja levada a cabo, a fim de preservar o caráter harmonioso da relação interpessoal, em 

detrimento dos riscos de que implica qualquer encontro social. (Kerbrat-Orecchioni, 2005, p.189). em contrapartida, 

conforme observaram Cabral, Marquesi e Seara (2015), o fato de os participantes de redes sociais poderem permanecer 

anônimos lhes chancela a possibilidade de expressar suas emoções mais livremente, e também sua agressividade. Dito isso, 

o presente trabalho analisará mensagens do facebook, observando as estratégias linguístico-discursivas utilizadas para 

defender a imagem do governo Dilma e da própria Presidente, fundadas não apenas em elogiosa ela, mas, sobretudo, no 

ataque verbal aos manifestantes contrários ao governo, demosntrando emoções de diversas ordens.O corpus analisado é 

compost de mensagenspostadas do perfil ―DilmaBolada‖ do facebook. As analyses fundamentam-se em estudos da 

(im)polidez  (Culpeper, 2011; Terkourafi, 20080; Kerbrat-orecchioni, 2005; Larguèche, 2009; Lagorgette, 2009;), em 

diálogo com estudos do discurso polêmico e  panfletário (Amossy, 2014;Angenot, 2008) e com o discurso emocionado 

(Plantin, 2011; Charaudeau, 2008). Procuramos evidenciar uma mudança social promovida pelo uso das redes sociais e a 

consequente mudança nas formas de interação, lembrando, Terkourafi (2008, p.47), que a construção da sua própria face 

pode envolver constituir ou ameaçar a face do interlocutor.Procuramos evidenciar, a partir do diálogo com a apresentação 

de  Seara, que também compõe a mesa temática,que as estratégias utilizadas para construir discursos contra e a favor são 

similares,fundados na desconstrução da imagem do outro e alinhados às estratégias de agressividadeda comunidade a que 

pertencem, com vistas à construção de sua própria face. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mesa 19 

IMAGENS EM (DIS)CURSO: PERCURSOS E DISPOSITIVOS ANALÍTICOS NO BRASIL 

 

Nádia Neckel (Coordinadora) 
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PPGCL -Unisul 

nregia75@gmail.com 

 

A mesa elege a imagem como ponto de ancoragem para discutir o funcionamento discursivo em suas decorrências teóricas 

e analíticas. A imagem é tomada em diferentes materiais, convergindo na preocupação de dar visibilidade a procedimentos 

analíticos que permitam compreender o acontecimento significante na história. As análises consideram as demandas de um 

social ideologicamente marcado pelo político. As discussões aqui delineadas estão voltadas para pensar a imagem em 

discurso, tomando-a enquanto ‗operador de memória social‘ (PÊCHEUX, 1999), ou seja, enquanto constitutiva do processo 

discursivo em seus ‗múltiplos registros‘. Nádia NECKEL (UNISUL) analisa o artístico em suas projeções sensíveis 

propondo discutir o corpo-imagem como materialidade discursiva por meio da escuta aos estudos de diversidade e gênero 

em Butler (2008-2013) e Preciado (2008). Nesse batimento procura recortar, nas diferentes formas de dizer o corpo na 

contemporaneidade, as fronteiras diluídas entre ficção e realidade, tecendo proposições teóricas, artísticas e políticas do/no 

laço social.Solange GALLO (UNISUL) analisa imagens coletadas na mídia social FACEBOOK, que trazem diferentes 

interpretações das manifestações políticas acontecidas em março de 2015, no Brasil, e que, no conjunto, constituem uma 

voz de discordância em relação às ações governamentais. A análise procurará fazer uma relação entre as redes sociais e a 

política, tomando por base as noções de materialidade discursiva e de acontecimento. Também será colocada em 

perspectiva, a imagem de si, produzida e reproduzida nas manifestações (na forma dos selfies) como uma atestação de uma 

presença na cena política, uma imagem que por si só parece constituir o próprio gesto político.  Suzy LAGAZZI 

(UNICAMP), em recortes analíticos de filmes e documentários, discute o tecido social tomando a imagem em processos de 

metoforizações metonímicas para compreendê-la em seus trajetos de memória. Pela remissão das formulações visuais 

intradiscursivas ao interdiscurso, mobiliza o olhar na busca por relações que apontem o político no entrelaçamento do 

visual.Ao conjugar o dispositivo do pânico moral ao espaço constituído pela formação das modalidades enunciativas, 

Ismara TASSO (UEM) parte do princípio de que a tecnologia cinematográfica cria a possibilidade do fazer visível o 

enunciável, conduta imanente aos campos de utilização e de estabilização que fazem emergir pontos de orientação à 

subjetivação de corpos em mutação. Sob tal perspectiva, empreende uma reflexão acerca do modo como o cinema 

discursiviza o sujeito crossdresser e o portador do transtorno de identidade de gênero. Procedimento teórico-analítico que 

busca descrever as interfaces do político nas demandas do social. 

 

 

BIOPOLÍTICA E O DISPOSITIVO ―PÂNICO MORAL‖ NO CINEMA: CORPOS EM MUTAÇÃO 

 

Ismara Tasso  

UEM 

ievstasso@gmail.com 

 

O inventário constituído por dizeres e olhares os corpos anormais tem o limiar de sua própria existência e coexistência 

instaurado pelo corte que separa o que não é mais permitido dizere do que não se inscreve em práticas discursivas 

contemporâneas. Dado o estrato de sua formação discursiva, estética e monumental,o cinema,como dispositivo maquínico e 

espaço propício à visibilidade de regimes de governamentalidade, coloca em cena a sociedade, problematizando-a. Dessa 

forma, produz o inventário do real, uma vez que (re)cria as condições que possibilitam a compreensão do presente e tornam 

possível escavar discursividades em territórios sociopolíticos, religiosos, jurídicos e da medicina,em busca de pontos de 

singularidade à subjetivação dos corpos em cuja governamentalidade pulsa a força que os impele a traçar para si ―novos 

objetivos de vida e novos padrões de conformidade para substituir aqueles que costumavam ser fornecidos pelas 

comunidades em que as vidas humanas, do berço ao túmulo, se inscreviam, mas que se extinguiram, ficaram inacessíveis 

ou caíram [ou se encontram prestes a cair] em desuso‖ (BAUMAN, 2003, p. 114). Práticas discursivas que enunciam o 

desprendimento de continuidades e se dissipam de identidades temporais. Nessa ordem, ao conjugar o dispositivo do pânico 

moral ao espaço constituído pela formação das modalidades enunciativas no cinema, a analítica compreendida neste 

trabalho parte do princípio de que a tecnologia cinematográfica cria a possibilidade do fazer visível o enunciável, conduta 

imanente aos campos de utilização e de estabilização que fazem emergir pontos de orientação à subjetivação de corpos em 

mutação. Sob tal perspectiva, empreende uma reflexão acerca do modo como duas materialidades fílmicas discursiviza o 

sujeito crossdressere o portador do transtorno de identidade de gênero. Procedimento teórico-analítico que busca descrever 

as interfaces do político nas demandas do social. 
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PROYECCIONES SENSIBLES DEL CUERPO SE DEJA  

 

Nádia Neckel 

PPGCL -Unisul 

nregia75@gmail.com 

 

Este trabalho apresenta um gesto de análise do vídeo-arte ―Ano Branco‖ de Luiz Roque exposto na IX Bienal do Mercosul 

de Porto Alegre em 2013. Busca apresentar o funcionamento do discurso artístico (NECKEL, 2004) em suas projeções 

sensíveis (NECKEL 2010) propondo discutir o corpo-imagem como materialidade discursiva. A trajetória teórica do 

trabalho estabelece uma escuta aos estudos de diversidade e gênero atualmente conhecido como Teoria Queer em Butler 

(2008-2013) e Preciado (2008). Nesse batimento procura-se recortar, nas diferentes formas de dizer o corpo na 

contemporaneidade, as fronteiras diluídas entre ficção e realidade que a arte no propõe, tecendo assim, proposições 

teóricas, artísticas e políticas do/no laço social. Para tanto, a filiação teórico-analítica ancora-se na análise do discurso de 

linha francesa pecheutiana, tomando principalmente a formulação de Michel Pêcheux a respeito do gesto no nível 

simbólico, nas palavras do autor: ―Existe, por outro lado, um sistema de signos não linguísticos tais como, no caso do 

discurso parlamentar, os aplausos, o riso, o tumulto, os assobios, os ‗movimentos diversos‘, que tornam possíveis as 

intervenções indiretas do auditório sobre o orador; esses comportamentos são, na maior parte das vezes, gestos (atos no 

nível simbólico), mas podem transbordar para intervenções físicas diretas [...]‖(1997, p.78). É nesse espaço e 

compreendemos o corpo simbólico inscrito na arte e o ―dizer‖ artístico como gesto político. Essa reflexão procura recortar, 

no modo de funcionamento do artístico, as diferentes formas de dizer/olhar/significar o corpo na contemporaneidade. Para 

tal intento é que mobilizo as noções discursivas como Imbricação Material (LAGAZZI, 2009-2011) em gestos de 

compreensão do audiovisual, e, Tecedura e Tessitura (NECKEL, 2010) pertinentes ao funcionamento próprio do Discurso 

Artístico. 

 

 ―SELFIE PRA UNS, BORRACHA PRA OUTROS‖: IMAGENS QUE PERMITEM COMPREENDER GESTOS DE 

INTERPRETAÇÃO DO/NO DISCURSO POLÍTICO. 

 

Solange Leda Gallo 

UNISUL – Gde Florianópolis-SC  

Solange.gallo@unisul.br 

 

Nesta oportunidade, proponho-me a apresentar os resultados de uma análise discursivasobre a imagem de uma charge de 

Vitor Teixeira, coletada na mídia social FACEBOOK,  no dia 29 de abril de 2015, aproximando-a a duas reportagens: uma 

publicada no Blog OPERAMUNDI, em 16 de março de 2015, por ocasião das manifestações de rua na av. Paulista, em São 

Paulo, e outra publicada no Blog VIOMUNDO, em 04 de maio de 2015, por ocasião de uma greve de professores. Em 

relação à primeira reportagem, trata-se uma cobertura de uma manifestação que traz diferentes interpretações sobre os 

acontecimentos políticos recentes no Brasil, e constituem, no conjunto, uma voz de discordância em relação às ações 

governamentais. A segunda reportagem traz uma cobertura dos professores do Paraná, em um movimento de greve que 

durou mais de um mês sem qualquer conquista. Nos dois casos, os manifestantes se relacionam com policiais, nas ruas. 

Nosso interesse é fazer uma relação entre a classe que se manifesta, e a interpretação dos policiais sobre as manifestações, 

materializada nas suas ações, tomando por base as noções de materialidade discursiva, historicidade e de acontecimento. 

Também será colocada em perspectiva a imagem de si, produzida e reproduzida nas manifestações (na forma dos selfies) 

como uma atestação de uma presença na cena política, uma imagem que por si só parece constituir, hoje, o próprio gesto 

político, diferente do gesto de estar em greve, já cunhado historicamente. 

 

A IMAGEM EM PERCURSOS DE MEMÓRIA  

 

Suzy Lagazzi 

DL / IEL / UNICAMP 

slagazzi@gmail.com 
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Em recortes analíticos de filmes e documentários discuto o tecido social dicotomizado, tomando a imagem para 

compreendê-la em seus trajetos de memória. Enfoco a dicotomização em sua eficácia de busca por sínteses que tentam 

conciliar diferenças ao invés de trabalhá-las. Reitero em nossa sociedade a legitimação das dicotomias num funcionamento 

opositivo, que tenta encobrir a contradição em sua potencialidade de expor os conflitos fora de uma perspectiva de 

convergência. A oposição abre espaço para negociações na previsibilidade das antecipações que permite e a contradição 

nos demanda nos equívocos que produz ao confrontar significante e história. Remeto a Pêcheux (1999) para dar relevo a 

algumas de suas afirmações no que toca ao fundamental ―papel da memória‖ ―como estruturação da materialidade 

discursiva‖. O autor chama a atenção para ―as condições nas quais um acontecimento histórico‖, que ele especifica como 

―um elemento histórico descontínuo e exterior‖, ―é suscetível de vir a se inscrever na continuidade interna, no espaço 

potencial de coerência próprio a uma memória‖. Como frisa o autor, esse processo está sob a tensão das possibilidades-

limite da não-inscrição do acontecimento no espaço de uma memória ou da absorção desse acontecimento na memória, 

como se ele não tivesse ocorrido. Duas formas-limite que nos levam às duas tentações apontadas por Pêcheux quando 

discute o equívoco (1990): ―a negação do equívoco do acontecimento‖ ou a ―negação do próprio acontecimento‖. Busco 

olhar para as relações de conflito social perguntando pelas abordagens pensadas para colocar em pauta as fragilidades do 

social mas que acabam por corroborar com a manutenção de dicotomias estabilizadoras. Refiro-me justamente a 

abordagens que buscam narrar o social por histórias de vida marcadas por contingências. Trabalhando a deslinearização da 

imagem pela remissão das formulações visuais intradiscursivas ao interdiscurso (LAGAZZI, 2013, 2014a), mobilizo o 

olhar na busca por relações que apontem o político no entrelaçamento das diferentes materialidades significantes 

(LAGAZZI, 2009). Chego às cenas prototípicas (LAGAZZI, 2014b), que me permitem localizar a equivocidade 

constitutiva da linguagem na composição visual, dando consequência ao dispositivo analítico proposto por Pêcheux, na 

imbricação das diferentes materialidades significantes. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mesa 20 

 

CONTRIBUIÇÕES DE DOMINIQUE MAINGUENEAU E KRIEG-PLANQUE PARA PENSAR O DISCURSO 

POLÍTICO 

 

Gleice Antonia Moraes de Alcântara (Coordinadora) 

UFSCar  

gmoraesalcantara@gmail.com 

 

As pesquisas que compõem esta sessão discutem o discurso político pelo viés da Análise do Discurso, tomando como fio 

teórico-metodológico as contribuições de Dominique Maingueneau, operacionalizando os conceitos de enunciação 

aforizante e ethos discursivo, e de Alice Krieg-Planque, mobilizando as noções de fórmula e pequenas frases. Os corpora 

articulados nestas pesquisas procuraram testar as categorias analíticas destes autores em geografia brasileira e verificaram 

seu alcance teórico em distintas materialidades que abordam o discurso político. Nesta proposta, os trabalhos abordarão as 

seguintes temáticas: a) o acontecimento discursivo ―mensalão‖, problematizando o julgamento político daquele que ficou 

conhecido como maior escândalo na política brasileira, privilegiando a categoria de enunciação aforizante e como esta pode 

ser apreendida em dado enquadramento; b) a constituição do ethos de Dilma Roussef em páginas do facebook, propondo a 

noção de ethos semiotizado como uma possibilidade de desdobramento deste conceito; c) o funcionamento das 

propriedades linguístico-discursivas do enunciado de pequena extensão ―Volta Lula‖, descrevendo os contextos e contextos 

pelos quais esse enunciado e algumas de suas variantes icônicas circularam no espaço midiático digital brasileiro; d) a 

construção da identidade discursiva e dos ethé de identificação das presidentas da Argentina e do Brasil em entrevistas 

televisivas, evidenciando como os enunciados feitos pelos jornalistas podem construir imagens negativas dessas mulheres 

políticas.  Portanto, a presente comunicação coordenada perscruta, de maneira geral, pensar e operacionalizar conceitos de 

Dominique Maingueneau e Alice Krieg-Planque à luz do discurso político, campo tão sempre caro à Análise do discurso de 

orientação francesa. 

 

 

JULGAMENTO DO MENSALÃO: UM OLHAR DISCURSIVO SOBRE O POLÍTICO  
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Gleice Antonia Moraes de Alcântara  

UFSCar  

gmoraesalcantara@gmail.com 

 

Este trabalho se propõe a investigar, por meio da Análise do Discurso de linha francesa, como se dá o funcionamento 

discursivo do discurso político por meio de ―pequenas frases‖ sobre o acontecimento discursivo ―mensalão‖. Temos como 

hipótese primeira que tal acontecimento ecoa e produz uma história do atual quadro político do país, através da produção, 

circulação e a transformação de pequenas frases que não cessam de ser produzidas na contemporaneidade nos mais 

diversos suportes midiáticos. Para o desenvolvimento da pesquisa, e como fio condutor teórico-metodológico entendemos 

que as reflexões de Maingueneau (2007, 2008, 2010, 2014) e Krieg-Planque (2010, 2011) sobre as enunciações por 

pequenas frases se constituem em importante ferramenta conceitual para pensar como a mídia eleva em um nível 

incalculável o destacamento e a circulação de pequenos enunciados, produzindo uma espécie de organização do espaço 

público, quando no processo de recorte do verbal e do imagético, oferecendo uma espécie de percurso deôntico de 

interpretação de certos acontecimentos. Acreditamos ainda, que a noção de enunciação aforizante, e como esta pode ser 

interpretada por meio da função exercida em determinado quadro, inscrita no programa de pesquisa de Maingueneau se 

constitui numa ferramenta conceitual pertinente para análises de dados midiáticos da geografia brasileira. Procuraremos 

analisar o nosso objeto no ―entremisturar‖ descrição e interpretação, isto é, faremos todo um trabalho de descrição 

minuciosa da materialidade linguística e imagética dos recortes selecionados e no mesmo percurso evidenciaremos como 

essas materialidades trabalham interpretativamente os acontecimentos políticos dados a circular pela mídia. Nossa questão 

é evidenciar que as pequenas frases como fenômeno linguístico-discursivo cada vez mais frequentes em espaços 

discursivos distintos, e em particular na mídia, contribuem para uma coloração de sentidos e também de novas 

configurações da atual política do Brasil. 

 

A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DISCURSIVA E DOS  ETHÉ DE IDENTIFICAÇÃO DAS PRESIDENTAS DA 

ARGENTINA E DO BRASIL 

Paula Camila Mesti  

UFSCar  

paulamesti@hotmail.com  

Roberto Leiser Baronas 

Universidade Federal de São Carlos – SP / Brasil 

O tema "incapacidade feminina" está presente na memória discursiva e é muitas vezes reatualizado nos discursos político-

midiáticos. Partindo-se das convicções ideológicas que consideram as mulheres inferiores aos homens, observa-se a 

presença desse discurso nas charges políticas, nas entrevistas televisivas, nos artigos e comentários produzidos pela 

mídia.  As presidentas Cristina Kirchner (Argentina) e Dilma Rousseff (Brasil) são constantemente tratadas como exemplo 

desta suposta incapacidade feminina, pois ambas governariam à sombra de seus antecessores: Néstor Kirchner e Luiz 

Inácio Lula da Silva, respectivamente. Pode-se afirmar que isso ainda ocorre devido à presença de uma memória social que 

considera que as mulheres que ocupam cargos políticos, na maioria das vezes, seriam direcionadas, ensinadas e 

manipuladas por homens. Considerando-se estes apontamentos, as transformações político-sociais e o arcabouço teórico da 

Análise do Discurso de linha francesa e utilizando-se como corpus de análise algumas entrevistas televisivas feitas com 

essas presidentas sul-americanas, esta proposição de comunicação tem como principal objetivo analisar como as 

identidades discursivas dessas mulheres políticas são construídas em seus enunciados e também nos enunciados dos 

jornalistas entrevistadores. Desta maneira, este trabalho apresentará como metodologia a elaboração de um dispositivo 

analítico que será usado na interpretação do processo de constituição da imagem de si, do ethos. As análises mostraram a 

necessidade de se retomar o conceito de ethé de identificação, engendrados tanto nos discursos das presidentas, quanto nos 

discursos dos jornalistas entrevistadores. Ao que concerne este último, pudemos observar como os discursos são, ainda 

hoje, perpassados pelo poder das ideologias que consideram que as mulheres não possuem capacidade para atuar na 

política, resultando na construção de imagens negativas para essas presidentas. (FAPESP – Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo: Processo 2013/12814-2). 
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ETHOS SEMIOTIZADO, FACEBOOK E DISCURSO POLÍTICO: IMAGENS DE SI DE DILMA ROUSSEFF NAS 

ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 2014 

Renata de Oliveira Carreon   

UFSCar 

 renatacarreon@gmail.com 

 

Todo ato de tomar a palavra implica a constituição de uma imagem de si, seja ela proposital ou não. Tal intento, por meio 

do discurso, integra o conceito de ethos. A crescente atenção à noção de ethos, para Dominique Maingueneau, surge da 

mudança de interesse que tem havido no domínio das mídias audiovisuais, em que houve um deslocamento das doutrinas e 

aparelhos ligados às mídias para a apresentação de si. Para além e aquém dos novos recursos tecnológicos terem interferido 

nas práticas de produção e interpretação dos discursos políticos, entendemos que a apresentação de si do orador é um fator 

decisivo na configuração atual do discurso político. Uma análise que leve em conta o não-verbal e, portanto, a 

corporalidade de um fiador advinda de imagens é o que parece se ajustar às mudanças que vêm ocorrendo nas mídias 

visuais e, consequentemente, no modo de estudar o discurso político. Decorre do que precede que o ethos semiotizado é 

construído a partir do corpo significante do candidato, seja ele visto em fotos, vídeos na internet ou televisão. 

Evidentemente o mídium, manifestação material  do enunciado, em que circula tal corpo tem suas características próprias, 

uma vez que o suporte não é apenas um meio pelo qual o discurso é emitido, mas também influenciador e modificador 

deste. Tendo em vista o surgimento recente das novas mídias, propomo-nos a investigar a interrelação entre a constituição 

do ethos discursivo e o mídium a ele associado no discurso da candidata a presidente do Brasil no segundo turno das 

eleições de 2014 –Dilma Rousseff – por meio de seu perfil oficial na rede social Facebook, de forma a observar o 

funcionamento desses discursos dentro de um campo de restrições éthicas. Para isso, mobilizaremos os pressupostos 

teórico-metodológicos da Análise do discurso de orientação francesa, ancorados, principalmente, em Dominique 

Maingueneau. 

 
PEQUENAS FRASES, FÓRMULAS E/OU AFORIZAÇÕES: QUESTÕES TEÓRICO-ANALÍTICAS SOBRE O 

"VOLTA, LULA" 

 

Tamires Cristina Bonani Conti 

UFSCar  

tamy_bonani@hotmail.com 

 

A pequena frase ―Volta, Lula!‖, desde a sua irrupção por meio do pronunciamento de Bernardo Santana de Vasconcellos 

(MG) na Câmara dos Deputados, passou a estar presente nos mais variados tipos de texto e enunciadores, que se inscrevem 

em distintos posicionamentos discursivos. Percebemos que esta temática, embora bastante relevante tanto para os estudos 

da ciência política e da comunicação quanto para as ciências da linguagem, ainda foi pouco tratada, sobretudo no espaço 

acadêmico brasileiro. Nossa preocupação inicial neste trabalho é compreender o que faz do ―Volta, Lula!‖ uma espécie de 

pandemia discursiva (verbal e icônica) com quase sete milhões de ocorrências. Com base nos trabalhos de Krieg-Planque 

(2003, 2008, 2010 e 2012) acerca das fórmulas discursivas e de Maingueneau (2007, 2010a; 2010b, 2011 e 2012), sobre a 

teoria das ―frases sem texto‖, buscamos compreender as propriedades linguístico-discursivas do enunciado de pequena 

extensão ―Volta, Lula!‖, bem como de algumas de suas variantes icônicas.  Ademais, buscamos descrever, por um lado, os 

cotextos e os contextos pelos quais esse enunciado e algumas de suas variantes icônicas circulam no espaço midiático 

digital brasileiro, mais detalhadamente nos jornais Folha de S. Paulo e Estado de S. Paulo –Estadão e em alguns sites 

especializados em política – entre os meses de abril a agosto de 2014 – período (pré)eleitoral – e, por outro, as  razões 

conjunturais (políticas, sociais, históricas) que possibilitaram a emergência de tal enunciado. Nossos primeiros indícios de 

resultados nos levam a pensar na possibilidade de uma nova relação entre os pressupostos teóricos dos conceitos de 

aforização e de fórmula, a serem descritos no decorrer desta pesquisa. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mesa 21 

mailto:paulamesti@hotmail.com
mailto:paulamesti@hotmail.com
mailto:tamy_bonani@hotmail.com


Página 46 de 162 
 RESÚMENES DE MESAS TEMÁTICAS ORDENADOS POR NÚMERO DE MESA                                                                         
 
 
ESTUDOS DAS RELAÇÕES ENTRE SUPORTES DE INSCRIÇÃO E MEIOS DE CIRCULAÇÃO: O MÍDIUM NA 

CONSTITUIÇÃO DE COMUNIDADES DISCURSIVAS 

 

Luiz André Neves de Brito (Coordinador) 

PPGL – UFSCar 

luizandre@ufscar.br 

 

Apresentamos, nesta ocasião, um conjunto de estudos que exploram a noção de comunidade discursiva com base no 

entendimento de que seu uso corrente é amplo e difuso e, se refinado, possivelmente permite explicar fenômenos 

identitários típicos do atual período, cujas institucionalizações se definem em condições de produção que demandam a 

consideração de variáveis não contempladas na tradição dos estudos do discurso. Quanto à noção de midium, que implica a 

inextricabilidade entre suporte e circulação, parece produtiva no exame dos objetos discursivos que presidem a constituição 

dessas institucionalidades: são a produção simbólica que amarra decisivamente um dizer e um dito, organizando grupos, 

movimentos, causas e não propriamente escolas, partidos, associações. Nossa hipótese de trabalho é que esses objetos 

discursivos, marcadamente objetos editoriais, isto é, objetos comunicacionais editados com fins de difusão, são 

atravessados por uma relação espaço-temporal imposta pela cibercultura, cultura hegemônica que condiciona o 

delineamento das comunidades discursivas com base em materialidades de alta potência difusora, cuja produção supõe 

sucessivas mediações, oficiais ou oficiosas, complexificadoras das noções de fonte, autoria e posicionamento. Assim, 

considerando que mediações editoriais não vêm acrescentar-se aos textos como circunstância contingente e, portanto, que a 

inscrição material dos textos é parte integrante de seu sentido, abordamos o modo como uma certa formalização implica um 

dado modo de circulação do objeto aí constituído, estabelecendo uma identidade assentada na inscrição e na dispersão de 

uma semântica fundamental. 

 

 

PRÁTICAS DE TEXTUALIZAÇÃO E SEUS DESDOBRAMENTOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS 

DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

Ms. Helena Maria Boschi da Silva  

PPGL – UFSCar 

helenaboschi@gmail.com 

 

Nesta apresentação abordaremos materiais instrucionais recentes de Português Língua Estrangeira de uma perspectiva que 

considera sua configuração editorial em relação à cibercultura (Lemos, 2005; Salgado, 2013), considerando-os como 

suportes que se constituem na articulação de técnicas e normas que não são neutros, mas materializações de práticas 

contemporâneas que influenciam diretamente seus fluxos de circulação e leituras decorrentes. Definimos como córpus o 

conjunto de livros didáticos Brasil Intercultural: língua e cultura brasileira para estrangeiros (Moreira; Barbosa; Castro, 

2013) e unidades didáticas de Português Brasileiro do Portal de Ensino do Professor de Português Língua Estrangeira 

(PPPLE – IILP, 2013). Postos em relação, verifica-se que esses materiais são constituídos por modos distintos de 

textualização. Os livros didáticos seguem a lógica da cadeia produtiva editorial, com consequências no acesso ao material 

decorrentes da logística de distribuição adotada, do número de exemplares impressos, das negociações entre autor e editora 

etc. O PPPLE, por sua vez, pauta-se nas práticas da cibercultura, que permitem uma maior flexibilização e abrangência do 

ensino, inclusive no que diz respeito ao conteúdo das aulas – por não envolver o mesmo processo de publicação pelos quais 

os livros passam, disponibiliza conteúdos diversos sem que isso envolva o pagamento de direitos autorais a revistas e 

jornais, por exemplo. De todo modo, materiais que se propõem como curso de português e de ―cultura brasileira‖ serão 

sempre o resultado de um esforço coletivo na produção de consensos, derivados do posicionamento de seus autores, de 

quem lhes encomenda, daqueles que os editam, legitimando imaginários produzidos em redes interdiscursivas tecidas por 

relações de poder. Embora não possamos precisar, ainda, todas as consequências desses modos distintos de produção, 

publicização e recepção, serão tecidas algumas considerações sobre a relação do material linguístico com o extralinguístico 

suscitada pelos meios e os materiais em que se inscreve. 

 

COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA E MEDIAÇÃO EDITORIAL: EFEITOS DE SENTIDO DA ATIVIDADE DE 

REVISÃO EM PERIÓDICOS 
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Considerando o cenário atual da comunicação científica, no qual se instaura uma cultura de publicar para de fato validar o 

conhecimento produzido na academia, propomos um estudo sobre o termo revisão no universo dos periódicos científicos, 

buscando investigar como os processos de produção e tratamento editorial funcionam nesse meio de escrita acadêmica e 

quais seus efeitos sobre a comunicação do conhecimento científico. Compreendendo a revisão como uma atividade de 

mediação editorial, tomamos como objeto de análise as revistas do Instituto de Estudos Brasileiros – IEB/USP e do 

Programa de Pós-graduação em Geografia da FFLCH-USP, Geousp: espaço e tempo, procurando entender como, nesses 

periódicos (um multidisciplinar e o outro restrito a um campo de saber), a revisão se dá enquanto avaliação por pares e 

tratamento linguístico-discursivo, e em que medida se constitui a relação entre essas instâncias no processo editorial que 

põe em circulação pública o conhecimento produzido na universidade. Propomos olhar para os periódicos científicos como 

dispositivos comunicacionais, observando como os ritos genéticos editoriais operam nesse tipo de material e, assim, 

contribuem para a constituição da comunicação científica como um funcionamento fundante da própria condição 

institucional da academia, que legitima a circulação e o consumo desses periódicos a título de garantia da memória, 

evolução, visibilidade e influência da ciência. Para tanto, com base no método descritivo-interpretativo característico da 

análise do discurso de linha francesa, mobilizamos especialmente as noções de condições de produção e instituição 

discursiva, com vistas a traçar um breve panorama dos elementos conjunturais do universo discursivo editorial da 

comunicação científica e investigar como se dá, nesse contexto, a produção de periódicos científicos. Pressupomos que a 

explicitação das condições de produção desses materiais permitirá uma análise criteriosa de seus ritos, possibilitando que 

compreendamos o papel desses dispositivos comunicacionais, responsáveis pela circulação do conhecimento. 

 

A CIRCULAÇÃO POLÍTICA DO LITERÁRIO NA CONTEMPORANEIDADE 

 

Luciana Salazar Salgado 

PPGL/PPGLit – UFSCar 

 lucianasalazar@ufscar.br 

 

Em junho de 2014, o diário Folha de S.Paulo publicou o poema VIVA VAIA, de Augusto de Campos, ilustrando 

reportagem sobre insultos digiridos à presidenta Dilma Roussef na abertura da Copa do Mundo. A réplica do poeta foi 

publicada apenas em versão digital exclusiva para assinantes. Diante dessa restrição, vazou na blogosfera sua carta, cujo 

fecho - ―Viva Dilma. Vaia aos Vips‖ - indicia as questões políticas em jogo. Acompanhando a dispersão desses textos, 

podemos verificar que participam da tessitura de um rumor público que delinearia dois posicionamentos no curso desse ano 

eleitoral. Nesta altura, focalizamos o fato de se tratar de uma disputa política pelo valor de um material literário, que abre 

para reflexões sobre sua inscrição material, inextricavelmente ligada, desde a publicação do poema em 1972, às suas 

formas de circulação. Interessa-nos o modo como esse material literário impõe o debate político, e o faz complexificando as 

categorias envolvidas: em que medida um poema pode ser apreendido pelos mesmos critérios que presidem a leitura de 

gêneros tipicamente comunicacionais? Para discutir essa questão, mobilizamos a noção de discurso constituinte, assumindo 

uma perspectiva enunciativa da implicação entre elementos que compõem o polo da produção e o polo da recepeção, 

constitutivos dos processos de criação, o que implica levar em conta a cultura remix, fundamentalmente as práticas de 

edição que a caracterizam, as quais põem problemas interessantes a delimitações há muito assentadas, como as de autor, 

leitor, editor, original, obra derivada, citação, plágio, direitos autoriais, entre outras, correlatas. Dessa perspectiva, 

investigar a circulação dos objetos nos quais se inscreve esse poema é chave para a investigação dos processos que o 

atualizam numa conjuntura em que uma nova cultura se impõe. Nossa hipótese de trabalho é que essa cultura está 

diretamente ligada a certos conjuntos de sistemas de objetos que produzem subjetivação. 

 

CLARICE LISPECTOR: REFLEXÕES SOBRE A MEDIAÇÃO EDITORIAL DE UMA OBRA 

 

Luiz André Neves de Brito  

PPGL – UFSCar 
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Quando o público leitor se depara com o nome da escritora Clarice Lispector, certamente associa seu nome ao romance A 

Hora da Estrela, ao conto Amor do livro Laços de Família ou às crônicas jornalísticas que se encontram reunidas em A 

Descoberta do Mundo. Sem dúvida, é esse imaginário que cerca a escrita de Clarice Lispector. Com a publicação de 

Correio Feminino e Só para Mulheres, o imaginário literário da comunidade leitora vai se redesenhando à medida que se 

depara com uma outra faceta da escritora: a escrita de colunas femininas. Além disso, os livros Correspondências e Minhas 

Queridas permitem a essa comunidade leitora ter acesso às correspondências da escrita de Paixão Segundo G.H. Partindo 

dessa (re)dimensão  da escrita de Clarice Lispector, acreditamos que um ―novo‖ espaço literário vai se redesenhado em 

torno e no entorno de sua obra. Não é à toa que a editora Rocco, responsável pela circulação da obra de Lispector, lança em 

2013 o livro As Palavras com curadoria de Roberto Corrêa dos Santos. A proposta do livro é expor uma compilação de 

fragmentos (enunciados-citações) extraídos da obra de Clarice Lispector, sobretudo, dos romances consagrados pela crítica 

literária. Partindo da análise desse objeto, nosso trabalho visa discutir não só como a relação existente entre a obra de um 

autor e a sua comunidade leitora é mediada pelo mercado editorial, como também conduzir a reflexão sobre o nome do 

autor como um projeto editorial. Para promovermos essa discussão, filiamo-nos ao quadro teórico da Análise do Discurso 

de linha francesa, principalmente, às reflexões propostas por Dominique Maingueneau sobre o Discurso Literário, 

mobilizando as noções de espaço canônico e espaço associado para entender a complexidade dos processos de subjetivação 

atuantes na mediação editorial da literatura. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mesa 22 

 

O PAPEL DO ETHOS NA INTERAÇÃO VERBAL: UMA PROPOSTA DE ANÁLISE EM CARTAS E DISCURSOS 

OFICIAIS 

 

Luciana Paiva de Vilhena Leite (Coordinadora) 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO 

lupvilhena@yahoo.com.br 

 

Os meios discursivos que compõem o ato comunicativo dividem-se em três categorias: o logos, pertencente ao domínio da 

razão; o pathos, pertencente ao domínio do auditório e o ethos que possibilita seduzir e captar o leitor. O ethos diz respeito 

à imagem produzida pelo orador e faz parte do processo de persuasão do auditório. As pesquisas desta mesa pretendem 

analisar a categoria ―ethos‖ em diferentes corpora, com o objetivo de demonstrar que estratégias podem ser utilizadas para 

o convencimento do auditório e qual o papel da interação verbal nesse processo. Como fundamentação teórica, além de 

preceitos da Retórica Clássica de Aristóteles (1979), e da Nova Retórica de Perelman e Olbrechts-Tyteca (1999), 

utilizaremos os estudos propostos por Amossy (2005), Maingueneau (2008), além dos estudos da Semiolinguística do 

Discurso de Patrick Charaudeau (1983, 2008). A pesquisa sobre o ethos em ―cartas do editor‖ de revistas brasileiras 

pretende expor algumas estratégias linguístico-discursivas e demonstrar seu modo de utilização pelo sujeito para a 

construção de sua imagem discursiva. A pesquisa que investiga ―as cartas pessoais trocadas por autores da literatura‖ 

pretende demonstrar que o ethos do discurso de suas cartas, muitas vezes, afasta-se daquela imagem produzida por suas 

obras, o que instaura a correspondência em um domínio genérico que oscila entre a confissão e a ficção.  A pesquisa que 

estuda o ethos nos discursos de posse da presidente Dilma Rousseff analisa a criação de imagens (ethé) por meio de 

metáforas como estratégia de captação e sedução do auditório. Esses trabalhos procuram demonstrar, através dos três 

corpora, que o ethos instaura-se a partir de diferentes estratégias - quer se trate de cartas editoriais de veículo midiático, de 

correspondência pessoal ou de discurso oficial – fundamentalmente através da concepção de interação verbal, que faz 

emergir dos discursos as instâncias dos sujeitos partícipes do ato enunciativo. 

 

ETHOS E FICÇÃO DE SI NA CORRESPONDÊNCIA PESSOAL DE AUTORES DA LITERATURA 

 

Luciana Paiva de Vilhena Leite  

UNIRIO 

lupvilhena@yahoo.com.br 
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A presente pesquisa pretende investigar as cartas pessoais trocadas por autores da literatura no seu domínio afetivo, 

buscando demonstrar que o ethosconstruído a partir de seu discurso, muitas vezes, afasta-se daquela imagem produzida por 

suas obras, o que instaura a correspondência em um domínio genérico que oscila entre a confissão e a ficção. Desse modo, 

entendendo que o discurso da carta tenha por característica principal a interação verbal, a pesquisa faz suscitar o 

questionamento em torno do qual o sujeito escrevente da correspondência constrói um discurso de si baseado no que 

projeta de si mesmo e não na noção do discurso factual ou mesmo confessional, já que a correspondência parece ser um 

gênero em que se coadunam vários modos de organização discursiva, podendo estes, inclusive, apresentar-se entremeados. 

Sustentado pela abordagem semiolinguística do discurso de Patrick Charaudeau (1983, 2008), além dos trabalhos sobre 

ethos de Maingueneau (2008) e dos estudos propostos por Amossy (2005), o trabalho investiga as muitas imagens que o 

discurso das cartas faz emergir a partir do momento em que o sujeito-enunciador se distancia do lugar de autor socialmente 

estabelecido na cultura e se coloca na esfera do locutor envolvido afetivamente com seu co-enunciador. Nesse sentido, a 

pesquisa também leva em conta os papéis sociais e discursivos levantados por Charaudeau na construção de seu dispositivo 

enunciativo no que se refere, sobretudo, aos circuitos externo e interno da linguagem. A análise parcial do corpus 

demonstra que, nas cartas pessoais, o locutor constrói uma narrativa que, muitas vezes, sugere uma ficção de si, ainda que 

essa ficção esteja entremeada com aspectos confessionais. 

 

VALORES E ETHOS: A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DE SI NO DISCURSO MIDIÁTICO 

 

Claudia Sousa Antunes  

UNIFA/UFRJ 

claudia.sousa@yahoo.com.br 

 

Todo texto é uma atividade de discurso interativo na qual os actantes do ato comunicativo, suas crenças e valores, devem 

ser levados em consideração, pois interferem no sentido do texto. E o enunciador transmite, de maneira consciente ou não, 

uma imagem de si em seu discurso. Partindo de uma visão que considera o ethos como parte componente do processo de 

persuasão, o objetivo deste trabalho é mostrar o funcionamento de algumas estratégias linguístico-discursivas utilizadas na 

formação da imagem (ethos) do enunciador construída no/pelo discurso. Por meio do mapeamento dessas estratégias e da 

demonstração de seu potencial argumentativo, engendrados pela utilização dos valores/lugares retóricos, observou-se que o 

sujeito leva a conhecer ao interlocutor/leitor seu posicionamento acerca de fatos do mundo, de modo a causar a adesão do 

outro às suas teses.  O arcabouço teórico do trabalho está alicerçado nas lições de Aristóteles (2005), Perelman e Tyteca 

(2005), Amossy (2011), Charaudeau(2009) e Maingueneau (2013) sobre retórica, ethos, discurso e argumentação. A 

construção discursiva dos ethé será demonstrada em editoriais de duas revistas brasileiras. A primeira da revista Claudia e a 

segunda da revista Men‘s Health. A análise da formação da imagem de si será efetuada pela comparação de textos para 

encontrar as marcas da identidade dos sujeitos utilizadas para conferir legitimidade e credibilidade à imagem que é 

veiculada pela revista. A partir dos lugares nos quais atua discursivamente, é possível perceber o modo pelo qual o sujeito 

enunciador se revela. A imagem formada pelo EU comunicante sobre o TU destinatário norteou as escolhas dos 

procedimentos semânticos e discursivos utilizados, com vistas à adesão dos destinatários dos textos às ideias apresentadas. 

 

ETHOS E METÁFORA NOS DISCURSOS DE POSSE DA PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF 

 

Simone Sant‘Anna  

UFRJ 

simonesnt@yahoo.com.br 

 

O presente trabalho analisa a criação de imagens (ethé) por meio de metáforas nos discursos de posse da presidente Dilma 

Rousseff. O objetivo principal desta pesquisa foi identificar, descrever e analisar como a utilização de metáfora torna-se 

responsável por construir imagens de identificação com o público-alvo, contribuindo para o fortalecimento da 

argumentação. A hipótese inicial é representada pela presença de um elo emocional de aproximação entre a imagem 

construída pelas metáforas e o auditório. Em decorrência dessa aproximação, esses elos emocionais adquirem um valor de 

argumento, pois assumem a função de convencer ou persuadir. Dessa forma, o discurso aumenta sua força argumentativa, 

pois teses e argumentos partilhados por todos tornam-se eficientes e eficazes. O arcabouço teórico relaciona o conceito de 

ethos da Semiolinguística de Charaudeau (2011) e o conceito de metáfora da Linguística Cognitiva de Lakoff e Johnson 
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(2002). A análise qualitativa das expressões metafóricas possibilitou a comparação entre os dois discursos para verificar se 

as imagens criadas (ethé) foram alteradas. Primeiramente, foram selecionados os trechos de textos que apresentaram 

metáforas. Posteriormente, essas foram destacadas e analisadas com base nos elementos linguísticos e discursivos 

apresentados de modo a confirmar como a utilização desses recursos contribuiu para a construção de imagens que 

possibilitaram a aproximação entre o enunciador e o auditório e consequentemente para o fortalecimento da 

argumentação.O resultado da análise indica a permanência da maioria das imagens apesar da diferença no contexto social e 

político, reforçando a hipótese inicial de haveria, de fato,um elo emocional de aproximação entre a imagem e o auditório. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mesa 23 

 

DISCURSO NA INTERNET: ESTUDOS SEMIÓTICOS 

 

Diana Luz Pessoa de Barros (Coordinadora) 

UPM, USP - DIVERSITAS, CNPq- Brasil 

dianaluz@usp.br; dianaluz@mackenzie.br 

 

Nesta mesa temática serão apresentados alguns resultados de um projeto coletivo em desenvolvimento 

(―Enunciação e interação em discursos na internet‖). O projeto considera que a cibercultura gera impactos socioculturais 

ainda pouco estudados e pretende analisar discursos de diferentes esferas de circulação, produzidos em variadas linguagens, 

que circulam nos diversos meios digitais, e responder, assim, a algumas perguntas decorrentes da relação entre o impacto 

tecnológico representado pelas mídias digitais e a novidade social gerada pelas novas formas de interação. Nesta mesa 

serão refinados conceitos da semiótica discursiva francesa, de forma a dar conta das especificidades desses discursos, e 

incorporadas noções desenvolvidas no campo dos estudos da Comunicação. Serão também analisados objetos produzidos 

nas e para as mídias digitais. A mesa terá três expositoras: - Lucia Teixeira, em ―Brasiliana fotográfica on-line: análise dos 

percursos de visita‖, examina, no quadro teórico da semiótica discursiva, a estratégia enunciativa que organiza um ritmo de 

leitura para o site da brasiliana fotográfica (http://brasilianafotografica.bn.br), com os objetivos de descrever e explicar a 

sintaxe subjacente ao efeito de unidade de sentido da página; analisar as relações semânticas que sustentam a coerência e 

definem a intencionalidade do site; analisar a estratégia enunciativa que estabelece a interação entre enunciador e 

enunciatário, a partir da proposição de um ritmo de leitura, e,  que, finalmente, instala a visita ao site como uma prática 

semiótica. - Silvia Maria de Sousa, em ―Transmidiação e intermidialidade: textos, objetos e estratégias‖, analisa a 

denominada ―experiência transmídia‖ e suas implicações na criação dos textos narrativos ficcionais produzidos 

contemporaneamente, observando especificamente o portal GShow (gshow.globo.com) e procurando explicar os 

mecanismos de convergência midiática entre televisão e internet, a partir  da formulação de Jacques Fontanille de uma 

semiótica das práticas. - Diana Luz Pessoa de Barros, em ―Estudo semiótico da enunciação e da interação na Internet‖, 

procura mostrar, na perspectiva da semiótica discursiva francesa, como se constroem os discursos na Internet e quais são 

suas características principais, sobretudo em relação às modalidades falada e escrita, e a seus efeitos de sentido na 

interação, à organização enunciativa e aos percursos temáticos e figurativos desses discursos, para dar conta, entre outros, 

dos problemas de ―autoria‖ na internet e da questão do direito ou não à liberdade de pensamento e de expressão nesses 

discursos. 

 

 

BRASILIANA FOTOGRÁFICA ON-LINE: ANÁLISE DOS PERCURSOS DE VISITA 

 

Lucia Teixeira  

Universidade Federal Fluminense/CNPq 

luciatso@gmail.com 

 

A comunicação analisa a estratégia enunciativa que organiza um ritmo de leitura para o site da brasiliana fotográfica 

(http://brasilianafotografica.bn.br), mantido pela parceria entre a Biblioteca Nacional e o Instituto Moreira Salles (Rio de 

Janeiro, Brasil). Com a base teórica da semiótica discursiva, são os seguintes os objetivos do trabalho: descrever e explicar 
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a sintaxe subjacente ao efeito de unidade de sentido da página, considerada como texto sincrético; analisar as relações 

semânticas que, desde o nível profundo de organização textual até o nível superficial discursivo, sustentam a coerência e 

definem a intencionalidade do site; examinar a estratégia enunciativa que, ao constituir o efeito de unidade de sentido do 

texto sincrético, estabelece a interação entre enunciador e enunciatário a partir da proposição de um ritmo de leitura. A 

metodologia de análise levará em conta: a reconstituição dos percursos narrativos propostos ao internauta; a descrição do 

plano da expressão; a análise dos mecanismos de articulação entre plano do conteúdo e plano da expressão; a descrição das 

formas de incidência das categorias tensivas no percurso, para imprimir ritmo ao texto, e, finalmente, a depreensão da 

estratégia enunciativa que organiza todos os elementos, instala a visita ao site como uma prática semiótica e estabelece as 

formas de interação entre enunciador e enunciatário. Tal estratégia, analisada sob uma perspectiva tensiva, atribui ao objeto 

sincrético, com sua especificidade multissensorial e interativa, efeito de coerência e unidade. A navegação no site instaura 

uma prática de leitura em que o corpo se movimenta de acordo com as coerções do suporte, definindo um ritmo da leitura. 

O ritmo, para a semiótica tensiva, é o efeito produzido pela incidência da intensidade sobre a temporalidade. O site da 

brasiliana fotográfica, caracterizado por organização visual limpa e amigável, oferece caminhos de acesso marcados por 

regularidade, desaceleração e uma oscilação entre tonicidade e atonicidade.  

 

TRANSMIDIAÇÃO E INTERMIDIALIDADE: TEXTOS, OBJETOS E ESTRATÉGIAS 

Silvia Maria de Sousa  

Universidade Federal Fluminense  

Silviamsousa05@gmail.com 

 

A pesquisa em torno dos objetos midiáticos tem se ocupado com grande produtividade das relações entre mídias. O ato de 

linguagem  que relaciona diferentes mídias e linguagens é constitutivamente complexo, tendo em vista as múltiplas 

possibilidades de construção de objetos intermidiáticos que envolvem variados suportes, estratégias e práticas 

significativas. Nesse contexto, desenvolvem-se as narrativas transmidiáticas, assim denominadas por serem transmitidas em 

múltiplas plataformas. O objetivo deste trabalho é analisar a denominada ―experiência transmídia‖ e suas implicações na 

criação dos textos narrativos ficcionais produzidos contemporaneamente, observando especificamente o portal GShow 

(gshow.globo.com). Busca-se explicar os mecanismos de convergência midiática entre televisão e internet, a partir da 

formulação de uma semiótica das práticas (FONTANILLE, 2005; 2006; 2008). As narrativas ficcionais transmidiáticas são 

tomadas como textos-enunciados, construídos em face da congregação de diferentes objetos: TV, computador, celular, 

livro, e-book. Esses objetos se organizam em diferentes práticas e projetam um destinatário que se dispersa entre diferentes 

ações, ao mesmo tempo em que se engaja, seja comentando, seja adquirindo produtos ou produzindo conteúdo. Postula-se 

que a transmidiação se aloca no nível das estratégias: de lançamento de um romance, de um CD de música, da expansão da 

narrativa de uma novela para um site ou portal, no lançamento de capítulos de seriados exclusivamente para celulares. No 

trabalho, será privilegiado o modo de análise por realçamento (Cf. FONTANILLE, 2008, p. 26) que prevê a ―integração 

entre dois ou mais níveis‖ do percurso gerativo da expressão, com o intuito de descrever as estratégias enunciativas e os 

modos de interação derivados da convergência (JENKINS, 2009) entre diferentes veículos de expressão. 

 

 

ESTUDO SEMIÓTICO DA ENUNCIAÇÃO E DA INTERAÇÃO NA INTERNET 

 

Diana Luz Pessoa de Barros  

UPM, USP - DIVERSITAS, CNPq- Brasil 

dianaluz@usp.br 

dianaluz@mackenzie.br 

 

Este estudo dá continuidade a trabalhos anteriores sobre os discursos na Internet, em que procuramos mostrar, na 

perspectiva da semiótica discursiva francesa, como se constroem esses discursos e quais são suas características principais. 

Nesta apresentação, o objetivo é apontar, a partir dos traços gerais desses discursos e no quadro teórico e metodológico 

escolhido, algumas de suas particularidades, principalmente em relação às características enunciativas e aos regimes de 

interação e sentido. São examinados três aspectos principais desses discursos: sua definição quanto às modalidades falada e 

escrita, e a seus efeitos de sentido na interação entre os sujeitos envolvidos na comunicação; a organização enunciativa dos 

discursos na internet, sobretudo nas redes sociais; os percursos temáticos e figurativos neles construídos. A partir daí, a 
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finalidade última é tratar dos problemas de ―autoria‖ na internet e, finalmente, da questão tão presente atualmente nos 

debates da imprensa brasileira, a do direito ou não à liberdade de pensamento e de expressão na Internet. Se a Internet não é 

a causa de manifestações apressadas ou da expressão de preconceitos e intolerâncias, os discursos nela construídos, pelas 

características discursivas que procuramos apontar, facilitam ou desencadeiam a produção de conclusões indevidas e de 

discursos preconceituosos, e sua intensa e extensa divulgação. Essas reflexões vão na direção proposta por Alan Gripp 

(Folha de S. Paulo, 23 de janeiro de 2014, A2), quando diz ser a Internet ―um imenso fórum indispensável e democrático, 

mas também terreno fértil para conclusões apressadas e intolerância de todos os matizes‖.   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mesa 24 

PRÁTICAS DISCURSIVAS, AUTORIA E ARGUMENTAÇÃO NA ESCOLA 

 

Isabel Cristina Michelan de Azevedo (Coordinadora) 

Universidade Federal de Sergipe (UFS)  

icmazevedo@hotmail.com 

 

As circunstâncias históricas das sociedades contemporâneas exigem da escola a ampliação das práticas discursivas que se 

inscrevem nos domínios do simbólico, visando romper com padrões previamente definidos que excluem e punem os 

sujeitos (FOUCAULT, 1982, 1971). Assim, nesta mesa temática coordenada, Isabel Azevedo (UFS), ao estudar ―Novos 

modos de inscrição do sujeito em contos multimodais‖, propõe aos professores adotar novas perspectivas de ensino de 

línguas, visando possibilitar aos estudantes a luta pelas próprias palavras, enquanto produzem discursos multissemióticos. 

Alinhada a essa preocupação, Nukácia Araújo reflete acerca do ―Dialogismo, alteridade e responsividade na escrita em 

EaD‖, partindo da interação verbal e da perspectiva dialógica da linguagem (BAKHTIN, 1979). Ao discutir a constituição 

da alteridade na escrita nesse ambiente, aponta a imbricação desses conceitos no próprio ato de escrita. Tomando a teoria 

da transposição didática (CHEVALLARD, 1991), examina a escrita nesse domínio específico, destacando a necessidade de 

se esperar atitudes responsivas ativas do outro pelo produtor de texto. Soraya Pacífico (USP), por sua vez, preocupa-se com 

a ―Argumentação e autoria no contexto escolar: entre o direito e o silêncio‖,por isso considera o funcionamento discursivo 

do livro didático e as vozes de autoridade que o legitimam com base na Análise do Discurso pecheuxtiana. A pesquisa 

realizada recentemente no Brasil indica que a relação do sujeito-escolar com a argumentação é interditada, uma vez que o 

sentido permitido para a leitura e escrita é dado pelo livro didático ou pelo professor, negando ao estudante a disputa pelo 

dizer e o lugar de autor. Contrariamente, recomenda alternativas que possibilitam nas etapas da Educação Básica conferir 

aos sujeitos-escolares o direito à argumentação e autoria. Por fim, Vânia Torga (UESC) no trabalho ―Gêneros da 

divulgação científica em um manual didático de língua portuguesa em discussão‖ aprofunda a investigação dos artigos 

desse gênero discursivo, presentes em um Manual Didático (MD) para o Ensino Médio, por ser uma atividade científica e 

cultural que mantém ―relações dialógicas, axiológicas e semânticas entre a esfera científica e outras esferas‖ da atividade 

humana (BAKHTIN e o Círculo; GRILLO). Ao analisar livros de Língua Portuguesa, nota que o ensino do processo de 

coordenação e subordinação na perspectiva prescritiva é um elemento basilar na constituição do estudante, por isso sugere a 

organização de uma abordagem semântico-estilística do processo sintático que possibilitaria a criação de uma linguagem 

própria pelo leitor/produtor de textos, superando a função de mero analista da linguagem fechada e acabada do outro. 

 

Soraya Maria Romano Pacífico 

Universidade de São Paulo (USP/RP) 

 

Vânia Lúcia Menezes Torga  

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 

 

Nukácia Meyre Silva Araújo 

Universidade Estadual do Ceará (UECE) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mesa 25 
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ANÁLISE DO DISCURSO: CONTINUIDADES, CALIBRAGENS E INTERFACES 

 

Lígia Mara Boin Menossi de Araujo (Coordinadora) 

UFSCar/Fapesp 

ligiamenossi@gmail.com 

 

Ancorados nos estudos desenvolvidos no Laboratório de Estudos Epistemológicos e Discursividades Multimodais 

(LEEDiM) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) apresentaremos nesta mesa temática trabalhos que se 

debruçam acerca da leitura e estudo de diferentes práticas discursivas multimodais e/ou multissemióticas. Assim, os fatos 

de linguagem tomados como objeto de estudo são diversos, como o trabalho do Prof. Roberto Baronas intitulado 

―Comunicação política e discurso: questões teórico-analíticas‖ que tem como arquivo um conjunto de matérias, posts, 

iconotextos e jingles de campanhas presidenciais brasileiras, do período de abril a outubro de 2014 e foram dados a circular 

nos jornais Folha de S. Paulo e Valor Econômico, na Revista CartaCapital, nos sites e nos facebooks que referem-se aos 

três principais candidatos a presidente do Brasil: Dilma Rousseff, Aécio Neves, Marina Silva e tem como um de seus 

objetivos principais discutir os diferentes acontecimentos discursivos que foram engendrados pelas retomadas, 

transformação e circulação de pequenas frases durante as eleições presidenciais. O trabalho da Profa. Sidnay dos Santos 

tem como título ―Uma leitura de imagens de Dilma Rousseff na mídia‖ e objetiva analisar os modos como os sentidos 

dados a circular na mídia por charges, fotomontagens e fotografias de Dilma são formulados a partir de determinados 

percursos de interpretação, o material de análise é composto por narrativas que circularam em blogs, revistas e jornais 

impressos e online durante os anos de 2009 a 2012. ―A construção discursiva derrisória na Web‖ é o título do trabalho de 

Lígia Araujo que tem como corpus de análise videomontagens do YouTube as quais permitem observar que a derrisão pode 

ser sustentada por uma heterogeneidade dissimulada diferente da heterogeneidade mostrada marcada e não marcada 

empreendida por Authier-Revuz. Outro trabalho que compõe essa mesa temática é de Samuel Ponsoni intitulado ―Uma 

reflexão teórica acerca do discurso literário: onde ficcional e não ficcional se encontram?‖ que propõe, via análise do 

discurso, uma abordagem entre a relação ficcional e não ficcional na linguagem compondo e constituindo, assim, uma 

forma de discurso literário como uma vertente que utiliza a linguística como forma crucial de interpretação do objeto 

literário. Brevemente, cabe afirmar que são trabalhos com ancoragens teóricas semelhantes e que dialogam, mas com 

objetos que parecem distanciar-se, contudo, eles alicerçam uma reflexão que promove o desenvolvimento de ferramentas 

conceituais para a Análise do Discurso.       

 

 

A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DERRISÓRIA NA WEB 

 

Coordenação: Lígia Mara Boin Menossi de Araujo  

UFSCar/Fapesp 

ligiamenossi@gmail.com 

 

Videomontagens do YouTube, que tem como alvo do discurso político derrisório Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma 

Rousseff enquanto candidatos à presidência, constituem o corpus de análise desse trabalho que tem como objetivo 

investigar, por meio da Análise do Discurso de linha francesa, como se dá o funcionamento do discurso político derrisório e 

compreender como os atores políticos Lula e Dilma são tornados em derrisão pelo YouTube. Para a fundamentação teórico-

metodológica, entendemos que a noção de heterogeneidade enunciativa de Authier-Revuz (2004) constitui uma importante 

ferramenta conceitual para refletir sobre a relação do discurso com os seus Outros constitutivos, mas quando se trata de um 

Outro satírico, zombeteiro, que é trazido para o fio do discurso do Eu, cremos que esse discurso satírico se apresenta 

sempre dissimulado nos traços do interdiscurso. Desse modo, nossa hipótese é a de que para se pensar a derrisão em 

suportes como o YouTube, a noção de heterogeneidade possa ser expandida e pensada enquanto heterogeneidade 

dissimulada. Acreditamos que a noção de heterogeneidade formulada por Authier-Revuz, embora bastante pertinente para 

dar conta de corpora políticos marcadamente sérios, que circulam em suportes textuais tradicionais necessita de uma 

reconfiguração no tocante ao tratamento de corpora políticos derrisórios, sobretudo os que circulam em suportes não 

tradicionais como o YouTube que pode ser tomado como um dispositivo enunciativo da Web. Além disso, não se trata de 

uma negociação em que o discurso do Eu delimita ou denega o discurso do outro, mas uma tentativa de apagamento desse 

discurso do outro que se dá legitimado pelo interdiscurso. Isso acontece por meio de uma interincompreensão regrada do 
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discurso  outro, discurso esse que é traduzido para o discurso do Mesmo por meio da construção de um simulacro do 

discurso primeiro (MAINGUENEAU, 2005) o que permite a emergência da heterogeneidade dissimulada (Fapesp – 

Processo nº 2011/09851-8). 

 

COMUNICAÇÃO POLÍTICA E DISCURSO: QUESTÕES TEÓRICO-ANALÍTICAS 

 

Roberto Leiser Baronas  

Professor associado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar/Brasil) 

baronas@ufscar.br 

 

Nesta comunicação, com base na proposta de uma análise discursiva da comunicação, concebida por Alice Krieg-Planque 

(2006; 2009 e 2011) e na teoria das frases sem texto, perscrutada por Dominique Maingueneau (2010; 2011; 2012 e 2014), 

buscamos compreender o funcionamento discursivo da comunicação política brasileira. Para tanto, frequentamos um 

arquivo constituído por um conjunto de matérias; posts; iconotextos e jingles de campanha, que dizem as eleições 

presidenciais brasileiras, no período de abril a outubro de 2014 e que foram dados a circular nos jornais Folha de S. Paulo e 

Valor Econômico; na Revista CartaCapital; nos sites e nos facebooks e referem-se aos três principais candidatos a 

presidente do Brasil: Dilma Rousseff; Aécio Neves e Marina Silva. Num primeiro momento, procurando compreender a 

comunicação política de um ponto de vista discursivo, mobilizamos bases linguísticas e discursivas, por intermédio das 

quais são postas à luz a capacidade dos enunciados de serem destacados e entrarem em circulação nas diferentes 

plataformas midiáticas eleitas para a análise. Num segundo momento, após elencarmos as pequenas frases com maior 

circulação nos textos e plataformas eleitas, perseguindo seus diferentes percursos de retomada ou transformação, 

discorremos sobre as características linguístico-discursivas que favoreceram a retomada, a transformação e a circulação 

dessas pequenas frases destacadas em diferentes ambientes. Em conclusão, por um lado, refletimos acerca da tensão 

ideológica, que se estabelece entre os textos outros que circulam no interdiscurso e as pequenas frases que foram postas a 

circular nos diversos ambientes midiáticos selecionados, e, por outro, refletimos sobre os quadros de restrição e de fonte 

sócio-históricos que exercem sobre os enunciados de curta extensão selecionados uma pressão forte e, por último, 

discutimos os diferentes acontecimentos discursivos que foram engendrados pelas retomadas, transformação e circulação 

dessas pequenas frases durante as eleições presidenciais brasileiras. 

 

UMA LEITURA DE IMAGENS DE DILMA ROUSSEFF NA MÍDIA 

 

Sidnay Fernandes dos Santos  

Universidade Estadual da Bahia – UNEB/Brasil 

sidnayfernandes@hotmail.com 

 

Nesta comunicação, apresentamos uma análise discursiva, cuja base teórico-metodológica é o trabalho de Dominique 

Maingueneau (1984; 2008; 2010; 2014). A concepção de prática intersemiótica (Maingueneau, 1984) abarca nossas 

reflexões, que estão centradas no objetivo de analisar os modos como os sentidos dados a circular na mídia por charges, 

fotomontagens e fotografias de Dilma Rousseff são formulados a partir de determinados percursos de interpretação. Como 

material de análise, trabalhamos com narrativas que circularam em blogs, revistas e jornais impressos e online durante os 

anos de 2009 a 2012. Esse recorte temporal justifica-se pela consideração do acontecimento discursivo Eleições 

Presidenciais Brasileiras de 2010 e, por extensão, os primeiros anos de atuação da presidente eleita.  Nessa perspectiva, 

interessa-nos não só compreender como os textos circulam, mas como as práticas linguageiras, na esfera da atividade 

jornalística, retomam, transformam e reformulam já-ditos, cujos sentidos podem adquirir grandes potencialidades 

enunciativas. Maingueneau não se preocupa apenas com a produção de sentidos, mas também com a sua circulação. Desde 

Genèses du discours (1984), quando traz as práticas discursivas e não apenas o discurso como objeto de estudo, destaca que 

o modo pelo qual o texto é produzido e pelo qual é consumido estão ligados. Interessa-nos também compreender até que 

ponto a destextualização do verbal e/ou do imagético persiste numa (re) contextualização narrativa que direciona o leitor 

para um percurso interpretativo deôntico.  Nesse horizonte, defendemos a ocorrência de destacamento em textos 

imagéticos, pois concluímos que há recortes da imagem que adquirem relativa autonomia textual e se constituem como 

destacáveis de seu texto-fonte. 
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UMA REFLEXÃO TEÓRICA ACERCA DO DISCURSO LITERÁRIO: ONDE FICCIONAL E NÃO FICCIONAL SE 

ENCONTRAM? 

 

Samuel Ponsoni 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar/Brasil) - FAPESP 

sponsoni@yahoo.com 

 

A literatura, em termos de linguagem, mobiliza gênero, tipo de discurso, ideologias, situações de enunciação diversas e 

tudo isso é para que o discurso engendrado no texto literário coloque a funcionar sentidos a serem comunicados. É 

impossível pensar que a comunicação literária fará algum sentido se não houver algo que fala antes, ou mesmo tempo e 

depois de sua enunciação, não somente em palavra, mas também em sentido e seus efeitos. Para além da textualidade, na 

comunicação literária, há uma série de implícitos trabalhados em formas diversas e que ligará, em última instância, dois 

polos completamente distintos: o elemento ficcional e o elemento não ficcional da linguagem. Literatura e discurso ensejam 

a discussão entre ficcional e realidade e é a partir disso que este trabalho se fundamenta. Tentaremos empreender uma 

reflexão teórica, via estudos discursivos, de orientação francesa, sobretudo os trabalhos sobre discurso literário, forjados 

por Dominique Maingueneau, para compreender como o discurso literário -- e suas claras implicações ideológicas, 

portanto, materiais, do real da história, -- pode ser parte ou a própria representação em uma situação de enunciação onde o 

ficcional toca o real firmemente por meio da linguagem. Utilizaremos, como corpus de análise, contos literários fantásticos, 

publicados no Brasil dos anos 1970. A hipótese é que certas imagens discursivas expostas nessas narrativas fazem uma 

gestão da conjuntura histórico-social em diversas dimensões, como, por exemplo, ao construir uma cenografia prenhe de 

estereótipos e feixes ideológicos do ambiente social. Tentar responder a essas hipóteses faz-se um dos objetivos deste 

trabalho (Fapesp – Processo nº 2011/09881-4).  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mesa 26 

  

LÍNGUA E SUJEITO: PRODUÇÃO DE SENTIDOS 

  

Vejane Gaelzer (Coordinadora) 

Instituto Federal Farroupilha 

vejane.gaelzer@iffarroupilha.edu.br 

 

Esta proposta de Mesa Temática é constituída por Pesquisadores das Universidades do Rio Grande do Sul (UFRGS) e do 

Instituto Federal Farroupilha (IFF). Essa proposta se  dá a partir de realização de pesquisas com base em pressupostos 

teóricos e procedimentos metodológicos da Análise do Discurso de Linha francesa. Em "Movimentos Teóricos-

Metodológicos e Incursões Analíticas: a constituição do Dicionário CALDAS AULETE DIGITAL", Daiane Siveris busca 

compreender a noção de língua e a de sujeito que sustentam o dicionário em sua versão impressa e em sua edição digital, 

visando às especificidades de cada um dos instrumentos linguísticos.Em "Os modos de subjetivação instituídos a partir da 

inclusão digital na Escola Pública", Angela Plath traz reflexões sobre a constituição de sujeito em condições de exclusão 

social, através da escrita digital, partindo da análise de práticas de ensino de leitura e escrita digital realizadas em ambientes 

informatizados da rede pública de ensino. Em "Do Fato ao Discurso: o trabalho do Sujeito para significar" Márcia Dresch 

busca analisar o trabalho com jornal impresso, chamando atenção para as noções de sujeito, sentido e história. Deste modo, 

a pesquisa tem por objetivo discutir a inserção da mídia impressa no ensino de língua, mais especificamente o uso 

pedagógico que é feito das notícias na sala de aula. 

Em "Sprachmischung:  elementos de identificação", Vejane Gaelzer busca analisar as relações pertinentes 

a Sprachmischung, inserida dentro das práticas sociais nos modos como os processos de subjetivação se produzem, com 

vistas a caracterizar que os sujeitos ao falarem, assumem dentro da escala social um lugar e recebem um julgamento a partir 

da variante linguística usada. 

  

  

SPRACHMISCHUNG: ELEMENTOS IDENTITÁRIOS 
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Vejane Gaelzer 

Instituto Federal Farroupilha 

vejane.gaelzer@iffarroupilha.edu.br 

 

Nesta pesquisa, buscamos analisar as relações pertinentes a Sprachmischung e nela observarmos a relação entre sujeito, 

língua e história. A língua significa a partir dos processos ideológicos nos quais os sujeitos estão inseridos, porque não se 

pode dizer senão afetado pelo simbólico.  Assim, não podemos falar de sujeito, sem falar de língua, esta inserida dentro das 

práticas sociais nos modos como os processos de subjetivação se produzem. Cabe destacarmos que para fazermos nossas 

reflexões sobre Sprachmischung, faremos uma abordagem sobre a concepção de língua e sujeito a partir de Bakhtin (2005) 

e de Pêcheux (2007). Para Bakhtin (2005), o funcionamento da língua e seu real está nas práticas sociais e é nas práticas 

sociais que as palavras assumem efeitos de sentido, porque uma língua real está sujeito à hibridez e a exterioridade é 

constitutiva da língua. Isso significa que os sujeitos ao falarem, assumem dentro da escala social um lugar e recebem um 

julgamento a partir da variante linguística usada. Nesta perspectiva, na Sprachmischung, temos uma língua 

fluida(ORLANDI, 2002) que se materializa nas práticas sociais dasGemeinde(comunidade) e que se preserva de geração 

em geração. Trata-se de uma língua típica, a mistura do dialeto alemão com a língua Portuguesa:  a Sprachmischung, um 

elemento essencial na construção do imaginário de identificação dos filhos de descendentes de imigrantes alemães como 

grupo e esse imaginário aparece na memória discursiva ao falarem de si. Desse modo, nosso corpus é composto por relatos 

de descendentes de imigrantes da cidade de Santo Cristo/RS. Portanto, a Sprachmischung é uma forma de reconhecimento 

e remete a um sentimento de pertencimento que faz parte da identificação e que vive no imaginário social que constitui 

esses sujeitos. 

 

DO FATO AO DISCURSO: O TRABALHO DO SUJEITO PARA SIGNIFICAR 

 

Márcia Dresch 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

marciapelotas@gmail.com 

 

A partir dos pressupostos teóricos da Análise do Discurso Francesa (Pêcheux), analisamos o trabalho com jornal impresso, 

destacando as noções de sujeito, sentido e história.Este trabalho tem por objetivo discutir a inserção da mídia impressa no 

ensino de língua, mais especificamente o uso pedagógico que é feito das notícias na sala de aula. Há na leitura do texto 

jornalístico, especialmente da notícia, um efeito que amalgama o fato e as representações que dele são feitas – o discurso –, 

de modo que a notícia adquire status de realidade. Esse é sim um efeito próprio do uso da linguagem; contudo, pelas 

características específicas desse tipo de texto, que opera diretamente com categorias como tempo, espaço e 

impessoalização, o apagamento do tecido discursivo atua na composição do que, no texto jornalístico, se pode designar 

como efeito de verdade. Pesquisa desenvolvida em escolas no sul do Rio Grande do Sul constatou a realização de um 

grande número de atividades com o jornal impresso. Na maior parte delas, os professores promovem debates sobre assuntos 

pautados e veiculados pela mídia, práticas que, via de regra, legitimam uma forma de dizer o mundo recortada pelo 

midiático. A concepção escolar da notícia reforça a teoria do espelho e desconsidera a subjetividade envolvida em todo o 

processo de produção discursiva. A ideia de espelhamento da realidade não se sustenta teoricamente, porque fundamentada 

numa visão de transparência da linguagem, mas sua influência sobre o modo de ler o jornal é decisiva.  

 

OS MODOS DE SUBJETIVAÇÃO INSTITUÍDOS A PARTIR DA INCLUSÃO DIGITAL NA ESCOLA PÚBLICA 

 

Angela Planth 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

plath11@hotmail.com 

 

A partir do suporte teórico-analítico da Análise do Discurso de linha francesa, refletimos sobre a constituição de sujeito em 

condições de exclusão social, através da escrita digital, partindo da análise de práticas de ensino de leitura e escrita digital 

realizadas em ambientes informatizados da rede pública de ensino. Segundo Pêcheux (1975) o funcionamento ideológico a 

constituição ideológica dos sujeitos e dos sentidos através da linguagem faz das práticas discursivo-sociais o mecanismo de 

manutenção ou de transformação das relações ideológicas. Seguindo esta perspectiva, enfocamos questões pertinentes às 
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relações estabelecidas com a exterioridade sócio-histórica através dos modos de subjetivação, tomando a assunção à autoria 

que, segundo Orlandi (1993), condiz ao fechamento ilusório do texto a partir da função-sujeito.Desse modo, partimos da 

análise dos gestos de interpretação constituídos através das produções textuais digitais, de acordo com a concepção da 

interpretação como o gesto, da ordem do simbólico, que institui  o sujeito e sentidos (ORLANDI, 2004). A navegação no 

ciberespaço institui novos funcionamentos para a escrita e relações do sujeito com a linguagem a partir da constituição do 

sujeito-internauta, pelas novas formas de inscrição nos saberes, instituídas a partir das materialidades digitais de 

escrita.Considerando o gesto de escrita digital em sua historicidade, na perspectiva discursiva, o objetivo consiste em tomar 

a relação do sujeito com a linguagem em sua representação escrita como o trabalho social de construção dos sentidos, para 

refletir sobre como, a partir desta relação, configura-se a assunção à autoria do sujeito-aluno-internauta como forma de 

produção de diferentes modos de identificação – e de contra-identificação – aos saberes e práticas que o submetem a 

condições de exclusão social. 

 

MOVIMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS E INCURSÕES ANALÍTICAS: A CONSTITUIÇÃO DO 

DICIONÁRIO CALDAS AULETE DIGITAL 

 

Daiane Siveris  

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - CNPq 

daiasiveris@gmail.com 

 

Este trabalho visa a apresentar reflexões acerca do objeto de estudo na Tese de Doutorado que vimos desenvolvendo. Na 

Tese, nosso objetivo é explicitar o modo de constituição dos dicionários Caldas Aulete Digital e Dicionário Contemporâneo 

da Língua Portuguesa, visando à noção de língua e à de sujeito que sustentam o dicionário em sua versão impressa e em sua 

edição digital. Para este trabalho, estabelecemos um recorte da Tese, enfatizando a constituição do dicionário Caldas Aulete 

Digital, no que tange ao papel da língua e ao de sujeito. Realizaremos movimentos teóricos sob a luz da teoria 

pecheuxtiana, na busca por compreender como a noção de língua, que, para Michel Pêcheux, é o que dá suporte aos 

processos discursivos, entendida como o lugar da materialização do discurso, o lugar da realização dos efeitos de sentido a 

partir dos processos discursivos, e a noção de sujeito, interpelado ideologicamente e afetado pelo inconsciente, são 

constitutivos do dicionário que é publicado em Portugal, no século XIX, e, posteriormente, passa a ser reeditado no Brasil, 

no decorrer do século XX, culminando com a publicação da edição digital em 2006. Ademais, estabeleceremos recortes 

discursivos a partir do projeto da editora que idealiza a edição digital, os quais permitirão realizar incursões analíticas para 

explicitar como esse funcionamento se dá na constituição do dicionário digital. Além disso, recorreremos a acepções de 

verbetes para explicitar o funcionamento da língua em movimento no dicionário digital, uma vez que os verbetes e suas 

acepções advém da produção de sentidos dos sujeitos falantes da língua portuguesa em constante (re)significar. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MESA 27 

 

IDENTIDADE E DISCURSO: CASOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL 

 

Maria José Coracini (Coordinadora) 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 

coracini.mj@gmail.com 

 

A mesa temática Identidade e Discurso em situações de vulnerabilidade social,  

coordenada por Maria José Coracini, conta com quatro apresentações:  

1) ―Espaço e caminhos entre a sedução e a transformação na língua-cultura estrangeira‖, de Márcia Barroso;  

2) ―Ensino-aprendizagem de língua inglesa, condição feminina e vulnerabilidade social: (de) que língua-cultura estamos 

falando?‖, de Mariana Peixoto;  

3) (Des)encontros e estranhamentos: representações e deslocamentos identitários de uma professora de inglês de contexto 

de privação de liberdade, de Valdeni Reis; finalmente, 

4) ―Discurso e Trauma: o caso de uma moradora de rua‖, de Maria José Coracini.  
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Voltados para a constituição identitária de sujeitos em diferentes situações de vulnerabilidade social, três trabalhos situam 

os participantes de pesquisa em contexto escolar:  prática da língua inglesa nos Estados Unidos (Programa Federal de 

Jovens Embaixadores) e estudo da mesma língua estrangeira por adolescentes de baixa renda promovido por Ongs. No 

primeiro caso, ressalta-se o fascínio da língua estrangeira que seduz os jovens; no segundo, sobressai a resistência das 

jovens à promessa de melhoria de vida que a língua inglesa representa. O terceiro trabalho investiga posições discursivas 

assumidas ou negadas por uma professora de inglês, atuante em uma Unidade Socioeducativa para adolescentes em conflito 

em Belo Horizonte, Minas Gerais/Brasil. O último trabalho objetiva analisar a materialidade lingüística do relato de uma 

moradora de rua sobre o seu passado com forte incidência sobre o presente, com vistas a estudar sua constituição 

identitária, a partir de situações traumáticas. As representações de si, que sempre provêm do outro, são as principais 

responsáveis pelas reações subjetivas, já que o sujeito, desde a mais tenra idade, deseja ser o objeto de amor do outro. 

Todas as apresentações orais se baseiam em aspectos teórico-metodológicos da Análise de Discurso, com forte incidência 

da perspectiva discursivo-desconstrutivista (três trabalhos), que encontra em Michel Foucault, Jacques Derrida e Jacques 

Lacan (e Freud) o seu tripé, embora respeitando as diferenças entre os pensadores. De Foucault, importam principalmente 

as relações de poder(-saber) que pressupõem a possibilidade de resistência e a noção de formação discursiva; da psicanálise 

freudo-lacaniana, as noções em torno do sujeito – inconsciente, dividido, heterogêneo; de Derrida, a problematização do 

edifício logocêntrico que constitui a cultura ocidental de que somos herdeiros. De todos eles, a noção de linguagem opaca, 

plurissêmica, de sujeito descentrado, inconsciente, com pouco ou nenhum controle sobre os efeitos de sentido, e o 

questionamento da logocentrismo que exclui, marginaliza. A coleta de corpus está centrada em entrevistas abertas. 

 

 

DISCURSO E TRAUMA: O CASO DE UMA MORADORA DE RUA 

 

Maria José Coracini 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), SP, Brasil 

coracini.mj@gmail.com 

 

Resultado de pesquisa mais ampla, subsidiada pelo CNPq, denominado Gênero, Discurso E escrit(ur)a de si: vidas 

itiner(R)ANTES, esta comunicação discute a relação entre discurso e trauma, a partir de um relato feito por uma moradora 

de rua, na cidade de Campinas. Tomamos trauma como um acontecimento inesperado que pode ser simbolizado, 

diferentemente do recalque, mas, por ser doloroso, o sujeito evita tocar no assunto, pela dificuldade que encontrou em ser 

processado. Foi o que ocorreu com nossa participante de pesquisa. O trauma advém da infância e foi provocado por sua 

mãe que a discriminava por ser negra (seu pai era negro); por essa razão, induziu-a à prostituição. O sofrimento que a 

lembrança desse trauma lhe causa provoca, de um lado, resistência à verbalização e, por outro, vergonha, comportamento 

que advém da imagem de si no outro. Seu auto-relato aponta as marcas deixadas pela ausência de amor da mãe, nos tempos 

de constituição psíquica, quando a criança se sente integrada à mãe. A sua auto-imagem se viu, assim, destruída para 

sempre: preconceito, desprezo, que provocou tratamento diferenciado entre ela e suas irmãs ―brancas‖ (de pai ―branco‖) – 

as irmãs foram escolarizadas e ela, não. Tudo a levou à rua, à descrença, à sarjeta. Esta comunicação tem o objetivo de 

analisar a materialidade lingüística com vistas a estudar a constituição identitária da participante de pesquisa. As 

representações de si, que sempre provêm do outro, são as principais responsáveis, já que o sujeito, desde a mais tenra idade, 

deseja ser o objeto de amor do outro. Quando isso não acontece, a frustração e o descaso por si e pelo outro se tornam 

irreversíveis. Do ponto de vista teórico, apoiamo-nos na perspectiva discursivo-desconstrutivista, que encontra em Michel 

Foucault, Jacques Derrida e Jacques Lacan (e Freud) o seu tripé, embora respeitando as diferenças entre os pensadores.  

Palavras-chave: discurso; desconstrução; gênero; trauma; linguagem. 

 

(DES)ENCONTROS E ESTRANHAMENTOS: REPRESENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS IDENTITÁRIOS DE 

UMA PROFESSORA DE INGLÊS DE CONTEXTO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 

 

Valdeni da Silva Reis 

UFVJM 

valdeni.reis@gmail.com 
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O presente trabalho investiga posições discursivas assumidas ou negadas por uma professora de inglês, atuante em uma 

Unidade Socioeducativa para adolescentes em conflito em Belo Horizonte, MG/Brasil. De modo mais específico, o estudo 

estará focado na investigação das representações e deslocamentos identitários da professora de inglês a partir de 

intervenções pedagógicas administradas em sua sala de aula por um grupo de pesquisadores. As intervenções partiam da 

constituição de uma instrução formal manejada para criar oportunidades de aprendizagem em curtas e intensas unidades 

linguísticas, denominadas Oportunidades em Gotas. O estudo explora, assim, teorias em torno da formação do professor de 

LI e da instrução formal nos limites da sala de aula; da noção de tempo e memória relacionados à noção de espaço, além de 

questões em torno dos deslocamentos identitários e subjetivos, como pontos centrais da proposta. As intervenções partiam 

de questões em torno do conceito Efeito de Suspensão que estagna dizeres e ações neste espaço encarcerado (REIS, 2011), 

em contraponto com a formulação das Oportunidades em Gotas constituídas, justamente, no intuito de desestabilizar o que 

está ali paralisado. Como metodologia de análise, utilizamos teorias do discurso, sendo que a formação e o tratamento do 

corpus também estão ancorados nos princípios e procedimentos da análise de discurso. Mais especificamente, o estudo se 

constitui como uma perspectiva discursiva comprometida com a noção de subjetividade psicanalítica. Serão analisadas 

entrevistas feitas com a professora no início e ao final do ano de intervenção. Análises indicam deslocamentos identitários 

vivenciados pela professora ao ser convocada a repensar seu fazer pedagógico e seu posicionamento discursivo, assumindo 

– de forma não-harmoniosa ou constante – a posição-professora de inglês, como possibilidade de empoderamento.  

 

(RE)CONSTITUIR-SE NA LÍNGUA-CULTURA DO OUTRO:ENTRE A SEDUÇÃO, A VISIBILIDADE E A 

TRANSFORMAÇÃO 

 

Márcia Barros BARROSO 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

barroso.ma@gmail.com 

 

Nossa pesquisa de doutorado desenvolve-se a partir de uma concepção discursivo-desconstrutivista da linguagem e de 

conceitos da psicanálise freudo-lacaniana. Desenvolvemos um estudo a respeito do lugar da língua-cultura estrangeira na 

constituição subjetiva e, portanto, na construção identitária de jovens brasileiros de baixa renda. O corpus foi constituído a 

partir de dizeres dos Jovens Embaixadores, participantes do programa de mesmo nome, que nos chamou especial atenção 

no contexto da inscrição de jovens na discursividade da língua inglesa. O programa, iniciativa da Embaixada norte-

americana no Brasil, é bastante popular, altamente seletivo e tem como principal prêmio uma viagem aos Estados Unidos 

da América. No processo, trabalham-se e se incentivam-se especialmente duas questões: os valores e condutas típicas da 

língua-cultura inglesa/norte-americana e o trabalho assistencialista voluntário. Nesta pesquisa, problematizam-se as 

enunciações da Embaixada em relação ao programa enquanto inclusivo/disciplinador e, principalmente, as dos jovens 

participantes, enquanto dizeres de sedução e inscrição na discursividade do outro que os constitui. O objetivo principal do 

trabalho é contribuir para uma reflexão sobre o movimento de mudança subjetiva (e seus efeitos na constituição identitária) 

desses estudantes de baixa renda a partir dessa inscrição na língua-cultura inglesa. São observados e analisados, entre 

outros aspectos, nos dizeres dos jovens, tanto a sedução pelo outro-estrangeiro quanto os efeitos de visibilidade advindos da 

posição-sujeito ocupada por esses jovens enquanto ―embaixadores‖. A análise do corpus discursivo implica nosso olhar, 

como pesquisadora, para a produção e os deslocamentos de sentidos nas enunciações dos jovens. Nessa materialidade, 

observam-se as regularidades e dispersões discursivas, que vão dando corpo a representações e formando nossos eixos de 

pesquisa. 

Palavras-chave: docilidade; construção identitária; língua-cultura inglesa; mudança subjetiva. 

 

ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA, CONDIÇÃO FEMININA E VULNERABILIDADE SOCIAL: 

(DE) QUE LÍNGUA-CULTURA ESTAMOS FALANDO? 

 

Mariana PEIXOTO 

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 

mariipx@gmail.com 

 

Orientando-nos a partir da perspectiva discursivo-desconstrutivista, pretendemos, com este trabalho, apresentar um recorte 

de nossa tese de doutorado, em andamento, cujo principal objetivo é melhor compreender o modo como a língua inglesa 
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afeta a construção identitária de gênero de mulheres-adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Nosso trabalho 

aposta na hipótese de que, apesar de a construção do imaginário da língua inglesa (re)produzir representações que 

reverberam uma ―promessa‖ (DERRIDA, [1996] 2001) de um lugar social para os sujeitos habitarem, acreditamos que 

adolescentes, em situação de vulnerabilidade social, ―resistem‖ (FOUCAULT, [1979] 2010) a essa promessa e que isso se 

deve ao fato de não se identificarem com a promessa de que o aprendizado da língua inglesa supostamente lhes oferece. 

Para a coleta do corpus, escolhemos uma ONG que trabalha apenas com adolescentes do sexo feminino pelo fato de 

querermos problematizar, em nosso estudo, o lugar que a língua inglesa supostamente oferece, melhor dizendo, promete a 

um determinado gênero, no caso, o gênero feminino. Assim sendo, o corpus de nosso estudo constitui-se de 25 entrevistas 

gravadas em áudio com alunas, entre 14 e 16 anos, de um curso de inglês como língua estrangeira, oferecido por uma ONG 

da cidade de Campinas. Nesta comunicação, apresentaremos uma análise de recortes extraídos das entrevistas já coletadas e 

problematizaremos os modos como as representações da língua inglesa se materializam no dizer das participantes e como 

estas se imbricam com a construção de um suposto lugar social para a sua condição de mulher-adolescente em situação de 

vulnerabilidade social. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mesa 28 

 

APORTES AL ESTUDIO INTERDISCIPLINARIO DEL LENGUAJE Y DEL DISCURSO JURÍDICOS: ESTRATEGIAS 

TEÓRICO-METODOLÓGICAS PARA REFLEXIONAR SOBRE SU COMUNICABILIDAD 

 

Rojas, Edgardo Gustavo (Coordinador) 

IDIHCS – FAHCE – UNLP 

egustavorojas@hotmail.com 

 

Esta mesa temática integra distintos aportes del Proyecto de Investigación ―Lenguaje jurídico, cognición y 

comunicabilidad: la escritura de sentencias judiciales desde una perspectiva lingüístico-cognitiva‖ (Programa Nacional de 

Incentivos a Docentes Investigadores, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La 

Plata), dirigido por la Dra. Mariana Cucatto y codirigido por el Dr. Ernesto Domenech. Los expositores e integrantes del 

proyecto precitado entendemos que el estudio interdisciplinario del discurso jurídico, en el marco del estado democrático, 

contribuye a facilitar la comunicación entre los operadores del sistema judicial, entre estos y la ciudadanía y, en el contexto 

de una creciente integración regional y global, entre diferentes tradiciones y sistemas jurídicos. Así, Julieta Amorebieta y 

Vera y Julia Espósito desarrollan un aporte a la textología contrastiva y al derecho comparado en torno a la acción de 

amparo, estatuto legal de nuestro sistema jurídico que carece de un equivalente funcional en las legislaciones francesa y 

estadounidense. Silvia Naciff, en su trabajo, plantea los problemas terminológicos que entraña la traducción jurídica de las 

figuras legales que, en la justicia francesa y en el nuevo Código Civil Argentino, designan las uniones convivenciales. A 

través de un estudio de caso y un marco referencial cognitivista, Laura Pérez De Stefano analiza los sintagmas nominales 

que denominan a la mujer trabajadora y al hostigamiento laboral del que esta resulta víctima, explorando las habilidades y 

dominios conceptuales que dichas construcciones textualizan en la sentencia correspondiente. Finalmente, Rojas propone 

una aproximación pragmático-cognitiva a los enunciados condicionales en el lenguaje judicial, su aporte a la conectividad y 

el despliegue ―controlado‖ de espacios mentales en un corpus de fallos producidos por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación Argentina. En suma, nuestra mesa temática propone una aproximación a dos variantes o dimensiones del discurso 

jurídico, desde dos perspectivas teórico-metodológicas: (a) el lenguaje legislativo o legal, desde una perspectiva 

traductológica y contrastiva, en las primeras ponencias referidas, y (b) el lenguaje judisdiccional, en las últimas ponencias, 

adoptando una mirada lingüístico-cognitiva. 

 

 

LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS MENTALES –HIPOTÉTICOS– COMO ESTRATEGIA CONECTIVA EN EL 

LENGUAJE JUDICIAL   

 

Edgardo Gustavo Rojas 

mailto:egustavorojas@hotmail.com
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 IDIHCS – FAHCE – UNLP 

egustavorojas@hotmail.com 

 

Este trabajo se enmarca en el proyecto de tesis doctoral (FAHCE – UNLP) que dirige la Dra. Mariana Cucatto y codirige la 

Dra. Estrella Montolío Durán titulado Una dimensión imaginaria del discurso judicial: estudio exploratorio sobre los 

enunciados contrafácticos presentes en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (CSJN) a partir 

de la Reforma Constitucional de 1994. Para esta presentación, nos proponemos como objetivo general explorar y describir 

los enunciados condicionales presentes en el corpus conformado por las sentencias de la CSJN, adoptamos una estrategia 

cualitativa de análisis lingüístico sobre una muestra intencional de ejemplares, y construimos nuestro marco referencial con 

la teoría de los espacios mentales y la fusión conceptual. En especial, situamos nuestra mirada analítica en los enunciados 

condicionales que se apartan de sus manifestaciones prototípicas en el español rioplatense y, entre nuestras conclusiones 

preliminares, sugerimos que estas emisiones contribuyen a la conectividad y al despliegue ―controlado‖ de espacios 

mentales. 

 

ESTUDIO COMPARADO PRELIMINAR DEL AMPARO: APROXIMACIONES AL DISCURSO JURÍDICO EN 

ARGENTINA, ESTADOS UNIDOS Y FRANCIA 

 

Julieta Amorebieta y Vera 

FAHCE – UNLP 

julietaamorebieta@hotmail.com 

 

Julia Espósito 

FAHCE – UNLP 

juliespo@hotmail.com 

 

El presente trabajo pretende abordar el estudio comparativo de una figura jurídica muy particular: la acción de amparo. Nos 

interesa analizar la regulación y el funcionamiento de esta garantía constitucional dentro del contexto en el que surge, tanto 

en el derecho argentino, como en el estadounidense y en el francés. El interés por este estudio radica en la dificultad que 

plantea la ausencia de esta figura en los sistemas estadounidense y francés y, por consiguiente, su falta de equivalente 

funcional (Nord, 2007), lo que acarrea a su vez dificultades terminológicas en el momento de la traducción. Para esto 

realizaremos un análisis de cada una de las legislaciones y estudios doctrinarios, y una comparación de los posibles 

equivalentes, para –en un trabajo futuro– estar en condiciones de abordar un análisis y ejemplificación de nuestros 

hallazgos a través de sentencias concretas. Como resultado del estudio preliminar, evidenciamos que la acción de amparo 

no existe como tal fuera del derecho latinoamericano, de España y las Filipinas (Brewer-Carías, 2009), aunque sí existen 

figuras similares tanto en Francia como en Estados Unidos. Como afirma Cao (2007), la traducción es fuente de gran 

contribución y enriquecimiento tanto para el derecho como para la cultura y la experiencia humana en general, por lo que 

consideramos que esta investigación se perfila como un aporte novedoso al desarrollo del Derecho Comparado y a la 

textología contrastiva en tres lenguas y culturas jurídicas desde el ámbito de los estudios de traducción jurídica, todavía 

incipientes en la Argentina. 

 

LA REALIDAD JURÍDICA DE LAS PAREJAS "SIN PAPELES": CONCUBINAGE - UNIÓN CONVIVENCIAL. LA 

PROBLEMÁTICA TERMINOLÓGICA AL MOMENTO DE TRADUCIR 

 

Silvia Naciff 

FAHCE – UNLP 

silvianaciff@gmail.com 

 

El trabajo que presentamos se encuentra enmarcado en el proyecto de investigación ―Lenguaje jurídico, cognición y 

comunicabilidad: la escritura de las sentencias judiciales desde una perspectiva lingüístico-cognitiva‖ (Programa Nacional 

de Incentivos a Docentes Investigadores, Universidad Nacional de La Plata) y aborda la problemática terminológica que 

tratamos los traductores públicos y de textos jurídicos cuando nuestro trabajo nos enfrenta con distintas tradiciones y 

sistemas judiciales. A partir del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina –aprobado por Ley 26994 y que 
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entrará en vigencia el 1ᵒ de Agosto de 2015–, se instituyen nuevas figuras legales y un ―modificado‖ discurso jurídico en 

torno a ellas. Tal es el caso de las uniones convivenciales, designación que remite, en su origen, a expresiones de 

connotación peyorativa como concubinage y concubinato o, en términos coloquiales, a las "parejas sin papeles", y que en la 

reflexión traductológica presenta la dificultad de hallar el equivalente más apropiado y justo en el francés jurídico. Cuando 

traducimos, como sostienen Gémar (1995) y Borja Albi (2000), traducimos dos sistemas jurídicos distintos, por lo cual es 

menester interpretarlos y comprenderlos para propiciar el término más apropiado, es decir, el que asimile de un modo 

pertinente el sentido de las expresiones correspondientes; en el caso que nos ocupa, las figuras legales del derecho francés y 

del ordenamiento legal argentino. En la proyección de nuestra investigación en torno a las uniones convivenciales, además 

de nuestra contribución al proyecto de investigación precitado, deseamos e intentamos realizar un aporte a las cátedras de 

traducción jurídica en francés de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La 

Plata. 

 

ACERCA DE LAS TENSIONES ENTRE LOS MODOS DE DESIGNACIÓN DE LA MUJER TRABAJADORA Y DE 

LA DISCRIMINACIÓN LABORAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO: UN ESTUDIO DE CASO 

 

Laura Pérez De Stefano 

IDIHCS – FAHCE – UNLP 

l_perezdestefano@yahoo.com.ar 

 

El presente trabajo se inscribe en el Proyecto de Investigación ―Lenguaje jurídico, cognición y comunicabilidad: la 

escritura de sentencias judiciales desde una perspectiva lingüístico-cognitiva‖ (Programa Nacional de Incentivos a 

Docentes Investigadores, FAHCE, UNLP), dirigido por la Dra. Mariana Cucatto y codirigido por el Dr. Ernesto Domenech. 

En este marco, abordaremos específicamente el fallo del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro del 6 

de abril de 2005 en ―Dufey, Rosario Beatriz c/ Entretenimiento Patagonia S.A. s/sumario s/ inaplicabilidad de ley" –

―leading case‖ en materia de acoso psicológico en el ámbito laboral–, con el propósito de describir, ejemplificar y analizar 

1) los sintagmas nominales semiescuetos y con expansión predicativa con los que la trabajadora es inscripta y nombrada a 

lo largo de la sentencia; 2) los sintagmas nominales con los que se designa el hostigamiento laboral del que es víctima; 3) 

las características que, respectivamente, en tales cadenas de denominación adquieren prominencia textual e iconicidad y 

que figuran y (con)figuran a la mujer trabajadora/ violentada. Sin desconocer que los modos de inscripción de la mujer en 

este ejemplar del lenguaje jurídico está ―atravesados‖ por las expresiones propias de tal lenguaje como lenguaje de 

especialidad (Alcaraz Varó y Hughes, 2009; Montolío y López Samaniego, 2008; Cucatto, M. 2009, 2010, 2012), es dable 

postular cierto corrimiento progresivo hacia formas de designación que gramaticalizan dominios cognitivos relacionados 

con la doble condición de ―trabajadora‖ y ―víctima de violencia laboral‖ (Hirigoyen, 2001; Barbado Patricia 2007, Dobarro 

Viviana, 2011) sin que se logre textualizar, sin embargo, una perspectiva de género en la situación de maltrato laboral. 

 

LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS MENTALES –HIPOTÉTICOS– COMO ESTRATEGIA CONECTIVA EN EL 

LENGUAJE JUDICIAL 

 

Edgardo Gustavo Rojas 

IDIHCS – FAHCE – UNLP 

egustavorojas@hotmail.com 

 

Esta presentación se enmarca en el Proyecto de Investigación ―Lenguaje jurídico, cognición y comunicabilidad: la escritura 

de las sentencias judiciales desde una perspectiva lingüístico-cognitiva‖ (Programa Nacional de Incentivos a Docentes 

Investigadores, Universidad Nacional de La Plata) que dirige la Dra. Mariana Cucatto y codirige el Dr. Ernesto Domenech. 

Proponemos una aproximación pragmático-cognitiva a los enunciados condicionales en el lenguaje judicial, su aporte a la 

conectividad y el despliegue ―controlado‖ de espacios mentales en un corpus de fallos producidos por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación Argentina. Nuestro objetivo consiste en describir las formas prototípicas que adoptan estas emisiones 

en el corpus considerado y algunas de sus funciones en la argumentación jurídica. Para llevar a cabo el estudio, 

construimos una muestra intencional de sentencias rubricadas por los ministros del órgano jurisdiccional precitado, 

asumimos como marco referencial la teoría de la fusión o integración conceptual y, en el plano metodológico, nos 

posicionamos en un nivel exploratorio de análisis lingüístico. Los primeros hallazgos de la investigación nos llevan a 
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concluir, provisionalmente, que las emisiones condicionales contribuyen de modos diversos al ―moldeado‖ de contenidos 

conceptuales que atañen a una compleja red de dominios nocionales. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MESA 29 

 

O DISCURSO CAPITALISTA: LUGAR DE ARTICULAÇÃO POSSÍVEL ENTRE A PSICANÁLISE E A ANÁLISE 

DO DISCURSO 

 

Leda Verdiani Tfouni (Coordinadora) 

Universidade de São Paulo (FFCLRP-USP) 

lvtfouni@usp.br 
 

Pretende-se propor uma articulação entre o discurso capitalista e o político, na interface da Análise do Discurso (AD) e da 

psicanálise lacaniana. O político é entendido como relações de poder que fazem emergir a luta de classes, cujo efeito é a 

produção de uma forma-sujeito capitalista, caracterizado por ser aparentemente livre, mas submisso. Na psicanálise, o 

discurso capitalista denega a castração, ou seja, a incompletude da linguagem, e, como consequência, as relações 

imaginárias ficam infladas. Porém, mesmo que no discurso capitalista exista uma tentativa de velar a castração, esse mesmo 

discurso dependerá da incompletude da linguagem para se produzir e se legitimar. A produção do discurso capitalista, 

portanto, assenta-se em um paradoxo. A questão central desta mesa é: o que falha no discurso capitalista que, 

paradoxalmente, o produz? Os trabalhos filiam-se de alguma forma a essa temática. Leda Verdiani Tfouni abordará a 

questão do desejo, que, sendo desejo de nada, cria um vazio que não pode ser preenchido. No capitalismo, o discurso 

publicitário se encarrega de disponibilizar produtos que, ao legitimar o desejo pela mercadoria fetichizada, fazem com que 

a falta, causa do desejo, fique aparentemente tamponada. A mercadoria fetichizada, assim, denuncia a relação entre a 

modalização do desejo dos sujeitos e a função da ideologia de dar coesão imaginária à sociedade. Veronica Lopes dos 

Santos pretende analisar a função da arte na contemporaneidade como um contraponto ao discurso capitalista. Toma a arte 

contemporânea como um acontecimento que instala e aponta a falta no discurso capitalista, sendo que este tenta reduzir a 

arte a uma mercadoria na tentativa de absorvê-la, como um objeto qualquer. A questão central é: será que a arte pode fazer 

uma oposição à denegação da falta produzida pelo discurso capitalista? Kátia Alexsandra dos Santos analisou manchetes de 

notícias sobre infanticídio e detectou uma falta linguística na nomeação dessas mulheres, que indicia a falta simbólica, 

interpretada como ato político, de resistência ao discurso capitalista. Juliana Bartijotto discorrerá sobre um slogan. Seu 

trabalho, cujo título é: ―Quanto custa não ter?‖, pretende, a partir desse enunciado, típico do discurso capitalista, analisar e 

articular o modo de produção desse discurso que gera mais-valia e mais-gozo, produzindo uma forma-sujeito específica. 

 

 

O DESEJO E A FETICHIZAÇÃO DA MERCADORIA  

 

Leda Verdiani Tfouni 

Universidade de São Paulo (FFCLRP-USP) 

lvtfouni@usp.br 

 

O desejo e a fetichização da mercadoria Freud ([1900] 2001) e Lacan (1999) postulam que a estrutura do desejo é marcada 

desde o início por uma falta de objeto, sendo que este só pode ser contornado pela ordem simbólica, da linguagem. Sendo 

simbólico, há sempre uma incompletude, pois nem tudo pode ser dito. Diante deste não dizer tudo, algo impulsiona para 

um novo dizer, uma nova palavra, ou à busca ilusória de outro objeto que possa satisfazer este impulso, que está sempre em 

movimento. O processo de consumir, portanto, pode ser interpretado tanto na voz ativa (consumir uma mercadoria), quanto 

na voz passiva (ser consumido por ela). Ao consumir a mercadoria, procurando consumar o desejo, o sujeito deixa-se 

consumir. A etimologia de ―consumo‖ mostra que essa é uma palavra originada do Latim CONSUMERE, ―destruir, gastar, 

esgotar‖, tendo sido formada por COM-, intensificativo, mais SUMERE, ―apoderar-se, tomar, agarrar‖. Assim, a 

mercadoria fetichizada surge ao mesmo tempo como possibilidade de se alcançar uma sociedade sem diferenças, e também 

como um tamponador de espaços vazios, que, supostamente, são espaços da realidade, porém indiciam a falta constitutiva 
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do desejo, que nunca pode ser tamponada. Para ilustrar, será analisado um slogan de propaganda de conhecido 

supermercado brasileiro. 

 

A FUNÇÃO DA ARTE CONTEMPORÂNEA NO DISCURSO CAPITALISTA 

 

Verônica Lopes dos Santos 

Universidade de São Paulo (FFCLRP-USP/CNPq) 

veronica.l23@hotmail.com 

 

A DISCURSIVIZAÇÃO DA MULHER INFANTICIDA EM PORTAIS DE NOTÍCIAS: QUANDO A FALTA 

LINGUÍSTICA APONTA PARA O POLÍTICO 

 

Katia Alexsandra dos Santos 

Universidade Estadual do Centro-Oeste-UNICENTRO  

kalexsandra@yahoo.com.br 

 

Este trabalho parte das discussões propostas em minha tese de doutorado (Santos, 2015), na qual analiso manchetes de 

notícias sobre infanticídio. Na tese mencionada, percebi enquanto efeito discursivo a criação de uma nova categoria para 

nomear as mulheres que cometem infanticídio. Não podendo ser chamadas de mães, a mídia institui um lugar que é o do 

monstro moral e social. A mulher infanticida torna-se, então, produto midiático, objeto a ser consumido. Além disso, a 

exibição do monstro produz gozo. Nesse sentido, esta proposta traz uma reflexão acerca dos efeitos decorrentes dessa falta 

de nomeação, trabalhando, portanto, na articulação entre a Análise do Discurso (Pêcheux, 2008, 2009) e a psicanálise 

lacaniana. A falta linguística na nomeação dessas mulheres indicia a falta simbólica, o que funciona como elemento de 

resistência ao discurso normatizador que agrupa todas as mulheres no conjunto das mães, apontando para um real da 

história que há muito se coloca. Ato político,  portanto, de resistência ao discurso capitalista.  

 

QUANTO CUSTA NÃO TER? 

 

Juliana Bartijotto 

Universidade de São Paulo (FFCLRP-USP) 

jubartijotto@gmail.com 

 

Pretende-se propor uma articulação entre o discurso capitalista e o político, na interface da Análise do Discurso (AD) e da 

psicanálise lacaniana. O político é entendido como relações de poder que fazem emergir a luta de classes, cujo efeito é a 

produção de uma forma-sujeito capitalista, caracterizado por ser aparentemente livre, mas submisso. Na psicanálise, o 

discurso capitalista denega a castração, ou seja, a incompletude da linguagem, e, como consequência, as relações 

imaginárias ficam infladas. Porém, mesmo que no discurso capitalista exista uma tentativa de velar a castração, esse mesmo 

discurso dependerá da incompletude da linguagem para se produzir e se legitimar. A produção do discurso capitalista, 

portanto, assenta-se em um paradoxo. O texto discorrerá sobre um slogan - ―Quanto custa não ter?‖, que pretende, a partir 

desse enunciado, típico do discurso capitalista, analisar e articular o modo de produção desse discurso que gera mais-valia e 

mais-gozo, produzindo uma forma-sujeito específica. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mesa 31  

 

RETORNO À TEORIA PECHEUXTIANA E ANÁLISE DE DISCURSOS DO URBANO 

 

Maria Cleci Venturini (Coordinadora) 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO 

mariacleciventurini@gmail.com 
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A presente mesa temática reúne pesquisas vinculadas ao projeto ―Retorno à teoria e aplicabilidade de conceitos e noções 

em materialidades estruturadoras do espaço urbano‖, aprovado na Chamada de Projetos 24/2012 - Programa Universal / 

Pesquisa Básica e Aplicada, da Fundação Araucária/PR. A Análise de Discurso não trabalha em função de, mas em relação 

a, constituindo-se ‗entre‘ disciplinas, não sendo servil, nem se servindo de nenhuma delas, do que demanda focar na 

produtividade da teoria em análises de materialidades do urbano, em detrimento da aplicabilidade, ressaltada no projeto de 

pesquisa, em desenvolvimento. Teoricamente, a AD instaura dispositivos teórico-metodológicos sempre novos, mesmo que 

a materialidade significante analisada seja, empiricamente, a mesma, porque questiona as disciplinas com as quais entra em 

conjunção, em relação ao que elas ‗deixam de fora‘. Assim, sustentamos que o espaço urbano em seu funcionamento sócio-

histórico resulta de sujeitos interpelados pela ideologia e atravessados pelo inconsciente, de modo que estes e a cidade 

significam um pelo outro, segundo Orlandi (2014), formando um só corpo. Os fios que permeiam as discussões passam, 

portanto, pelas noções ligadas ao sujeito, à ideologia e à memória, focando o discurso sobre o urbano.  Maria Cleci 

Venturini apresenta a comunicação intitulada ―Retorno à teoria pecheuxtiana em análises de materialidades do espaço 

urbano‖, mapeando noções discursivas  e a produtividade delas em análises de materialidades do espaço urbano; Níncia 

Teixeira dá visibilidade à memória em torno da mulher, investigando as representações de gênero na mídia impressa, com a 

comunicação intitulada ―Cenas urbanas e sociabilidades em torno da mulher nos periódicos paranaenses das décadas de 

1940 e 1950‖; Célia Bassuma Fernandes e Renata Souza apresenta a comunicação ―Ideologia e memória nos/dos 

movimentos socais no ciberespaço‖, pensando na escrita da cidade no ciberespaço; e Leandro Tafuri centra suas reflexões 

no discurso sobre violência no urbano, recortando a obra ―Fábula urbana‖. 

 

 

RETORNO À TEORIA PECHEUXTIANA E ANÁLISE DE DISCURSOS DO URBANO 

 

Maria Cleci Venturini 

Universidade Estadual de Centro-Oeste – Unicentro – PR/Brasil 

mariacleciventurini@gmail.com 

 

O presente trabalho inscreve-se na Análise de Discurso Brasileira, centrada em Pêcheux,  Orlandi e demais pesquisadores 

que contrapartilham dos mesmos pressupostos teóricos. O objetivo  principal é a revisitação e a discussão dos conceitos e 

noções desenvolvidas a partir da obra pecheuxtiana, priorizando ‗Semântica e Discurso: uma crítica à afirmação do óbvio‘, 

de 1975. Buscamos, também,  sublinhar a produtividade da teoria, tendo em vista equívocos que circulam, no meio 

científico, em relação ao texto e ao discurso e à dificuldade de leitura/interpretação de materialidades do urbano. No  texto, 

em tela, o autor propõe traçar os parâmetros do que chamou  de ‗Teoria do Discurso‘, rompendo com os cânones filosóficos 

e linguísticos em vigência até então. Dentre as noções, destacamos a de sujeito, a do trabalho da ideologia e, nas revisões, a 

consideração do inconsciente e a retomada das modalidades de identificação do sujeito, que em um primeiro momento 

apresentou-se fechada em uma formação discursiva, na qual o sujeito se inscrevia e, aceitava plenamente os saberes 

próprios da forma- sujeito. Cabe ao analista, portanto, mostrar por meio da língua na história, como a língua funciona e 

instaura determinados efeitos de sentido e não outros, olhando para o trabalho da ideologia na saturação dos discursos, 

especialmente, na constituição de evidências de homogeneidade. É importante evidenciar, ainda, a sustentação teórica que 

permite dizer, referendando Pêcheux, que o lugar material da ideologia é a língua.   A análise das materialidades do urbano 

ocorrem pela  revisitação da teoria, mapeamento e sistematização de conceitos. As materialidades do urbano analisadas 

foram recortadas do movimento grevista dos professores do Paraná, no início de 2015, destacando as coerções policiais e o 

não-reconhecimento de direitos.  

 

CENAS URBANAS E SOCIABILIDADES EM TORNO DA MULHER NOS PERIÓDICOS PARANAENSES DAS 

DÉCADAS DE 1940 E 1950 

Níncia Borges Teixeira,  

Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO 

ninciaborgesteixeira@yahoo.com.br 

 

A pesquisa busca investigar  as representações de gênero na mídia impressa. O tema abrange os espaços do gênero 

feminino, em que se pressupõem significativas alterações em comparação  com  tempos   passados,  focalizando  a   
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presença   da  mulher  na   imprensa.  O corpus analisado será constituído por reportagens e anúncios publicitários que 

representem a figura feminina em veículos editados pela imprensa paranaense. Nessa abordagem lançar-se mão de teorias 

ligadas à Análise do Discurso de linha francesa, à História Cultural e à Teoria da Comunicação que fundamentarão as 

discussões e o tratamento dos dados obtidos nos periódicos examinados, possibilitando a compreensão da(s)  forma(s) 

como a sociedade vê as mulheres, bem como de suas relações com o sexo oposto e a sociedade em geral. Os resultados 

apontam  caminhos  da  construção da identidade feminina  e demonstram como a mídia impressa tem representado as 

relações de gênero. Os textos que os meios de comunicação produzem tornam-se formadores de opinião e ditam regras a 

serem seguidas por  grande parte da população, criando a necessidade de que se faça uma leitura crítica de sua produção, 

haja vista sua significativa influência  na aquisição de  hábitos  e costumes. 

 

IDEOLOGIA E MEMÓRIA NOS/DOS MOVIMENTOS SOCAIS NO CIBERESPAÇO  

Célia Bassuma Fernandes;  

UNICENTRO 

    bacelfer@yahoo.com.br  

 

Renata Adriana de Souza  

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),  

renatauem@hotmail.com 

 

Pela perspectiva discursiva, a cidade não é entendida somente como extensão geográfica e política, mas como um grande 

texto que se dá a ler. Por esse viés, o espaço urbano possui uma ―organização‖, que abarca o imaginário projetado sobre a 

cidade, tanto por aqueles que a habitam, como por urbanistas e administradores, afetando o modo como os sujeitos a 

significam e se significam. Essa sobredeterminação do urbano sobre a cidade lineariza os sentidos, apagando a sua forma 

histórica, isto é, a sua ―ordem‖. Contudo, em junho de 2013, esse discurso homogeneizante foi rompido e o real da cidade, 

e mais precisamente dos sujeitos cidadãos brasileiros, emergiu sob a forma de manifestações que se alastraram pelas ruas 

do país, reunindo milhares de sujeitos, que reivindicavam direitos básicos como transporte, saúde e educação de qualidade, 

protestando também contra o grave quadro de corrupção que atingia o país, apagando a ilusão de nação próspera e feliz. As 

redes sociais constituíram o lugar onde certos discursos irromperam e depois ganharam as ruas, convocando os sujeitos-

cidadãos a lutar pelos seus direitos. É sobre esses discursos que lançamos nosso olhar neste trabalho, cujo objetivo é 

verificar como esses movimentos foram significados no ciberespaço, pelo funcionamento da ideologia, tendo em vista que 

é pelo seu funcionamento que o indivíduo se constitui em sujeito e que dados sentidos são sedimentados, modificados ou 

ainda silenciados. Buscamos também, analisar que memórias nos/dos movimentos socais ecoaram nesse espaço de 

formulação e circulação de sentidos, pois é a memória discursiva que possibilita não apenas a lembrança e a repetição, mas 

também a refutação e o esquecimento. 

 

CENAS URBANAS E O DISCURSO SOBRE A VIOLENCIA 

Leandro Tafuri 

Faculdade Guairacá, Guarapuava 

professortafuri@gmail.com 

 

Alicerçados nos pressupostos teóricos da Análise de Discurso de vertente pecheuxtiana, e vinculados ao projeto ―Retorno à 

teoria e aplicabilidade de conceitos e noções em materialidades estruturadoras do espaço urbano‖, destacamos os sentidos 

produzidos no fio do discurso que se materializam no espaço urbano. Para isso, mobilizamos como materialidade de análise 

a obra ―Fábula Urbana‖, de José Rezende Jr. e Rogério Coelho. Nela, um homem é surpreendido pelo pedido de um 

menino de rua: um livro. A partir disso, o sujeito transeunte passa a construir um imaginário sobre o menino de rua, como 

um sujeito marginal e marginalizado. No entanto, este imaginário é desfeito à medida que o menino vai se evidenciando 

como ser inocente e inofensivo: o pedido do livro, o fato de não saber ler e, após a partida do sujeito transeunte, sem olhar 

para trás, o retorno do menino para a devolução da obra. Entendemos, neste trabalho, e em consonância com Orlandi 

(2004), a cidade como um texto, um texto que precisa ser lido, entendido, decodificado, interpretado, analisado. Temos 

como objetivo analisar o discurso sobre a violência no espaço urbano a partir da obra supracitada. Nossas análises 

preliminares sinalizam para a (des)constituição do imaginário social sobre o menor de rua infrator/violento/violentado, 

fazendo ressoar memórias que, ideologicamente, delineiam o perfil desse sujeito como sujeito criminoso,  mesmo que seu 

pedido seja, ao contrário do que se espera de um menino de rua, é ―Tio, me compra um livro?‖. O pedido rompe com as 
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memórias sedimentadas/cristalizadas e instauram um acontecimento discursivo, uma nova rede de memória. Além disso, 

outras memórias ressoam à medida que descortina-se o desejo do menino por um livro mesmo não sabendo ler. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mesa 32 

 

LAS JUVENTUDES DESDE LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO: PRÁCTICAS, IDENTIDADES Y 

REPRESENTACIONES SOCIALES 

 

Gabriela Palazzo (Coordinadora) 

INVELEC -  CONICET- INSIL, Facultad de Filosofía y Letras (UNT) 

gabupalazzo@gmail.com 

 

Esta mesa expone investigaciones en torno a prácticas, discursos y narrativas identitarias de y sobre jóvenes en Argentina 

tomando los Estudios del Discurso como herramienta analítica.  

Evangelina Narvaja se referirá al  sexting, práctica que consiste en la producción y envío de mensajes sexuales, de 

naturaleza privada, a través de medios tecnológicos. Sin embargo, existen casos en los que la persona realiza este tipo de 

publicaciones en su perfil público y abierto de Facebook, de modo que tanto el escenario como las motivaciones escapan a 

las contenidas por las definiciones propuestas. Este trabajo de tipo exploratorio tiene como objetivo analizar un caso. Se 

emplean técnicas cualitativas de recogida (entrevista, observación) y análisis de los datos empíricos.  

José Luis De Piero  mostrará una aplicación de las nociones de narrativas del yo en relación a las construcciones y 

representaciones que se pueden lograr en un género ciberdiscusivo como el del vlog. Se analizan videos de un canal y cómo 

tales narrativas se desarrollaron y fueron  variando según la edad del usuario y las concepciones de su propia práctica 

discursiva.Roberta Marchese aborda producciones escritas de jóvenes en el contexto escolar . El caso que analiza  identifica 

construcciones sobre la juventud que son coherentes con las que circulan en el discurso hegemónico y que también se 

enseñan en las escuelas. Así, existe una suerte de retroalimentación/reafirmación de ciertas imágenes sobre los jóvenes que 

conforman representaciones sociales fuertemente instaladas en las instituciones escolares. Martín Faciano propone  pensar 

en la construcción de las identidades y discursivas en torno a los procesos de subjetivación en el seno del kirchnerismo 

para  reflexionar sobre la manera en que se articulan las identidades personales, en lo social, y a través de qué elementos 

cohesionadores es que se configuran estas identidades.  Específicamente, en experiencias de la militancia juvenil oficialista, 

y también sobre el rol que los relatos míticos  pueden tener en los procesos de politización.Gabriela Palazzo indaga en 

torno a las matrices de sentido respecto de lo que significa ser joven en Argentina, a partir del análisis de los Fundamentos 

del proyecto de texto de la Ley 26.774  (Ley del Voto Joven). Asimismo, se establecerá un contrapunteo con textos de La 

Gaceta en los que jóvenes de diferentes instituciones del Nivel Medio debatieron acerca de esta problemática.  La 

perspectiva discursiva de análisis recoge tanto las voces representativas del ámbito político como las que provienen de los 

propios jóvenes como sujetos de discurso. 

 

 

 

CONSTRUCCIONES IDENTITARIAS Y DISCURSIVAS EN LA MILITANCIA JUVENIL KIRCHNERISTA. 

 

Martín Alejandro Faciano 

 Universidad Nacional de Tucumán 

martinfaciano@hotmail.com 

 

Este trabajo pretende reflexionar sobre la manera en que los procesos de subjetivación y  construcción de identidades, 

dialogan  y se realizan en el transcurso y el desarrollo de las experiencias de la militancia juvenil oficialista, y también 

sobre el rol que los relatos míticos  pueden tener en los procesos de politización. Pensar en las construcciones  identitarias 

en torno a los procesos de subjetivación en el seno del kirchnerismo, implica reflexionar sobre la manera en que se 

articulan las identidades a nivel personal, social, y mediante qué elementos cohesionadotes. Considerando que los mitos 

ocupan un lugar central en los procesos de construcción de identidades políticas, nos proponemos en esta investigación 
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indagar  cuales son aquellas narrativas fundacionales y de qué manera, las mismas incidieron no sólo en las construcciones 

identitarias de los jóvenes militantes del  kirchnerismo, sino también en relación con las construcciones 

discursivas  mediáticas que se realizaron principalmente en torno a la organización La Cámpora.La juventud, como tópico 

recurrente en la agenda mediática es construida discursivamente, de disímiles maneras en los diferentes medios de 

comunicación. Considerando  a los medios como agentes sociales y como actores mediático - políticos, enmarcados y 

determinados por una lógica de mercado;  y entendiendo que  los mismos en  base a sus criterios de noticiabilidad refuerzan 

y consolidan ciertas representaciones sociales, resulta necesario revisar críticamente los modos de abordaje y el tratamiento 

que hacen los medios en relación con la politicización juvenil. Para ello tomaremos un corpus de textos del diario La 

Gaceta de Tucumán  y propondremos algunas categorías generales de representación 

 

SE DICE DE NOSOTROS: IMÁGENES Y DISCURSOS SOBRE LOS JÓVENES EN ESCRITURAS JUVENILES 

 

Roberta Marchese 

INSIL - Facultad de Filosofía y Letras - UNT  

robertaimarchese@gmail.com 

 

El análisis de las producciones escritas de jóvenes en el contexto escolar constituye un área de vacancia en los estudios 

sobre juventudes. Como educadores, entendemos la necesidad de implementar la investigación en el aula, mediante una 

dialéctica entre la práctica y la teoría en permanente realimentación y corrección, para lograr un proceso de enseñanza 

aprendizaje verdaderamente significativo.Por este motivo, y por la necesidad de generar auténticas prácticas juveniles en 

los espacios áulicos, un objetivo fundamental de nuestro trabajo es indagar en las imágenes, ideas y discursos que circulan 

en las escrituras de los jóvenes sobre sí mismos.  El corpus que analizamos se constituye de trabajos de escritura individual, 

que surgen como una actividad en el aula, a partir de una consigna específica. Identificamos en los escritos construcciones 

sobre la juventud que son coherentes con las que circulan en el discurso hegemónico –adultocéntrico y de los medios de 

comunicación masiva, principalmente- y que, a su vez, se enseñan en las escuelas. Así, existe una suerte de 

retroalimentación/reafirmación de ciertas imágenes sobre los jóvenes que conforman representaciones sociales fuertemente 

instaladas y legitimadas en las instituciones escolares. Las nociones de discurso y de representaciones sociales, 

provenientes de las áreas de la psicología social y el estudio de los medios, respectivamente- cimientan el presente estudio, 

así como también los aportes del Análisis del Discurso y Análisis Crítico del Discurso, líneas teóricas orientadoras de 

nuestra investigación 

 

PRÁCTICAS JUVENILES ÉXTIMAS: SEXTING Y VLOGGING 

 

María Evangelina Narvaja  

INVELEC (CONICET-UNT) 

evanarvaja@gmail.com 
 

José Luis De Piero  

INSIL – UNT  

jldp1989@gmail.com  

 

Las formas de presentar la propia identidad se ha transformado con la aparición de los nuevos medios. Lo que pertenecía al 

ámbito privado y personal ahora ve sus fronteras difuminadas y se mezcla con lo que se solía entender como el espacio 

público. Este fenómeno que se conoce como ―extimidad‖ (Sibila, 2008) sirve como herramienta teórica para el análisis de 

dos prácticas juveniles en red a partir de casos en los que se observa la presentación de subjetividades alterdirigidas y 

exteriorizadas: el sexting y el vlogging. Para el primer caso, se problematizan la definición y alcance del sexting 

(producción, envío y difusión de mensajes sexuales a través de medios tecnológicos) como una forma éxtima de 

autopresentación/visibilización en perfiles abiertos de Facebook. En el segundo, se expondrá una aplicación de las nociones 

de narrativas del yo en relación a las construcciones y representaciones que se pueden lograr en un género ciberdiscusivo 

como el del vlog. Se analizan videos de un canal y cómo tales narrativas se desarrollaron y fueron  variando según la edad 

del usuario y las concepciones de su propia práctica discursiva. Lo que se intentará aquí es descubrir de qué manera los 
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vlogs revelan o no, y de qué modo, la identidad del usuario, entendiendo que puede ser una identidad creada para el mundo 

virtual o una extensión de la propia identidad en el ciberespacio.Se presenta un análisis de caso de tipo exploratorio que se 

pone de manifiesto la necesidad de estudios que profundicen en las nuevas formas que presenta la gestión de la 

identidad/intimidad entre las y los jóvenes.  

 

CONFIGURACIONES DISCURSIVAS SOBRE EL LUGAR SOCIAL JUVENIL. EL CASO DEL VOTO JOVEN 

 

Gabriela Palazzo 

INVELEC -  CONICET- INSIL, Facultad de Filosofía y Letras (UNT) 

gabupalazzo@gmail.com 

 

Esta contribución forma parte de un estudio sobre construcciones y representaciones discursivas de y sobre jóvenes en 

Argentina, y especialmente en Tucumán. Indaga en torno a las matrices de sentido respecto de lo que significa ser joven o, 

en un sentido más concreto, lo que determinados discursos sociales han ido delineando como juventud.  Para ello,  tomaré 

como instrumento central de análisis los Fundamentos del proyecto de texto de la Ley 26.774  (Ley del Voto Joven). 

Asimismo, el trabajo ofrece  un contrapunteo con textos del diario  La Gaceta de Tucumán en los que jóvenes de diferentes 

instituciones del Nivel Medio debatieron acerca de esta problemática en vísperas de la promulgación de la Ley. Dicho 

debate cobra nueva vigencia en un año electoral como lo es 2015. El marco teórico contempla los aportes de los Estudios 

Críticos del Discurso en cuanto plantea la construcción de colectivos ideológicos y su representación discursiva sobre la 

base de determinadas creencias y representaciones sociales. Por tanto, la metodología de análisis indaga en las estrategias y 

procedimientos discursivos  presentes tanto en el texto del Proyecto de Ley como en las notas periodísticas 

seleccionadas.La perspectiva discursiva de análisis que propongo recoge tanto las voces representativas del ámbito político 

como las que provienen de los propios jóvenes como sujetos de discurso.De este modo se espera lograr una mejor 

comprensión de los resortes ideológicos que están en la base de la construcción discursiva sobre el lugar sociopolítico de 

los y las jóvenes en Argentina. 

 

SEXTING, UNA PRÁCTICA ÉXTIMA. UN ESTUDIO DE CASO 

María Evangelina Narvaja 

INVELEC (CONICET-UNT) 

evanarvaja@gmail.com 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mesa 34 

 

DISCURSO JURÍDICO Y ARGUMENTACIÓN  

 

Mariana Cucatto (Coordinadora) 

Universidad Nacional de La Plata - CONICET 

marianacucatto@yahoo.com.ar 

 

El discurso jurídico es una práctica social desplegada primordialmente  por los operadores jurídicos cuando crean, aplican o 

analizan principios o normas jurídicas para el desarrollo de sus tareas  o para el  logro de sus objetivos. El constituyente, el 

legislador, el juez o el administrador no pueden sino discurrir jurídicamente, pero también lo hace el jurista que analiza 

técnicamente los principios y normas jurídicas o el particular que  clama por lo que considera sus derechos. En este marco, 

las ponencias que conforman esta mesa temática se refieren, aunque no exclusivamente, al discurso jurídico en el ámbito 

del proceso judicial;  específicamente, abordan la argumentación en las sentencias judiciales, ya sea desde el Análisis 

Crítico del Discurso Jurídico (Colares, 2014, 2015),  desde la semántica argumentativa (Ducrot, 1980 y 1984),  la polémica 

(Amossy, 2014; Jacquin, 2011; Angenot, 2008), desde los estudios teóricos dedicados a la enunciación y la responsabilidad 

enunciativa (Benveniste, 1966,1997a y 1974, 1997b; Kerbrat-Orecchioni, 1980, 1997; Rabatel, 2008, 2008a), o 

bien,  interdisciplinariamente, desde la argumentación jurídica (Peyrano, 2000; Frondizi, 1994; Sosa y Cucatto, 2014). 

Virginia Colares, a partir de un corpus de sentencias del Supremo Tribunal Federal de Brasil sobre los derechos de las 

minorías y de sectores vulnerables, busca demostrar que  la construcción textual de la decisión judicial sucede en la 
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dimensión social de la praxis y no en el plano abstracto de la lógica silogística tradicional, a través incluso del uso de 

argumentos opuestos a cualquier sistema lógico-formal disponible. Asumiendo que la  sentencia se caracteriza por la 

pluralidad lingüística, toda vez que hace remisión a voces de testigos, de operadores jurídicos, de leyes, entre otras fuentes, 

el trabajo de Soares Rodrigues tiene como objetivos describir, analizar e interpretar la ocurrencia de esas voces en las 

sentencias judiciales; sus resultados apuntan, por un lado, a la  aparición  de esas voces  en determinadas zonas textuales 

y,  por otro lado,  al modo del juez de asumir la responsabilidad enunciativa cuando emite una sentencia. Tinoco Cabral, en 

base a tres procesos civiles y seis artículos científicos,   investiga el papel de las "intercalaciones", con el fin de determinar 

en qué medida estas contribuyen a polemizar o reforzar el punto de vista sostenido en una argumentación. Por 

último,  Cucatto se propone demostrar cómo  la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, en el precedente 

"F.,A.L.", hace funcionar de modo atípico un argumento "obiter dictum", esto es, un argumento no dirimente para la 

solución del caso. 

 

 

PRINCÍPIO DA FUNDAMENTAÇÃO NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO 

DECISÓRIO EM QUESTÕES DOS DIREITOS DAS MINORIAS E GRUPOS VULNERÁVEIS. 

 

Virgínia Colares  

Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP 

virginia.colares@pq.cnpq.br 

 

Este trabalho integra um projeto que busca o estreitamento teórico entre o Direito, como Ciência Social Crítica, e a 

Linguística; abrindo o diálogo entre a Teoria do Processo Civil (BARROSO (2000), CAMBI (2011), CALAMANDREI 

(2003)) e Análise Crítica do Discurso Jurídico (ACDJ) (COLARES (2014, 2015). A investigação justifica-se pelo fato dos 

estudos do processo judicial caracterizam-se por construções hipotéticas, ideais e apriorísticas, na tradição da doutrina 

mantenedora da dogmática jurídica. Parte-se do pressuposto de que a prolatação de decisões judiciais é uma prática 

discursiva mediadora que ocorre entre um texto (oral ou escrito) e uma prática social, regulada pelo Código de Processo 

Civil. O corpus é constituído a partir de peças processuais autênticas relativas a decisões do Supremo Tribunal Federal 

(STF) no que concerne aos direitos das minorias e grupos vulneráveis. A metodología inscreve-se no domínio da agenda 

proposta por Norman Fairclough com ênfase nos efeitos ideológicos e políticos do discurso. A partir dos modus operandi 

da ideologia, a seguir: (a) legitimação; (b) disimulação; (c) unificação; (d) fragmentação e (e) reificação postos por J. B. 

Thompson. Os resultados sinalizam que o uso dos argumentos nas decisões judiciais não preserva o caráter abstrato da 

lógica silogística tradicional, isolando a matéria jurídica de considerações práticas como alude o princípio da 

fundamentação no ordenamento jurídico brasileiro. Ao contrário, a construção textual da decisão judicial ocorre na 

dimensão social da praxis, levando em conta uma variedade de argumentos opostos a qualquer sistema lógico-formal 

disponível. Dessa maneira contribui-se, tanto metodológicamente com uma proposta linguístico-discursiva para análise de 

decisões judiciais majoritárias, como com dados autênticos para fundamentar as políticas públicas voltadas aos direitos das 

minorias e grupos vulneráveis. 

 

HETEROGENEIDADE DE PLANOS DE TEXTO EM SENTENÇAS JUDICIAIS, VOZES E RESPONSABILIDADE 

ENUNCIATIVA 

 

Maria das Graças Soares Rodrigues 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Brasil 

gracasrodrigues@gmail.com 

 

O plano de texto das sentenças judiciais, em geral, apresenta-se heterogêneo em relação ao que prevê o Código de Processo 

Civil, embora essa heterogeneidade da estrutura composicional da sentença em nada comprometa seu propósito 

comunicativo. A sentença se singulariza, igualmente, pela pluralidade lingüística, uma vez que há remissão a vozes de 

testemunhas, de operadores do Direito, de leis, entre outras fontes. Esse conjunto da heterogeneidade do plano de texto e da 

pluralidade lingüística ancora o estudo que desenvolvemos acerca da responsabilidade enunciativa, que buscou responder 

às seguintes questões:  (1) em que sessão do plano de texto de uma sentença judicial, pode-se identificar a ocorrência de 

vozes citadas ou inferidas? (2) Em que medida esas vozes impactam na decisão do Juiz? (3) Quando o Juiz assume a 
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responsabilidade enunciativa, ao condenar o réu, como podemos articular seu ato de discurso às vozes citadas ou inferidas e 

ao plano de texto? Para responder a esas perguntas estabelecemos como objetivos descrever, analisar e interpretar a 

ocorrência de vozes (testemunhas, autores do Direito e do juiz) em Sentenças Judiciais. Para realização da pesquisa, 

seguimos a abordagem metodológica qualitativa de natureza interpretativista, consideramos as marcas da língua e 

ancoramo-nos em autores da Lingüística do Texto, de Lingüísticas Enunciativas e da Análise Textual dos Discursos, no que 

diz respeito às noções de (não) assunção da responsabilidade enunciativa (Rabatel, 2008, 2008a) ponto de vista (Rabatel, 

2008; Adam, 2011), quadro mediativo (Guentchéva, 1994, 2011). Os resultados apontam, por um lado, a recorrência de 

vozes de varias instâncias enunciativas, em determinadas zonas textuais, instaurando, assim, um quadro mediativo. Por 

outro lado, há ocorrências de assunção da responsabilidade enunciativa pelo juiz, quando ele prolata a sentença por meio de 

ato de discurso performativo. 

 

O EMPREGO DE INTERCALAÇÕES NO DISCURSO JURIDICO: ENTRE POLÊMICA E ARGUMENTAÇÃO 

 

Ana Lúcia Tinoco Cabral  

Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL) São Paulo, Brasil 

altinococabral@gmail.com 

 

Investigamos usos lingüísticos dos profissionais de Direito, tratando das marcas lingüísticas da argumentação tanto em 

textos científicos da área como em trabalhos da prática jurídica em situação de litígio. Nas trocas verbais, muitas vezes, 

acrescentamos elementos aos enunciados, a fim de chamar a atenção do interlocutor, de corrigir ou reforçar uma opinião. 

Esses elementos, freqüentemente dispensáveis para o conjunto da informação, cumprem importante  função argumentativa; 

devem, pois, ser evidenciados no texto. Chamam-se orações intercaladas, incisas, ou incidentes, as orações parentéticas 

encaixadas em outra oração, sem dependência sintática (DUBOIS et al, 1994). As incisas ficam separadas por parênteses, 

travessões ou vírgulas e têm uma função pragmática. Tendo como objetivo investigar o papel das intercalações em 

diferentes corpora do domínio jurídico, analisamos três processos civis e seis artigos científicos, verificando como as 

incisas contribuem para a polêmica do processo ou, ao contrário, reforçam um ponto de vista, visando à argumentação. 

Exploramos os efeitos de sentidos pretendidos com seu emprego, identificando a intenção que determinou as escolhas 

lingüísticas (Kerbrat-Orecchioni, 1980,1997). Considerando uma abordagem enunciativa e discursiva dos fatos de língua, o 

quadro teórico que dá suporte ao trabalho contempla semântica argumentativa (Ducrot,1980 e 1984) e estudos sobre a 

Polêmica (Amossy, 2014;; Angenot, 2008) em diálogo os estudos da enunciação (Benveniste, 1966,1997a e 1974, 1997b; 

Kerbrat-Orecchioni, 1980, 1997; 1990,1998 et 2005).Como metodologia de análise, partimos de uma descrição do quadro 

enunciativo, considerando as relações das partes entre si e com o juiz; no caso dos artigos científicos, procuramos verificar 

o estatuto dos juristas diante de seus pares. Em seguida, exploramos as marcas lingüísticas, procurando identificar a 

intenção que determinou as escolhas de intercalações. Os resultados das análises indicam a importância de estudos que 

focalizam o uso estratégico da linguagem para a prática jurídica, marcada pela argumentação e pela polêmica.  

 

EL PRECEDENTE ―F., A. L.‖ DE LA CORTE SUPREMA DE LA NACIÓN: CASOS ABSTRACTOS Y 

ARGUMENTOS OBITER DICTA 

 

Mariana Cucatto 

Facultad de Humanidades,  Universidad Nacional de La Plata 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

marianacucatto@yahoo.com.ar 

 

Los jueces deben resolver conflictos concretos planteados por los interesados (art. 2 ley 27); para resolverlos, a través de 

sus sentencias, deben dar las razones por las que adoptan la solución de cada caso. No obstante, no todas las razones 

proporcionadas por los jueces poseen igual valor argumentativo: las hay dirimentes  - las que configuran la ratio decidendi- 

y las que no lo son – las razones que conforman los obiter dicta-  ¿Y si al momento de emitir la sentencia el conflicto 

concreto ha desaparecido, es decir, si el conflicto se ha tornado abstracto? En teoría, la única decisión que deberían emitir 

los magistrados es aquella que declara precisamente que la cuestión conflictiva se ha tornado abstracta, dando así por 

finalizado el proceso. Sin embargo, como se puede evidenciar en el caso ―F.,A.L.‖ (sentencia del 13/7/2012), la Corte 

Suprema de la Nación Argentina (CSN) decide resolver obiter dicta, pese a haberse tornado abstracto el conflicto sobre el 
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que debía resolver –autorizar el aborto de una menor víctima de una violación, dado que éste ya había sido realizado-. En 

efecto, en este trabajo nos proponemos demostrar cómo en el fallo ―F.,A.L.‖ la CSN hace funcionar de modo atípico un 

argumento obiter dictum: a-  sin el uso explícito de la expresión obiter dictum; b- para argumentar fuera de los límites del 

caso específico y concreto, ya que, como mencionamos, estamos frente a un ―caso abstracto‖; c- para ―aclarar la 

confusión‖  de jueces y médicos, a fin de establecer pautas útiles destinadas a enfrentar futuras cuestiones conflictivas 

semejantes, d- para exhortar a otros jueces, lo mismo que a otras autoridades no judiciales, a adoptar determinadas líneas de 

acción positiva ajustadas a esas pautas; e- todo lo sostenido obiter dicta tiene vocación de funcionar como argumento 

dirimente en futuros casos concretos. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mesa 35 

 

PROBLEMATIZAÇÕES SOBRE ÉTICA E METODOLOGIA EM PESQUISAS EM ANÁLISE DO 

DISCURSO  ATRAVESSADAS PELA PSICANÁLISE 

 

Ernesto Sérgio Bertoldo (Coordinador) 

Universidade Federal de Uberlândia  

esbertoldo@gmail.com 

  

Essa mesa pretende problematizar questões que envolvem ética e metodologia em pesquisas fundamentadas nos estudos 

discursivo-enunciativos atravessadas pela psicanálise. O enfoque recai sobre o atravessamento do conceito de sujeito 

elaborado na psicanálise freudo-lacaniana. Baseados nas noções de discurso, enunciação, posição discursiva, posição 

enunciativa e efeito-sujeito, os trabalhos ilustram os limites da leitura do conceito de sujeito da psicanálise feita pelos 

estudos discursivo-enunciativos. Dessa forma, discutimos a dificuldade de se levar a termo os desdobramentos da relação 

de afetação da perspectiva psicanalítica no campo referido. Os trabalhos enfocam, particularmente, movimentos 

decorrentes da relação sujeito-lingua(gem) que ensejam um rearranjo da subjetividade. Tavares trata de impasses no 

percurso de pesquisa no que se refere à coleta de ―dados‖ e na constituição e análise de corpora, apontando, a partir da 

análise de alguns excertos, a (im)possibilidade de cotejar o sujeito enquanto efeito nas pesquisas em foco. Agustini 

problematiza a subjetividade implicada na constituição do procedimento de análise na AD e em seu método. Recorre aos 

conceitos de discurso, estrutura e acontecimento, colocando em pauta a ética do analista em função da exposição à 

equivocidade do olhar-leitor. Para isso, reclama que um certo conceito de enunciação seja considerado, pois é nela e por ela 

que a língua é convertida em discurso. A autora questiona, assim, qual seria a (con)figuração da enunciação, caso  haja 

comprometimento com a noção de discurso como efeito de sentido entre (inter)locutores Problematiza, ainda, a necessidade 

do analista tomar uma posição na análise, uma vez que tomar posição implica reconhecer-se estar sob os efeitos de 

linguagem. Bertoldo toma como material de reflexão depoimentos de professores e transcrições de aulas gravadas em um 

centro sócio-educativo que acolhe menores infratores. Os resultados apontaram para a manutenção de uma relação com o 

saber que primava por seu adiamento, como se o acesso a ele não pudesse ser jamais tocado. Ghiraldelo parte de resultados 

oriundos de um projeto sobre cinema na produção de subjetividades no Ensino Médio, cujos textos escritos e orais e vídeos 

produzidos por alunos constituem corpus de análise que delineia quem são os sujeitos alunos, como eles se situam e 

transitam nas discursividades contemporâneas, podendo ou não, por meio delas, se subjetivarem. Instigados, portanto, pela 

(im)possibilidade de cotejar o sujeito enquanto efeito nas pesquisas em foco, intentamos discutir o embate metodológico e 

ético travado pelo pesquisador implicado nos e pelos efeitos da consideração do inconsciente. 

 

 

(N)A SUBJETIVIDADE NO E DO MÉTODO EM AD 

 

Cármen Agustini 

ILEEL/PPGEL/Univ. Federal de Uberlândia/MG/BRASIL 

agustini@ileel.ufu.br 

 

Nessa comunicação, problematizo a subjetividade implicada na constituição do procedimento de análise na AD pecheutiana 

e, por conseguinte, em seu método. Para tanto, recorro aos conceitos pecheutianos de discurso, estrutura e acontecimento, a 

fim de colocar em pauta a ética do analista em função da exposição à equivocidade do olhar-leitor. Essa pauta para ser bem 
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abordada reclama que um certo conceito de enunciação seja considerado, uma vez que é na e pela enunciação que a língua 

é convertida em discurso. Nessa direção, questionamos: qual seria a (con)figuração da enunciação se for levado à sério que 

discurso é efeito de sentido entre (inter)locutores? Se considerarmos que o discurso é efeito de sentido, torna-se relevante 

lidar com o enunciado enquanto uma série de pontos de deriva possível e sua relação fundamental com as redes de memória 

(discursiva) e com o acontecimento. Qual a relação entre deriva possível, redes de memória e acontecimento? O que 

significa dizer que o analista deve assumir que toma uma posição na análise? Para trabalhar estes questionamentos, é 

necessário mostrar que a análise não se fecha; ela é não-toda, uma vez que tomar posição implica reconhecer-se como 

sujeito de linguagem e, por isso, estar na linguagem, de tal modo a estar sob seus efeitos. 

 

SUBJETIVIDADE E DISCURSO: IMPASSES NA CONSTITUIÇÃO E ANÁLISE DE CORPORA 

 

Carla Nunes Vieira Tavares  

ILEEL/PPGEL/Univ. Federal de Uberlândia/MG/BRASIL 

carla.tav@uol.com.br 

 

Este trabalho pretende problematizar o atravessamento do conceito de sujeito elaborado na psicanálise freudo-lacaniana na 

perspectiva discursivo-enunciativa, uma das áreas do campo dos estudos linguísticos. Com base em algumas noções caras 

aos trabalhos de Pêcheux e de Foucault, tais como discurso, posição discursiva e efeito-sujeito, discuto os limites da leitura 

do conceito de sujeito da psicanálise feita pelos estudos discursivos. O ponto central deste trabalho, entretanto, reside na 

problematização da dificuldade de se levar a termo os desdobramentos de tal relação epistemológica no fazer metodológico 

da pesquisa com a linguagem que tem como foco os movimentos que causam um rearranjo da subjetividade em função do 

encontro-confronto com uma língua enquanto um saber de si e sobre si. Os desafios serão apresentados a partir de algumas 

questões resultantes de impasses no percurso de pesquisa, a coleta do que se denomina ―dados‖ e a constituição e análise do 

corpus. Para tanto, descrevo alguns obstáculos encontrados em percursos de pesquisa e apresento alguns excertos de 

corpora. Instigada, portanto, pela (im)possibilidade de cotejar o sujeito enquanto efeito nas pesquisas em foco, intento 

discutir o embate metodológico travado pelo pesquisador implicado nos e pelos efeitos da consideração do inconsciente. 

 

O CINEMA NA PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADES NO ENSINO MÉDIO 

 

Claudete Moreno Ghiraldelo 

ITA/UNITAU/SP/BRASIL 

clau.cmg@gmail.com 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar resultados parciais de uma pesquisa sobre cinema e escrita junto a alunos do Ensino 

Médio, cuja proposta é levar a eles filmes cult, ou de autor, produzidos fora do circuito comercial estadunidense, a fim de 

mobilizá-los para as atividades de escrita e leitura. Inseridos nos programas das disciplinas de Língua Portuguesa, História 

e Arte, os filmes são exibidos em aulas e após cada projeção o professor promove conversas ou debates com os alunos 

sobre o tema do filme ou questões por ele suscitadas. Além do conteúdo de cada filme, em exposições dialogadas o 

professor apresenta aspectos da linguagem cinematográfica, a forma da narrativa (se com flashback, se a partir do ponto de 

vista de um determinado personagem, dentre outras possibilidades), posições de câmera, iluminação, close-ups, aspectos 

que nem sempre se valem as produções fílmicas comerciais. Sobre cada um dos filmes os alunos são mobilizados a 

escrever textos variados e, ao longo do ano, eles produzem vídeos de curta duração, que são expostos em um evento anual 

da escola. Esse material – composto de textos escritos e orais, além de vídeos – permite delinear quem são os sujeitos 

alunos, como eles se situam e transitam nas discursividades contemporâneas, podendo ou não, por meio delas, se 

subjetivarem. A noção de subjetividade e decorrente dela, de modos de subjetivação, são de base da psicanálise freudo-

lacaniana. 

 

 

A RELAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA COM O SABER EM UM ESPAÇO DISCURSIVO DE 

UMA ESCOLA DE UM CENTRO SÓCIO-EDUCATIVO 

Ernesto S. Bertoldo   

ILEEL/PPGEL/Univ. Federal de Uberlândia/MG/BRASIL 
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Esse trabalho procura problematizar questões que envolvem ética e metodologia em pesquisas em análise do discurso 

atravessadas pela psicanálise. Para isso, o estudo toma, como material  resultados de uma pesquisa realizada com 

professores de língua portuguesa e de língua estrangeira, os quais trabalham em um centro sócio-educativo que acolhe 

menores infratores em uma cidade do interior de Minas Gerais. Os resultados da pesquisa advêm de  respostas a 

questionários em que os professores responderam o que significava para eles ensinar língua portuguesa e língua estrangeira 

em uma escola de um centro sócio-educativo,  de depoimentos em que os professores falaram abertamente sobre seu fazer 

pedagógico na escola do Centro sócio-educativo e de aulas de língua portuguesa e de língua inglesa, em que a aula como 

(não) acontecimento foi objeto de discussão na construção  e na relação com o saber. Os resultados apontaram para a 

manutenção de uma relação com o saber que primava por seu adiamento que se caracteriza sempre por ser justificado, 

como se o acesso a esse saber não pudesse ser jamais tocado. Diante do exposto, os resultados das análises impõem uma 

reflexão a todo pesquisador que é a de encontrar maneiras que possibilitem que os envolvidos no espaço discursivo da 

pesquisa saiam de uma posição discursiva confortável de cumprimento de tarefas escolares, constituindo-se em uma outra 

posição enunciativa em que uma outra relação com a palavra possa ser sustentada e, em decorrência, uma outra relação 

com o saber. Isso implica considerar as questões éticas e metodológicas que os resultados da pesquisa nos impõem. Eis a 

tarefa a que essa reflexão se propõe discutir. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mesa 36 

REFERENCIAL MULTIMODAL PARA O ENSINO DE PORTUGUÊS COMO LINGUA ESTRANGEIRA: O 

DESENVOLVIMENTO DE MÍDIAS DIGITAIS 

 

Janaína de Aquino Ferraz (Coordinadora) 

Universidade de Brasília (UnB) 

ferraz.jana@gmail.com 

 

Ensinar uma língua estrangeira pressupõe considerar as diferentes realizações da linguagem como requisito para escolha de 

conteúdos e formas de apresentá-los aos alunos. Nesse contexto, uma peça-chave de novas perspectivas contemporâneas é 

o texto como concretização do discurso. À luz da Teoria da Multimodalidade de Kress e van Leeuwen (2006) e da Análise 

de Discurso Crítica de  Fairclough (1999, 2001, 2003) segundo as quais, participantes em posição de poder levam outros 

participantes a um maior esforço de interpretação, apresento pesquisa que enfoque a composição de significados em textos 

multimodais como forma de traçar estratégias de ensino mais condizentes com as demandas da atualidade. O trabalho 

justifica-se pela importância de planejamento e desenvolvimento de mídias voltadas para o ensino de Português Língua 

Estrangeira, doravante PLE, em uma proposta conduzida pela ideia de que ensinar língua é apresentar nova forma de 

significar o mundo. Na atualidade, o discurso das mídias é o que marca a ordem social e nessa perspectiva, não trazê-lo à 

berlinda do ensino de línguas é deixar de lado a oportunidade de novos espaços de significação que podem e devem ser 

trabalhados em sala de aula. Ressalto aqui o fato de o ensino de PLE ainda carecer de opções no que tange à produção de 

material didático em ambiente virtual de aprendizagem. Transpor fronteiras é o que o ensino de línguas deve propiciar, para 

tanto, ajustes se fazem necessários, assim ter clareza sobre como diferentes semioses atuam na composição de sentidos em 

textos é um caminho possível para que o desenvolvimento de mídias seja levado a efeito dentro de referencial multimodal 

de trabalho. A pesquisa é de cunho qualitativo Bauer e Gaskell (2003), privilegiando a interpretação e reinterpretação de 

dados. O corpus é composto por mídias digitais elaboradas para o ensino de PLE, selecionadas para análise. Os resultados 

subsidiaram a elaboração de referencial multimodal para o desenvolvimento de mídias digitais que tenham como foco o 

PLE.  

 

 

A INCLUSÃO PELA EXCLUSÃO: DISCURSO MULTIMODAL E ANÁLISE DE MATERIAIS DIDÁTICOS EM 

ESCOLA BILÍNGUE - LIBRAS E PORTUGUÊS ESCRITO. 

 

Eduardo Brasil 

PPGL, Universidade de Brasília (UnB). 
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O objetivo deste estudo de caso é analisar as práticas discursivas dos professores de português que atuam na Escola 

Bilíngue de Taguatinga – Libras e Português escrito, no Distrito Federal (DF), a fim de entender como a prática docente 

traz marcas importantes para a escolha de unidades didáticas na elaboração de materiais que servem como suporte ao 

ensino de português como segunda língua para alunos surdos. Ao contrário de outras escolas da rede pública, os docentes 

dessa instituição são usuários de Libras e dispensam o auxílio de intérpretes, além de produzirem o seu próprio material 

didático, conhecido como ―kit de sala de aula‖. Desde a aprovação da Lei de Libras (Lei 10.436/02, de 24 de abril de 

2002), a língua de sinais é reconhecida com seu devido status de língua natural do surdo, que passou a ser incluído na sala 

de aula com alunos ouvintes, ajudado por intérpretes. Entretanto, a inclusão unicamente geográfica do surdo, ou seja, 

dividindo o mesmo espaço físico com o ouvinte em sala de aula, muitas vezes pode não alcançar os objetivos almejados 

quanto à preservação da cultura surda e sua formação como cidadão, uma vez que a própria natureza da língua de sinais, 

que é vísuo-espacial, requer um arcabouço de técnicas, abordagens e métodos diferenciados daqueles que as línguas oral-

auditivas requerem para a aplicação dos conteúdos escolares. Para este estudo de caso, a pesquisa se apoiará na 

metodologia qualitativa, tendo por base os postulados e categorias da Análise de Discurso Crítica (ADC) e da Teoria da 

Multimodalidade. A triangulação dos dados ficará por conta da análise da legislação, utilizando-se a intertextualidade 

(Fairclough, 2001), das entrevistas com os professores, com base na categoria dos atores sociais (van Leeuwen) e a análise 

do material didático, por meio da multimodalidade (Kress e van Leeuwen).  

 

PARALELISMOS E PROCESSOS VISUAIS EM VIDEOCLIPES: PARAMETROS MULTIMODAIS 

 

Fernando Fidelix Nunes  

SEEDF (Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal)  

fidelix1@hotmail.com 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar um intercâmbio, que tende a se tornar cada vez mais frequente nos próximos 

anos, entre a metodologia de análise da Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY & MATTHIESSEN, 2014; 

THOMPSON, 2014) e a metodologia da Gramática Visual e da Semiótica Social (KRESS & Van LEEUWEN, 2006; Van 

LEEUWEN, 2005). Por meio da análise do videoclipe da música EarthSong, gravado pelo ícone pop Michael Jackson, 

discutirei como os processos de transitividade propostos pela Gramática Sistêmico-Funcional, especialmente os processos 

mentais e existenciais, são aplicados pela Gramática Visual na análise de textos multimodais, que são constituídos pela 

junção de diversos recursos semióticos. Será analisada a relação dialética existente entre as formas linguísticas e outros 

recursos semióticos, como a linguagem corporal e a música, na constituição de significados no videoclipe investigado, 

especialmente por meio de paralelismos. Ademais, este trabalho apresentará uma nova proposta de análise de vídeos que 

consiste em apresentar um trecho do vídeo para apresentar como os recursos semióticos são usados de forma integrada. Os 

resultados parciais da pesquisa demonstram que os significados expressos pelas formas linguísticas presentes no enunciado 

da canção constroem significados em conjunto com os demais recursos semióticos presentes no videoclipe, podendo 

especificar os atores sociais representados e as práticas sociais em que estão inseridos. Portanto, a Linguística Sistêmico-

Funcional, em parceria com a Gramática Visual, amplia a possibilidade de que a análise linguística contribua para a 

investigação de outros recursos semióticos que compõem significado com a língua. 

Palavras-chave: vídeoclipes, recursos semióticos, significados. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mesa 37 

 

DISCURSO, IDENTIDAD Y COMUNIDADES VIRTUALES 

 

M.C. Ludivina Cantú Ortiz (Coordinadora) 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León 

ludyc_o@yahoo.com.mx 
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Enmarcadas en la categoría de humanidades digitales y en el contexto de la cibercultura (Lévy, 2007) las identidades 

(Ricoeur, 1996) se han vuelto movedizas: se revelan, se ocultan, se diluyen, se re-construyen discursivamente y circulan 

por el ciberespacio. Las redes sociales están insertas en este espacio abierto o ciberespacio, y es a través de ellas que se 

transmiten los nuevos discursos, se fomenta la creación de vínculos comunitarios y se consolidan nuevos géneros 

adecuados para presentar ideas de manera más informal, tal es el caso del cibertexto. (Rojas, 2013) Estos aspectos son los 

que abordamos en esta mesa temática, cuyo objetivo es estudiar la representación de la identidad femenina (Lagarde, 2000) 

en los discursos de las comunidades digitales y su circulación a través de las redes sociales, particularmente, en el 

Facebook y en páginas web, en tres corpus: los nuevos tipos textuales conocidos como memes, lo que llamamos nuevas 

narrativas y el manga. Para ello, fundamentamos nuestro estudio en los postulados teóricos de Pierre Lévy, (cibercultura), 

Marcela Lagarde (identidad femenina), Marta Lamas y Pierre Bourdieu (estudios de género), Umberto Eco (semiótica 

visual), Edmond Cros y Michel Foucault (discurso). 

Así pues, atendiendo a los propósitos de este Congreso  y conscientes del gran impacto que el uso de la tecnología está 

causando en la vida cotidiana y la modificación que está generando en algunas prácticas sociales, consideramos que es 

oportuno analizar un fenómeno que hemos venido observado: la puesta en marcha de una visión androcéntrica, dominante y 

patriarcal de la identidad femenina en los discursos que circulan en el entorno digital. 

 

NUEVOS DISCURSOS, NUEVAS IDENTIDADES EN FACEBOOK. 

 

Guadalupe Chávez González. 

Universidad Autónoma de Nuevo León (FFyL). Monterrey, México 

guadalupe_ch@hotmail.com 

 

En este trabajo se analizan algunas narraciones y comentarios que se publican en Facebook en una cierta red de amigos. Se 

trata del discurso mediante el cual las personas se incorporan a estas nuevas formas de comunicación, informando quiénes 

son, qué hacen o sienten, construyendo y/o reconstruyendo una identidad que comparten en la virtualidad, la cual, puede, o 

no, corresponderse con la que muestran en la realidad, pero ahí figura. Se parte de un corpus de relatos escritos por mujeres 

en el que se revisan las estrategias o recursos discursivos que utilizan al elaborar su narrativa biográfica, en el entendido de 

que dicha narrativa contribuye a reafirmar, reconfigurar su identidad como mujeres y en la ejecución de un rol 

determinado: madre, trabajadora, académica, artista, etc. El material procede de una indagación sobre Identidad y redes 

sociales en desarrollo en la universidad, cuyo propósito es revisar bajo una perspectiva social, semiótica y del análisis del 

discurso esta forma de interacción social. El tema se justifica por la importancia creciente de las redes sociales que 

propician el uso de múltiples estrategias discursivas que facilitan la construcción de una imagen de sí mismos y de los 

demás. En el Facebook, las personas se presentan bajo un discurso escrito que combinan y a veces sustituyen por imágenes, 

fotografías, frases hechas, sonidos, enlaces dinámicos como nuevas formas de lenguaje que circulan en la web y conviven 

con la realidad real.  

 

LA IDENTIDAD FEMENINA EN EL DISCURSO DE LOS MEMES Y SU CIRCULACIÓN EN LAS COMUNIDADES 

VIRTUALES 

 

M.C. Ludivina Cantú Ortiz 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León 

ludyc_o@yahoo.com.mx 

 

Es innegable que la tecnología ha alcanzado altos niveles de desarrollo, que su uso es cada vez más generalizado y que la 

interacción entre las personas se ha modificado por el impacto que tiene en la vida cotidiana, lo que ha provocado la 

transformación de algunas prácticas entre los grupos sociales, así como el surgimiento de nuevas formas de comunicación, 

tales como los llamados cibertextos y, con ello, la puesta en circulación de los discursos en el entorno de la cibertcultura 

(Lévy, 2007), en la que están integrados agentes y prácticas culturales, interacciones y comunicaciones, colectivos, 

instituciones y sistemas organizativos, una multiplicidad de contenidos y representaciones simbólicas junto con valores, 

significados, interpretaciones, legitimaciones, etc. (Rueda Ortiz, 2008); lo que ha generado un cambio tecnosocial (Pierre 

Lévy, 1999 y 2007; Escobar, 2005), ligado a las transformaciones de la sensibilidad, la ritualidad, las relaciones sociales, 
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las narrativas culturales, las instituciones políticas, las representaciones y autorrepresentaciones que se manifiestan en los 

discursos. Desde esta perspectiva, el análisis del discurso de los cibertextos es fundamental, pues el espacio digital o virtual 

se ha convertido en una vía abierta de comunicación, construcción de identidades y circulación de sentidos. Es así que 

concebimos el discurso como una práctica social (Fairclough 1992, 2003, van Dijk 2000) en la que su producción está 

condicionada ideológicamente y como un lugar donde los prejuicios, estereotipos y representaciones se reproducen. El 

Facebook es uno de estos nuevos espacios de interacción, una de las redes sociales más utilizadas en el mundo que permite 

poner en circulación los nuevos tipos textuales o cibertextos y con ellos el discurso sobre la identidad femenina. En este 

contexto, el objetivo de nuestra comunicación es identificar la construcción de la identidad femenina en el entramado 

conceptual, simbólico en el que interactúan los sujetos en este entorno cultural: el ciberespacio, a través de una 

manifestación de la cibertextualidad: los memes, es decir, ¿cuál es el sentido del concepto mujer que se construye, difunde 

y circula en el ciberespacio? Para ello hemos analizado un corpus de 100 memes y fundamentamos nuestro estudio 

esencialmente en los postulados teóricos de Ricoeur (1996), Lagarde (2000), Bourdieu (1998), y Yus, (2010). 

 

LA REPRESENTACIÓN DE LA MUJER EN EL DISCURSO DEL MANGA DREM, DE LORENA VELASCO TERÁN 

 

Rosa Mª Gutiérrez García 

Filosofía y Letras, de la Universidad Autónoma de Nuevo León 

rosgutig@yahoo.com.mx  

 

Bajtín apunta que el hombre para expresarse y objetivarse a sí mismo recurre al lenguaje, pues éste se ajusta a la creatividad 

espiritual del individuo;  de esa necesidad de comunicar, las palabras sirven para nombrar cosas, fenómenos, situaciones; y 

a su vez éstas permiten construir un mundo de significaciones, de realidades; asimismo, éstas consienten que el ser humano 

reciba improntas y, a su vez, dejar marcas socioculturales que de alguna forma le modulan y le configuran; y, de esa 

perspectiva pensamos que podemos utilizar con esta misma finalidad las imágenes, pues como dispositivo del lenguaje 

visual, también son un componente fundamental de la cultura, de la vida social del individuo. En ese sentido, nuestra 

reflexión considera la combinación de los dos sistemas de expresión: la imagen visual acompañada con el texto escrito; 

para tal fin, analizamos la representación femenina que la Lorena Velasco Terán registra en su manga Drem, para buscar 

qué tanto, ese modelo corresponde a los valores culturales que en México se tiene sobre la mujer.   

Para cumplir con nuestro objetivo nos apoyaremos en algunos teóricos de análisis del discurso, así como, en la semiótica de 

la imagen, y en particular buscamos conjuntarlos con una visión de los   estudios de género. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

 

Mesa 38 

 

MÍDIA E MITOS: ANÁLISE DOS PROCESSOS DE (RE)CRIAÇÃO E REVERBERAÇÃO DOS IMAGINÁRIOS 

SOCIAIS PELO DISCURSO MIDIÁTICO 

 

Giani David-Silva (Coordinadora) 

CEFET-MG 

gianids@gmail.com 

 

Diversas correntes teóricas se debruçam sobre os fenômenos midiáticos na tentativa de melhor compreender as formas de 

organização do mundo contemporâneo e a inteligibilidade do real a que obedece a lógica dos dispositivos televisuais. A 

obra de Barthes é uma crítica ideológica e semiológica à linguagem da cultura de massa, operando reflexivamente sobre a 

naturalidade com que os media, o senso comum e a arte tratam a realidade, mascarando-a. Não apenas a língua, em seu 

sentido estrutural, mas todas as unidades significativas, verbais ou visuais, ou de qualquer outro tipo, são elementos da 

linguagem que constróem narrativas que espelham a sociedade, retratando-a ou, até mesmo, deformando-a. Essas 

narrativas, construídas de forma nem sempre consciente, produzem efeitos de sentido, reforçando, muitas vezes, 

imaginários socio-discursivos circulantes na sociedade. Não é possível encontrar em qualquer mensagem imagética um 

sentido literal em estado puro e, mesmo que fosse possível criar uma imagem totalmente ―neutra‖, nela estaria incorporado 
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o imaginário da neutralidade. Para Barthes, o mito é esse segundo sistema semiológico, sempre presente, que vai além da 

denotação e que busca o seu sentido em sua forma, o significante. Todo discurso é suscetível de servir à fala mítica e, em 

tempos de convergência midiática, a cristalização de certos imaginários é reverberada redundantemente por diferentes 

suportes tecnológicos. Refletido esse contexto e a noção de mito proposta pelo linguista francês, a mesa propõe o encontro 

teórico entre a semiologia barthesiana e a semiolinguística charaudeanam no intuito de perpassar questões discusivas e 

sociológicas que envolvam as referencialidades televisuais e digitais que apontem para certos imaginários sociais 

construídos por meio de operações analógicas, metonímicas e simbólicas. Propostas de modelos metodológicos de 

narrativas televisuais, análise de alguns corpora atuais a partir de estudos de caso, reflexão da comunicação em seus 

âmbitos publicitário e informativo e suportes televisivos e digitais são algumas das questões que estarão em pauta. Quais 

modos, padrões e condições em que são construídos os mitos mediatizados? Qual o nível de arbitrariedade dos signos 

míticos mediatizados? O signo icônico ancora e confirma de forma redundante o mito, ou, na verdade, ele os complementa 

e cria novas significações? Os diálogos entre os componentes da mesa visam apontar pistas para esses problemas, no intuito 

de avançar, em alguma medida, as discussões que envolvam o discurso, a sociedade e os media. 

 

O MITO DA PARTICIPAÇÃO EM TEMPOS DE MÍDIAS SOCIAIS 

 

Lilian Aparecida Arão 

CEFET-MG 

lilianarao@uai.com.br 

 

Na sociedade contemporânea, em constante midiatização, as plataformas digitais mostram-se modelos de interação e 

participação mais dinâmicos e os lugares de emissão e recepção deixam, de certa forma, de ser fixos. O desenvolvimento 

tecnológico colocou ao alcance das pessoas novos dispositivos que têm promovido práticas de participação, gerando na 

instância de recepção uma potencial sensação de comunicação efetiva, como se passasse a fazer parte da instância de 

produção.  Segundo Jenkins (2006, p. 150), as novas tecnologias refletem um ―desejo público de participar dos meios de 

comunicação, em vez de simplesmente consumi-los‖.  Nesse simulacro de livre participação do cidadão, somos convidados 

a intervir na criação de um produto, como no caso de campanhas publicitárias colaborativas, a postar comentários nas 

fanpages de diferentes canais de comunicação, só para citar dois exemplos. Deparamo-nos com um espaço discursivo 

ilimitado, mas não temos, na maioria da vezes, a certeza de quem é esse outro que está na outra ponta do esquema mais 

geral de comunicação, da relação EU-TU. É como se o princípio de alteridade estivesse, de certa forma, rompido. Diante do 

excesso de informação sem a possibilidade de reflexão, da obsessão pela captação do outro, da falta de hierarquização 

sobre o que é essencial fazer saber e por conseguinte da falta de identidade, esse EU, muitas vezes, é uma voz sozinha no 

deserto digital, por mais frequentado que seja esse espaço. Na tentativa de colaborar com a compreensão desse panorama 

que se apresenta, no tocante às questões que envolvem o discurso midiático, mais especificamente o discurso de 

informação, seguindo os pressupostos da Semiolinguística, de Patrick Charaudeau, esse trabalho tem como propósito 

promover uma reflexão sobre o mito da participação, na esteira dos postulados de Roland Barthes, e para isso, parte-se da 

ideia de espaço público de Habermas.  Para isso adota-se como metodologia de trabalho um estudo de caso. A hipótese que 

se apresenta é a de que a internet amplifica as potencialidades de comunicação e de participação, mas não necessariamente 

um debate qualificado. 

 

SEMIOLINGUÍSTICA E ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE: INTERSEÇÃO METODOLÓGICA PARA SE 

ANALISAR A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA-MITOLÓGICA DO TORCEDOR EM PROGRAMAS INFORMAÇÃO 

MIDIÁTICA 

 

André Luiz Silva 

CEFET-MG 

Andre.alvaresesilva@gmail.com 

 

Partindo da concepção de mito proposta por Barthes (1975) – um sistema semiológico sempre presente, de marcas 

denotativas e conotativas e com sentido em sua forma, isto é, no significante –, este trabalho visa problematizar a 

construção identitária-mitológica do torcedor em programas televisuais de informação midiática, a fim de, em momento 

posterior, se propor modelos metodológicos das narrativas televisuais. Nesse sentido, primeiramente, recorre-se à análise 
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do discurso de linha francesa, mais especificamente à teoria semiolinguística de Charaudeau (1983), para trazer à tona os 

elementos da composição narrativa (descrição, narração e argumentação) e os imaginários sociodiscursivos inerentes a este 

dizer/ver; em segundo lugar, apoia-se na entrevista em profundidade, sobretudo na práxis denominada por Thompson 

(1932) história oral, para, mediante depoimentos de torcedores, contrapor a narrativa televisiva aos relatos de vida, 

buscando evidenciar constantes e variantes nessa construção mítica do torcedor. Nesse imbricamento entre discurso e 

sociedade, a construção narrativa, tanto a dos media (nos programas televisuais de informação midiática), quanto a dos 

indivíduos (no relato de vida), indica elementos da memória individual e da memória coletiva, em que a memória 

individual ganha sentido quando se insere no conjunto social das demais memórias, tornando-se, dessa maneira, coletiva. 

 

DIÁLOGOS SEMIÓTICOS: EM BUSCA DE UMA METODOLOGIA PARA ANÁLISE DOS MITOS E 

IMAGINÁRIOS NAS NARRATIVAS TELEVISUAIS DE INFORMAÇÃO 

 

Rafael Magalhães Angrisano  

CEFET-MG 

rafaelangrisano@yahoo.com.br 

 

A ordem dos fenômenos do índice é a escritura em voga pela qual os media televisivos priorizam suas representações. O 

índice implica sempre em um vínculo existencial para se expressar; é a ordem dos fenômenos metonímicos, em que 

predominam as relações. Os efeitos de presença, metonímia e simbolismo estão em todas as imagens, assim como existem 

iconicidade e indicialidade na linguagem verbal. Assim, os efeitos de dentro-fora, aqui-ali, frente-atrás; são efeitos 

indiciais. O objetivo do discurso indicial é se expressar na dimensão do contato. Registros microscópicos do indicial estão 

presentes na TV atual, até mesmo por meio de gestos e expressões do rosto de apresentadores. Trata-se de uma migração do 

simbólico (linguagem) para o indicial (gesto), na qual ocorre uma valorização crescente da enunciação sobre o enunciado 

Corpo, espaço e objetos funcionam nessa dimensão do contato (VERÓN, 2001). O presente trabalho teve o intuito de 

revisar de modo sintético a teoria semiótica de Peirce (1977) por meio das apropriações de Verón (1980) e Jost (1999), e as 

ideias de Barthes (1990), com o objetivo de pensar alguns pontos de encontro entre os aportes teóricos supracitados, de 

modo a delimitar certos operadores de análise para narrativas televisivas. Não houve a intenção de fechar as teorias ou 

encontrar uma metodologia definitiva. Dessa maneira, pensamos em chaves de leitura para fins de análise que possam 

perceber possíveis identidades dos programas televisivos e os imaginários sociodiscursivos que eles transmitem, refletindo 

a narrativa televisual dos frames em seus aspectos icônicos, indiciais e simbólicos, a onipresença da indicialidade no 

discurso telejornalístico e os momentos em que as imagens ancoram ou complementam o discurso verbal. Com foco nas 

reportagens televisivas e com um enviesamento da teoria especificando esse tipo de mídia, tentamos fazer dialogar 

conceitos da Semiótica peirceana com a Semiologia de Barthes como proposta metodológica. Acreditamos que a revisão 

teórica sintética que foi realizada e a observação dos operadores que escolhemos, pode ser um percurso satisfatório para se 

refletir as identidades midiáticas das imagens e narrativas televisuais.  

 

A TECNOLOGIA VISTA COMO DISCURSO: A  RE(CRIAÇÃO) DE UM MITO PELA MÍDIA 

 

Giani David-Silva 

CEFET-MG 

gianids@gmail.com 
 

Letícia Santana Gomes 

leticiasantanag@gmail.com  

 

Em Mitologias, Roland Barthes reflete como os media constroem narrativas que tentam espelhar a sociedade. Essas 

narrativas produzem efeitos de sentidos compartilhados por imaginários sócio-discursivos circundantes na esfera social. A 

partir do conceito de mito postulado por Barthes, percebe-se a particularidade desse sistema, visto que ele se constrói por 

meio  de uma cadeia semiológica já existente.   Sendo o discurso suscetível a servir à fala mítica, a cristalização de certos 

imaginários é reverberada por diferentes suportes tecnológicos. No intuito de demonstrar a força das tecnologias em seus 

produtos e criações, as empresas evidenciam em seus respectivos discursos publicitários um exercício imagético que 

procura construir um ethos positivo tanto da empresa quanto do produto. O mito da Tecnologia reflete as percepções 
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culturais sobre a relação homem-máquina. Percebe-se comumente a naturalização dessa relação, em que homem e 

tecnologia vivem um processo quase simbiótico, de co-dependência e de harmonia. A tecnologia e, sobretudo, os avanços 

tecnológicos apresentam-se como um bem positivo que o homem deve agregar a sua vida, sob pena de voltar à ―idade das 

cavernas‖ e se tornar alheio à ―evolução dos tempos‖. Por meio da análise semiodiscursiva de um corpus composto de 

publicidades variadas, buscaremos mostrar como o agenciamento sígnico constrói e reforça esses imaginários que 

sustentam o mito da Tecnologia na sociedade brasileira atual. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mesa 39 

 

ALGUNAS DIFICULTADES EN EL ANÁLISIS DE DATOS DISCURSIVOS 

 

Paulina Meza (Coordinadora) 

Universidad de La Serena 

pmeza@userena.cl 

 

Los Estudios del Discurso son un campo de investigación interdisciplinario, cuyo interés común son las prácticas 

discursivas en la sociedad. Si bien este encuentro multidisciplinario ha permitido avanzar en la comprensión del rol del 

lenguaje como mediador de diversos procesos sociales, ha derivado en diferentes enfoques epistemológicos y 

metodológicos, que no siempre alcanzan criterios de rigor científico. Esto, porque enfrentarse a material discursivo es una 

tarea compleja, pues supone tomar toda una serie de decisiones que repercuten en la forma en que se describen, analizan, 

generalizan e interpretan los datos discursivos. En este marco, el objetivo de la mesa es discutir en torno a algunos 

problemas teóricos y metodológicos que surgen en los Estudios del Discurso, así como también revisar algunas propuestas 

para superar, en parte, estas limitantes. Específicamente, abordamos cuatro casos que reflejan las dificultades que enfrenta 

quien se interesa en describir datos discursivos: 1) Una crítica epistémica y una propuesta metodológica para superar el 

sesgo interpretativo e intentar ir más allá del análisis textual en los Estudios del Discurso; 2) La Lingüística de Corpus, 

aplicada, particularmente, a investigaciones discursivas realizadas en Colombia; 3) El informe de arbitraje de artículos de 

investigación; 4) El posicionamiento estratégico del autor de artículos de investigación, considerando como variables su 

nivel de experticia y el área de la ciencia a la cual pertenecen. La presentación de cada uno de los casos de esta mesa de 

discusión comienza con la identificación de algunos problemas específicos de los Estudios del Discurso aplicados en 

ámbitos particulares y contempla, además, una propuesta metodológica para el análisis del fenómeno en cuestión. Así, no 

solo evidenciamos ciertos problemas que surgen en cada campo particular, sino también mostramos algunas propuestas 

para sobrellevarlos y, de este modo, intentar aportar a los vacíos de este campo de investigación interdisciplinar.  

 

 

LINGÜÍSTICA DE CORPUS: TOPOGRAFÍA Y FRONTERAS DE UNA METODOLOGÍA LINGÜÍSTICA 

 

Juan David Martínez Hincapié  

juan.david.martinez.hincapie@gmail.com 

Universidad de Antioquia, Colombia 

 

Probablemente, una de las metodologías que desde sus orígenes ha ganado sistemáticamente popularidad para el análisis de 

datos lingüísticos, tanto entre lingüistas como entre investigadores de diversas áreas del conocimiento social (Historia, 

Sociología, Antropología o Pedagogía, entre otras) es la Lingüística de Corpus (LC). Sin embargo, pese al desarrollo 

epistemológico que la LC ha alcanzado, aún se encuentran al orden del día preguntas que giran en torno a la definición de 

esta metodología, la noción de corpus, las formas de configurar y trabajar con pequeños y grandes corpus hasta las 

contribuciones reales que la LC ha dado al campo de los Estudios del Discurso. En esta mesa de trabajo, expondré una 

semblanza de la aportación que la LC ha hecho en años recientes a los Estudios del Discurso en Colombia a través de la 

revisión de artículos de investigación científica de diferentes disciplinas indexados en SciELO Colombia. De este estudio 

se desprenden tanto concepciones y formas de configurar corpus que evidencian los alcances y los límites que tiene la LC 

en relación con los Estudios del Discurso.  
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EL POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL AUTOR EN ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: 

DIFICULTADES Y PROPUESTAS PARA SU ESTUDIO 

 

Paulina Meza  

pmeza@userena.cl 

Universidad de La Serena, Chile 

 

El artículo de investigación científica (en adelante, AIC) es el género por excelencia a través del cual se transmite el 

conocimiento. Por esta razón, el AIC se ha transformado en un foco de atención muy importante dentro de los estudios del 

discurso. Comúnmente, se define este género como un tipo de texto especializado en el que uno o más autores comunican 

los resultados de una investigación. Esta definición es, a nuestro parecer, neutra e ingenua, pues no da cuenta del hecho de 

que escribir y publicar un AIC es siempre una acción estratégico-persuasiva, vale decir, no basta con señalar ciertos 

resultados sino que también es fundamental persuadir a la audiencia, por una parte, de su relevancia en el contexto del 

conocimiento ya establecido en un campo; y, por otra, de que son resultados pertinentes que, dentro de un campo científico, 

merecen ser leídos y ojalá considerados por la comunidad a la que están dirigidos. En este contexto, y en el marco de un 

trabajo de corte cualitativo, nuestro objetivo es proponer una alternativa teórica y metodológica para el estudio del AIC. 

Así, como resultado de esta indagación, proponemos la noción de posicionamiento estratégico del autor como una opción 

más completa y exhaustiva para explicar los aspectos sociales y discursivos que subyacen a la transmisión del 

conocimiento. Además de los problemas teóricos ya señalados, y como una muestra de la complejidad que implica el 

análisis de datos discursivos, damos cuenta de las dificultades metodológicas que hemos enfrentado para estudiar el 

posicionamiento estratégico del autor, considerando las variables disciplina y grado de experticia de los autores. Conocer la 

forma específica que adopta el posicionamiento estratégico del autor es esencial para comprender cómo se transmite el 

conocimiento científico en distintas disciplinas. Asimismo, es una fuente de información relevante para los procesos de 

alfabetización científica y para el análisis del género AIC.  

 

EL INFORME DE ARBITRAJE EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN POR PARES DE ARTÍCULOS DE 

INVESTIGACIÓN: VACÍOS Y PROPUESTAS 

 

Omar Sabaj Meruane 

omarsabaj@userena.cl 

Universidad de La Serena, Chile 

 

Uno de los géneros más importantes para comprender la ―construcción social y colectiva del conocimiento científico‖ es el 

informe de arbitraje del proceso de evaluación por pares de artículos de investigación. Por su carácter confidencial, sin 

embargo, la descripción este género ha sido muy parcial. Por otra parte, los pocos estudios que abordan este género 

presentan ciertas limitantes. Entre ellas, la definición misma de comentario, la falta de criterios para la identificación de la 

unidad de análisis, la ausencia de procedimientos de validación y la focalización en un aspecto particular de estos discursos, 

como el contenido, la función y la polaridad o valoración. Así también, por la falta de acceso a la información, en estos 

estudios no es posible vincular las características de estos textos, con los atributos de los actores que los producen. Algunas 

de estas críticas pueden extenderse también a los estudios del discurso en general. En este contexto, en esta investigación 

presentamos un modelo que intenta superar en parte estas limitantes. Esto, mediante una propuesta que contiene criterios 

para definir la unidad de análisis, procedimientos de validación y una serie de capas o dimensiones que permiten describir a 

la vez, el contenido, los propósitos comunicativos y los tipos de valoración presente en los informes de arbitraje. Los 

resultados de esta investigación pueden dar luces respecto de la forma en que se construye colectivamente el conocimiento 

científico y puede tener importantes aplicaciones, por un lado, en el ámbito de la alfabetización científica, pero también 

para posibles mejoras de este clave proceso en la generación del conocimiento científico. 

 

¿EL ANALISTA DEL DISCURSO COMO UN HABLANTE IDEAL? UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA 

SUPERAR EL SESGO INTERPRETATIVO 

 

Adrián Vergara Heidke 
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avheidke@gmail.com 

Universidad de Costa Rica, Costa Rica 

 

Todo analista (crítico) del discurso lleva un proceso de interpretación de los textos estudiados en sus investigaciones. Si se 

siguen los supuestos teóricos sobre la construcción individual del conocimiento y el proceso de interpretación de textos, 

recogidos del constructivismo, las ciencias cognitivas y neurociencias (Kintsch, 1998; Kintsch y van Dijk, 1983; Roth, 

2003; von Glaserfeld, 1997, 2005; Zimmermann, 2006), se concibe la interpretación como un proceso individual en el que 

las ―pistas‖ textuales sirven de guía, mientras que los conocimientos previos de cada persona desempeñan un rol decisivo. 

De esta manera, si cada analista del discurso posee conocimientos previos diferentes que participan de los procesos de 

interpretación, lo cual se vería reflejado en sus explicaciones, entonces, cabe preguntarse: ¿cómo se puede lograr la 

replicación de los estudios si siempre habrá ese sesgo interpretativo?, ¿cómo se puede facilitar el diálogo intersubjetivo? 

 En esta ponencia se presentará una propuesta metodológica para abordar el contenido semántico de los textos tanto 

verbales como multimodales en investigaciones desde una perspectiva que considere el discurso como una forma de 

significar la experiencia (Fairclough, 2008; Jäger, 2003). En esta propuesta se retoma la categoría de proposición (van Dijk, 

1992) y se le complementa con la de implicación. Para ambas categorías se propone un listado abierto de criterios para su 

construcción. No obstante, el paso fundamental de la propuesta lo constituye el proceso de justificación de cada 

implicación y de algunas proposiciones. En este paso se evidencia el conocimiento previo que está aplicando el analista, 

donde se manifiestan conocimientos especializados, culturales y personales. Se considera que con este paso el analista hace 

―transparente‖ parte de su proceso interpretativo, facilita el diálogo intersubjetivo entre los especialistas y la posible 

replicación de la investigación. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mesa 40 

 

REPRESENTAÇÕES DE SUJEITOS EM CONTEXTOS DE EXCLUSÃO: SILENCIAMENTO, PODER E 

RESISTÊNCIA 

 

Celina Aparecida Garcia de Souza Nascimento (Coordinadora) 

UFMS   

celina_ufms@hotmail.com  

 

Esta mesa congrega pesquisas vinculadas ao projeto ―Vozes (in)fames: exclusão e resistência‖, coordenado pela professora 

Maria José Coracini (Unicamp), numa perspectiva discursivo-desconstrutivista, buscando abordar as noções de inclusão, 

exclusão, poder, resistência e subjetividade, em interface com conceitos oriundos da psicanálise, relevantes para discutir o 

simbólico e o imaginário na construção da memória e da identidade dos sujeitos pesquisados. As pesquisas discutem traços 

da constituição identitária do sujeito a partir da escritura, em diferentes corpora: cartas de imigrantes alemães escritas no 

sul do Brasil, narrativas de memória de alunos em situação de vulnerabilidade e documentos Institucionais (Programa 

internacional de avaliação de Estudantes/PISA) e em variados espaços institucionais - mídia, escola, família. Para tanto, o 

trabalho ―Sujeitos entre-línguas em contexto de imigração: marcas de exclusão e resistência‖ de Beatriz Maria Eckert-Hoff/ 

UDF e UNICSUL, propõe-se a analisar escritas de si de sujeitos imigrantes alemães ao sul do Brasil. Seu olhar se dirige às 

in(e)scritas de si de sujeitos em situação de exclusão, e também de resistência (movimento inerente ao sujeito) ditas nas 

cartas e encenadas no filme, para analisar a relação do sujeito com as línguas, as nações, bem como as questões de memória 

e de identidade – dos que migraram e dos que ficaram. Em ―Adolescentes Infratores: um entre lugar – (re)integração?‖, 

Celina Aparecida Garcia de Souza Nascimento/UFMS objetiva analisar marcas na identidade de adolescentes infratores-

internos, enquanto identidades singulares na/pela subjetividade, num determinado momento histórico e social. Investiga 

representações imaginárias presentes na identidade, a partir de temas que proporcionem a prática da escrita em contextos de 

situação de exclusão em uma escola pública que funciona dentro de uma Unidade Educacional Interna no Mato Grosso do 

Sul. Na pesquisa ―PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes) no Brasil: práticas discursivas de tensão 

entre inclusão e exclusão em Educação‖, Márcia Aparecida Amador Mascia/Universidade de São Francisco, objetiva 

analisar as emergências de subjetividades educacionais contemporâneas dos discursos que atravessam os documentos do 

Programme for International Student Assessment (Pisa) - Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, em relação 

ao Brasil. Dentre os múltiplos sentidos levantados até o momento, dentro da racionalidade neoliberal de meritrocracia, 
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encontram-se as sanções ou bonificações, oriundas dos resultados das provas e que instauram competição entre os sujeitos 

da Educação, incluindo uns e excluindo outros. Em suma, propõe-se a compreender como se dá a relação de sentidos e os 

processos de identificação e de exclusão com relação à memória, à língua e à subjetividade em diferentes práticas de 

linguagem. 

 

 

SUJEITOS ENTRE-LÍNGUAS EM CONTEXTOS DE IMIGRAÇÃO: MARCAS DE EXCLUSÃO E RESISTÊNCIA 

 

Beatriz Maria ECKERT-HOFF 

UDF e UNICSUL 

biaeckert@gmail.com 

 

Esta pesquisa – integrada ao projeto CNPq―Vozes (in)fames: exclusão e resistência‖, coordenado pela professora Maria 

José Coracini (Unicamp) – propõe-se a analisar escritas de si de sujeitos imigrantes alemães ao sul do Brasil por meio de 

dois corporas. O primeiro, constituído de recortes de Cartas coletadas na Alemanha, escritas por imigrantes alemães do sul 

do Brasil aos seus familiares, no século XXI; o segundo, constituídode cenas recortadas do filmedo cineasta Edgar 

Reitz,Die Andere Heimat – Chronik einer Sehnsucht (A Outra Pátria – Crônica de um Desejo), que versa sobre imigração 

alemã para o Brasil, no século XIX. O filme, lançado em 2013 e premiado nos Festivais de Berlim e de Veneza, foca o 

cenário da metade do século XIX, anos de onda forte de emigração da Alemanha para o sul do Brasil, época em que a 

exclusão social e a fome pairavam na vida dos habitantes das aldeias (da região de Hunsrück, na Renânia-Palatinado) e o 

desejo era migrar para o ―Novo Mundo‖. Tendo como aporte teórico os estudos de Derrida, Robin, Coracini, nosso olhar se 

dirige às in(e)scritas de si de sujeitos em situação de exclusão, e também de resistência (movimento inerente ao sujeito) 

ditas nas cartas e encenadas no filme, para analisar a relação do sujeito com as línguas, as nações, bem como as questões de 

memória e de identidade – dos que migraram e dos que ficaram. Nosso olhar é dirigido pelos pressupostos teóricos da 

Análise do Discurso, cuja interpretação é sempre um gesto de captura; o que se vislumbra são rastros do sujeito cindido, 

uma vez que há sempre alteridade: é um eu Outro e um Outro eu quem fala, havendo sempre uma incorporação, uma não-

separação. Nossos gestos de interpretação mostram que os dizeres analisados evidenciamresistências e exclusões da/na/pela 

língua e mostrampassagens e demarcações de nações, de línguas que constituem memória, identidade.Os resultados da 

pesquisa nos instigam a direcionar o olhar para os espaços em que a língua não é (aparentemente) ―controlada‖, mas age 

em contextos específicos, para então produzir reflexões no campo das Políticas de Educação e Linguísticas em contextos de 

imigração, no sentido de promover formas de inclusão no/pelo simbólico que não suponham o silenciamento na(s)/ da(s) 

língua(s), o apagamento do sujeito.  

 

PISA (PROGRAMA INTERNACIONAL DE AVALIAÇÃO DE ESTUDANTES) NO BRASIL: PRÁTICAS 

DISCURSIVAS DE TENSÃO ENTRE INCLUSÃO E EXCLUSÃO EM EDUCAÇÃO 

 

Márcia Aparecida Amador Mascia 

Universidade São Francisco 

marciaaam@uol.com.br 

 

Tomando como escopo teórico os estudos discursivos, na interface dos estudos arquegenealógicos de Foucault, esta 

comunicação, que se insere no projeto CNPq ―Vozes (in)fames: exclusão e resistência‖, coordenado pela professora Maria 

José Coracini (Unicamp), tem como proposta analisar as emergências de subjetividades educacionais contemporâneas dos 

discursos que atravessam os documentos do Programme for InternationalStudentAssessment (Pisa) - Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes, em relação ao Brasil. Tomaremos como corpus documentos e vídeos dispostos 

no site do PISA internacional, desenvolvido e coordenado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), bem como documentos e vídeos postados no site brasileiro INEP - Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pelo PISA, no Brasil. Dentre os múltiplos sentidos levantados até o 

momento, dentro da racionalidade neoliberal de meritrocracia, encontram-se as sanções ou bonificações, oriundas dos 

resultados das provas e que instauram competição entre os sujeitos da Educação. Apontamos isso como um sério problema 

e alertamos para os riscos das avaliações externas, no que tange às comparações entre realidades díspares, no mesmo país e 

entre países. Mensurar, tomando como parâmetro a realidade de países avançados, transpondo-as e desconsiderando as 
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várias realidades do Brasil, de condições sociais, de infraestrutura, de condições culturais podem, ao invés de ajudar a 

resolver os problemas de educação, acirrar as diferenças, fruto de uma política de ―testocracy‖ (Hagopian, 2014) que 

amoldaa educação do século XXI. Tais discursos atuam, em última instância, como novas formas de governamentalidade 

na Educação, enquanto práticas discursivas de tensão entre inclusão e exclusão. 

 

REPRESENTAÇÕES DE SUJEITOS EM CONTEXTOS DE EXCLUSÃO: SILENCIAMENTO, PODER E 

RESISTÊNCIA 

 

Beatriz Maria Eckert-Hoff  

UDF - UNICSUL   

biaeckert@gmail.com 

 

Márcia Aparecida Amador Mascia 

Universidade São Francisco 

marciaaam@uol.com.br 

 

Esta mesa congrega pesquisas vinculadas ao projeto ―Vozes (in)fames: exclusão e resistência‖, coordenado pela professora 

Maria José Coracini (Unicamp), numa perspectiva discursivo-desconstrutivista, buscando abordar as noções de inclusão, 

exclusão, poder, resistência e subjetividade, em interface com conceitos oriundos da psicanálise, relevantes para discutir o 

simbólico e o imaginário na construção da memória e da identidade dos sujeitos pesquisados. As pesquisas discutem traços 

da constituição identitária do sujeito a partir da escritura, em diferentes corpora: cartas de imigrantes alemães escritas no 

sul do Brasil, narrativas de memória de alunos em situação de vulnerabilidade e documentos Institucionais (Programa 

internacional de avaliação de Estudantes/PISA) e em variados espaços institucionais - mídia, escola, família. Para tanto, o 

trabalho ―Sujeitos entre-línguas em contexto de imigração: marcas de exclusão e resistência‖ de Beatriz Maria Eckert-Hoff/ 

UDF e UNICSUL, propõe-se a analisar escritas de si de sujeitos imigrantes alemães ao sul do Brasil. Seu olhar se dirige às 

in(e)scritas de si de sujeitos em situação de exclusão, e também de resistência (movimento inerente ao sujeito) ditas nas 

cartas e encenadas no filme, para analisar a relação do sujeito com as línguas, as nações, bem como as questões de memória 

e de identidade – dos que migraram e dos que ficaram. Em ―Adolescentes Infratores: um entre lugar – (re)integração?‖, 

Celina Aparecida Garcia de Souza Nascimento/UFMS objetiva analisar marcas na identidade de adolescentes infratores-

internos, enquanto identidades singulares na/pela subjetividade, num determinado momento histórico e social. Investiga 

representações imaginárias presentes na identidade, a partir de temas que proporcionem a prática da escrita em contextos de 

situação de exclusão em uma escola pública que funciona dentro de uma Unidade Educacional Interna no Mato Grosso do 

Sul. Na pesquisa ―PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes) no Brasil: práticas discursivas de tensão 

entre inclusão e exclusão em Educação‖, Márcia Aparecida Amador Mascia/Universidade de São Francisco, objetiva 

analisar as emergências de subjetividades educacionais contemporâneas dos discursos que atravessam os documentos do 

Programme for International Student Assessment (Pisa) - Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, em relação 

ao Brasil. Dentre os múltiplos sentidos levantados até o momento, dentro da racionalidade neoliberal de meritrocracia, 

encontram-se as sanções ou bonificações, oriundas dos resultados das provas e que instauram competição entre os sujeitos 

da Educação, incluindo uns e excluindo outros. Em suma, propõe-se a compreender como se dá a relação de sentidos e os 

processos de identificação e de exclusão com relação à memória, à língua e à subjetividade em diferentes práticas de 

linguagem. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mesa 41 

 

DISCURSO, SILÊNCIO E... 

 

Ana Maria Carnevale (Coordinadora) 

Universidade de São Paulo  

anacarnevale12@gmail.com 
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A presente mesa temática sobre Discurso, silêncio e... reune estudos vinculados às perspectivas teóricas da Análise do 

Discurso pecheutiana e da Psicanálise lacaniana. Considerando essa proposta, 1) ANA CARNEVALE propõe pensar o 

sujeito contemporâneo em sua constituição a partir de um lugar: o silêncio. É no silêncio, e a partir dele, que o sujeito se 

constitui, posto haver ―silêncio nas palavras‖ (ORLADI, 1995). O silêncio não é tomado como resto de linguagem, é da 

ordem do sentido e é possibilidade de outro dizer. O corpus se constitui de ditos de mulheres em posição gestante que dão 

ao sujeito a advir um lugar desde sua concepção. Uma pergunta se coloca: o que, desde a concepção de um ser, lhe dá 

continente? E uma possível resposta: a linguagem. 2) ANA BEZZ questiona se é possível um bebê humano se constituir 

sem a presença efetiva de um Outro de sua espécie que possa ofertar-lhe palavras. Afirmamos a importância de um tempo 

de constituição subjetiva no qual o bebê é marcado pela voz do Outro, momento em que ainda não há o atrelamento entre 

as palavras e o sentido dado a elas. Percorreremos conceito de lalíngua, colocando assim em jogo a questão da transmissão, 

pois o que se transmite num processo de subjetivação, muitas vezes, é da ordem do não dito, de algo que se passa nas 

entrelinhas do dizer, Soller (2012). Como nos tornamos falantes? Como aprendemos a significar? 3) AMANDA LIMA traz 

para discussão o modo como o sujeito é pensado. O sujeito deve ser destacado como o sujeito dividido, o que comparece 

enquanto falha. O que deve ser considerado, pois, são as manifestações do inconsciente. Destaca o que Orlandi (2007) 

trabalha enquanto matéria significante, silêncio fundador, principio de significação, condição da linguagem. Como corpus a 

ser analisado, recorrerei ao Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, quarta edição. Pretendo (a)bordar a 

palavra ‗depressão‘ tomando-a pela vertente significante. Esta pesquisa propõe ler o significante ‗depressão‘, partindo do 

significante pensado por Lacan (1998 [1964]). 4) FREDERICO GUIMARÃES problematiza a questão de que o sujeito, 

para ser sujeito, deve se esquecer do que o faz sujeito. Que tal pensar, então, nos ―silêncios‖ de Eni Orlandi com outras 

ideias constitutiva do ―homem‖ em sua interação social: a ―má consciência‖ de Nietzsche e o ―recalque‖ em Freud? A 

proposta é refletir sobre suas equivalências exatamente na constituição de sujeito: o ―autor‖ visto em suas posições no 

discurso. 

 

 

O SUJEITO NA SUA MEMÓRIA ESQUECIDA: O SILÊNCIO E ESQUECIMENTO COMO POSSIBILIDADES DE 

RETORNO. 

 

Frederico Sidney Guimarães  

UFF/LAS/CAPES 

fredericosidney@gmail.com 

 

O sujeito, para ser sujeito, deve se esquecer do que o faz sujeito. Que tal pensar, então, nos ―silêncios‖ de Eni Orlandi com 

outras ideias constitutiva do ―homem‖ em sua interação social: a ―má consciência‖ de Nietzsche e o ―recalque‖ em Freud? 

A proposta não é fazer uma genealogia desses conceitos, mas refletir sobre suas equivalências exatamente na constituição 

de sujeito. Se pensarmos no ―autor‖ visto em suas posições no discurso, o esquecimento é a força motora da subjetivação. 

Se o ―silêncio fundante‖ não é a origem dos sentidos, ele seria o fundador, o fator determinante no deslize, na passagem. O 

esquecimento, então, pode ser pesando como a base para sustentar a passagem. Silêncio e esquecimento, portanto, 

caminham cada um na sua maneira para subjetivar os indivíduos, tanto no discurso como nas construções de seus 

imaginários de si. Nesse ponto, a proposta é refletir sobre o papel dos esquecimentos nos aportes conceituais do recalque e 

da má-consciência naquilo que no pós-estruturalismo se desdobra nas considerações sobre a constituição do sujeito. Por um 

lado, o recalque é uma base que possibilita o sujeito lidar com seus instintos reprimidos. Por outro lado, a má-consciência é 

o caminho da obrigatoriedade da culpa para a aceitação das figuras de autoridade e do controle moral no agir humano. De 

alguma forma, podemos pensar como a questão do esquecimento é uma força para fazer possível o ―dar conta‖ da vida em 

sociedade, mas contém em si a memória para intercalar as capacidades do querer e do prosseguir querendo. 

 

 

O SILÊNCIO QUE ATRAVESSA O SUJEITO DESDE SUA CONCEPÇÃO 

 

Ana Maria Carnevale 

Universidade de São Paulo  

anacarnevale12@gmail.com 
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Partindo da análise de discurso de linha francesa, esta escrita propõe pensar o sujeito contemporâneo em sua constituição a 

partir daquilo que lhe dá um lugar: o silêncio. É no silêncio, e a partir dele, que o sujeito se constitui, posto haver ―silêncio 

nas palavras‖ (ORLADI, 1995, p.11). O silêncio não é tomado como resto de linguagem, outrossim, é da ordem do sentido, 

dá sentido e é possibilidade de outro dizer. Outro dizer que traz na memória aquilo que é próprio ao sujeito. O corpus se 

constitui de ditos de mulheres em posição gestante que dão ao sujeito a advir um lugar desde sua concepção. Uma pergunta 

se coloca: o que, desde a concepção de um ser lhe dá continente? E uma possível resposta: a linguagem. Assim, é via 

silêncio e linguagem, no que cada uma comporta, que há o advir de um sujeito. Um sujeito marcado pela falha, faltoso, 

sujeito do inconsciente, que comparece de modo pontual, de acordo com a psicanálise e, sujeito histórico ideológico, 

seguindo as orientações de Pêcheux. A língua sendo pensada como ―base comum de todos os processos discursivos‖ 

(ORLANDI, 1995, p.19) é, portanto, pensada em sua materialidade. Assim, ―o discurso é efeito de sentidos entre 

interlocutores (...) o sentido não está em lugar nenhum, mas se produz nas relações: dos sujeitos, dos sentidos, e isso só é 

possível já que sujeito e sentido se constituem mutuamente.‖ (ORLANDI, 1995, p. 20).  

 

OS EFEITOS DA LINGUAGEM NA CONSTITUIÇÃO SUBJETIVA 

 

Ana Claudia Moraes Merelles Bezz 

UFF/LAS/CNPq Universidade Federal Fluminens 

anacbezz@hotmail.com;  

 

É possível um bebê humano se constituir sem a presença efetiva de um Outro de sua espécie que possa ofertar-lhe palavras? 

Afirmamos a importância de um tempo de constituição subjetiva no qual o bebê é marcado pela voz do Outro, modulações 

e nuances num momento em que ainda não há o atrelamento entre as palavras e o sentido convencionado dado a elas. Para 

abordarmos as questões sobre a constituição do sujeito percorreremos, com Lacan ( 1975), o conceito de língua, colocando 

assim em jogo a questão da transmissão, pois o que se transmite num processo de subjetivação, muitas vezes, É da ordem 

do não dito, de algo que se passa nas entrelinhas do dizer, Soller ( 2012). Consideramos que, muito antes da criança tomar a 

palavra, ela é apreendida no campo do Outro, num momento no qual o que faz presença é a voz materna, as nodulações da 

voz desse primeiro Outro, antes mesmo que o bebe tenha adquirido o significado das palavras. Ao se referir a esse 

momento fundamental da interação bebê/outro da linguagem, Lacan (1974) apropria-se do termo lalíngua, fundamental 

para pensarmos esse momento constitutivo. Milner, em O Amor da Língua (2012), indica que a figuração mais direta e 

precisa de lalíngua é a língua materna.  Segundo Colette Soler (2012), lalíngua tem a ver com o som disjunto do sentido, 

com a língua emitida antes da linguagem estruturada sintaticamente. Remete-se a  língua materna porque é a primeira a ser 

ouvida, paralelamente aos primeiros cuidados do corpo. Assim, colocam-se algumas questões que pretendemos percorrer: 

como nos tornamos falantes? como aprendemos a significar? Ou ainda, isso seria da ordem do aprendizado? 

 

INCONSCIENTE, SIGNIFICANTE, RECALQUE E SILÊNCIO  

 

Amanda Andrade Lima; 

Universidade Federal Fluminense 

amandaandradelima@yahoo.com.br 

 

Pretendo trazer para discussão o modo como o sujeito é pensado. O sujeito deve ser destacado como o sujeito dividido, isto 

é, o que comparece enquanto falha. O que deve ser considerado, pois, são as manifestações do inconsciente, que Pêcheux 

(2009, 1975) ressalta a partir da leitura lacaniana.  É a partir deste ponto que  destaco o que Orlandi(2007) trabalha 

enquanto matéria significante, silêncio como o fundador, principio de significação, como condição da linguagem. Como 

corpus a ser analisado, recorrerei ao Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, em sua quarta edição, mais 

conhecido como o DSM-IV. Pretendo (a)bordar a palavra ‗depressão‘ tomando-a pela vertente significante. A proposta 

desta pesquisa é ler a palavra, ou seja, o significante ‗depressão‘, a partir da noção de significante tal como pensada por 

Lacan (1998 [1964]). Neste trabalho, a palavra ‗significante‘ será discutida tendo em vista duas possibilidades conceituais, 

a Psicanálise e a Análise do Discurso. Em Psicanálise, pretendo trilhar um percurso que vai do que a teoria psicanalítica 

nomeia de significante, letra, simbólico e real, com o intuito de tratar do conceito de inconsciente. Em Análise do Discurso, 

almejo tratar do significante enquanto materialidade, fundamentado no que a Lagazzi (2007) contribui em termos de teoria 

e análise. O significante será abordado enquanto forma material da linguagem (ORLANDI, (2007), dentro do que é 
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trabalhado com relação à matéria do significante. Isto será aprofundado. Como objetivo, pretendo analisar os efeitos de 

sentido produzidos no âmbito da chamada clínica das depressões, mais especificamente nomeada pela ‗clínica psiquiátrica‘, 

tendo como base a definição de discurso como ―efeito de sentido entre interlocutores‖ (PÊCHEUX, 2009 [1975]).  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mesa 42 

 

GÊNERO COMO CONSTRUÇÃO DISCURSIVA: BINARISMO, REPRESENTAÇÃO IMAGINÁRIA E TOMADA DE 

POSIÇÃO 

 

Silvia Regina Nunes (Coordinadora) 

Unemat/Cáceres / Grupo de Pesquisa Mulheres em Discurso (CNPq), UNICAMP,  

silvianunes@unemat.br 
 

A proposição desta mesa ancora-se nas reflexões realizadas no interior do grupo de pesquisa Mulheres em Discurso (CNPq 

– IEL/UNICAMP, processo 487140/2013-3), cujo objetivo é promover uma discussão sobre a produção e interdição 

histórico-discursiva de lugares de enunciação (ZOPPI-FONTANA, 2002) para as mulheres, na sua relação constitutiva com 

os processos de subjetivação/identificação do sujeito do discurso e problematizar como as identificações de gênero 

articuladas com outras identificações nos processos de subjetivação, como: etnia, classe social, filiação política, afetos e 

emoções, territorialidades se produzem. É neste campo de questões em que os discursos se constituem, se formulam e 

circulam a respeito da mulher que se insere nossa mesa, trazendo como contribuição uma abordagem discursiva para a 

análise dos processos de identificações de gênero.  Apresentaremos quatro trabalhos que visam promover, a partir da 

análise de diferentes materiais, uma mexida no modo como a noção de gênero, e especificamente a problemática da mulher, 

circulam em espaços logicamente estabilizados, a saber: a) a construção de um arquivo na perspectiva teórica da Análise de 

Discurso em diálogo com a História das Ideias Linguísticas para reflexão sobre a concepção de gênero em trabalhos 

científicos desenvolvidos no Mato Grosso, com o objetivo de construir um arquivo e compreender, no universo discursivo 

sobre o assunto, o modo como esse discurso vem se constituindo e circulando nos materiais identificados, para direcionar, 

posteriormente, aos direitos humanos; b) a compreensão dos modos de constituição da imagem feminina de prostitutas 

fichadas em cadastros policiais, nas décadas de 60-70, em Cáceres-MT. Tomando-se como corpus os registros policiais do 

Departamento de Policia Federal (SRD/MT) de fichamento de prostitutas na cidade, que se encontram arquivados no 

Núcleo de Documentação de História Escrita e Oral do Curso de História da Unemat (NUDHEO); c) a análise dos modos 

de representação imaginária de gêneros em textos humorísticos sobre os rondonienses (o homem e a mulher rondonienses 

e, por extensão, o estado de RO). d) a forma como a noção de gênero é construída, discursivamente, a partir da 

compreensão de lugares de enunciação sobre o comportamento das mulheres em relação ao dos homens, em um programa 

televisivo brasileiro sobre a liberdade sexual feminina, especificamente analisando um debate travado entra a cantora Pitty 

e a cantora Anitta.    

 

 

GÊNERO EM DISCURSO: A CONSTRUÇÃO DE UM ARQUIVO 

 

Águeda Aparecida da Cruz Borges (UFMT/CUA) 

Em Licença Capacitação – MESTRALIN/UNEMAT 

guidabcruz@hotmail.com 

 

Trouxe para discutir o texto de um projeto que se sustentará sob duas vertentes: a) a construção de um arquivo na 

perspectiva teórica da Análise de Discurso em diálogo com a História das Ideias Linguísticas b) a concepção de gênero em 

trabalhos científicos desenvolvidos no Mato Grosso, com o objetivo de construir um arquivo e compreender, no universo 

discursivo sobre o assunto, o modo como esse discurso vem se constituindo e circulando nos materiais identificados, para 

direcionar, posteriormente, aos direitos humanos.Pergunto-me, por exemplo, se a tomada de posição da pesquisadora 

mulher implica de algum modo, na construção do conceito degênero numa relação com processos de 

identificação/subjetivação, pois, discursivamente, percebo que, por mais que as questões de gênero tenham sido abordadas, 

ultimamente, há uma delimitação, uma fronteira discursiva que se inscreve no discurso da binaridade homem X mulher. É 
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sabido que essa relação de alteridade é um movimento na história e está sempre sujeita à mudança. Assim, muitas 

perguntas vão criando contorno: como está sendo dito/constituído esse conceito de gênero na academia? Qual é o 

acontecimento discursivo? Quais são as consequências dos modos de dizer?É importante explicar que, pelo fato de 

participar do Projeto de Pesquisa: ―Mulheres em Discurso: lugares de enunciação Processos de Subjetivação‖ venho 

compreendendo gênero como uma construção discursiva, efeito de um processo de interpelação complexo e contraditório 

de acordo com a afirmação de ZOPPI-FONTANA (2013) ―Os dispositivos de enunciação permitem, historicamente, a 

produção da subjetividade, na contradição de filiações de sentidos e memórias discursivas a partir das quais se constroem 

as identificações, tanto de gênero, quanto outras, também entrelaçadas, ao longo da história, como as de posicionamento 

ideológico, filiações étnicas, inscrições sociais e territorialidades rurais e urbanas, representações políticas, mediação 

midiática‖.Esse conhecimento se fará sob os gestos de interpretação. 

 

REPRESENTAÇÕES IMAGINÁRIAS DE GÊNEROS EM TEXTOS HUMORÍSTICOS SOBRE OS RONDONIENSES 

  

Ilka de Oliveira Mota 

Universidade Federal de Rondônia – UNIR 

ilkamotaeducacao@gmail.com 

 

O presente trabalho vincula-se ao Grupo de Pesquisa ―Mulheres em discurso‖, coordenado pela Profa. Dra. Mónica G. 

Zoppi-Fontana (UNICAMP). Apoiados no aparato teórico-metodológico da Análise de Discurso francesa (PÊCHEUX, 

1987; 1988, entre outros) e brasileira (ORLANDI, 1988; 1999; 2001; 2003, entre outros), o trabalho consiste em analisar os 

modos de representação imaginária de gêneros em textos humorísticos sobre os rondonienses. Interessa-nos, especialmente, 

compreender as representações imaginárias, a partir da materialidade linguística e imagética conjuntamente, que constituem 

o(s) sujeito(s) das diferentes práticas linguageiras que circulam no espaço da internet, especialmente em relação tanto ao 

discurso que satiriza o rondoniense quanto ao discurso em que o rondoniense se exalta, que denominaremos de ―orgulho 

rondoniense‖. O corpus será constituído de textos humorísticos sobre Rondônia e os rondonienses. Trata-se de textos 

verbo-visuais pertencentes ao campo da comicidade (FREUD, 1905) que circulam no espaço de comunidades virtuais 

do Facebook. Espera-se compreender os processos de identificação referentes ao gênero, analisando a ironia, o duplo 

sentido, o exagero etc., materialmente presentes nos enunciados, estabelecidos a partir da discursividade cômica que 

significa o rondoniense em condições de produção especificas. 

  

A CONSTITUIÇÃO DA IMAGEM FEMININA: A APARÊNCIA COMO MODOS DE DETERMINAÇÃO DA 

PROSTITUIÇÃO EM CÁCERES-MT 

 

Olimpia Maluf-Souza  

 UNEMAT – Cáceres/MT 

olimpiamaluf@gmail.com 

 

O presente estudo ocupa-se em compreender os modos de constituição da imagem feminina de prostitutas fichadas em 

cadastros policiais, nas décadas de 60-70, em Cáceres-MT. Toma-se, portanto, como corpus, os registros policiais do 

Departamento de Policia Federal (SRD/MT) de fichamento de prostitutas na cidade, que hoje se encontram no Núcleo de 

Documentação de História Escrita e Oral do Curso de História da Unemat (NUDHEO), mais especificamente as anotações 

feitas por policiais em um campo do documento, denominado de ―observações‖. Naquele espaço, os policiais, entre outros 

registros, dedicaram-se à descrição das prostitutas recorrendo à aparência como forma de determinação das práticas de 

prostituição. Apesar do caráter dual da descrição – ora a prostituta é descrita como mãe, ora como mulher devassa – a 

recorrência à aparência é marca indelével das práticas que afrontaram/afrontam a sociedade civil. Assim, a descrição física 

da prostituta parece fazer funcionar os modos lombrosianos de descrever a prostituta/a prostituição como algo que 

constitutivamente se marca na aparência dessas mulheres. Esta pesquisa filia-se à Análise de Discurso (Pêcheux, Orlandi), 

cujo campo de saber congrega o discurso, a linguagem e a história como sustentação teórica e, ao mesmo tempo, busca 

verificar os efeitos de sentido presentes na relação língua-discurso-ideologia. Nessa perspectiva, fez-se necessário 

compreender o funcionamento discursivo do imaginário sobre o feminino e como ele fez/faz parte de uma dada ordem 

discursiva sobre a imagem da mulher, ou seja, os sentidos que são produzidos sobre a mulher prostituta, nos registros 

policiais, recorrem aos papeis social e historicamente reservados à mulher – de boa mãe, esposa, dona de casa e responsável 
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pelo equilíbrio da constituição familiar – e, ao mesmo tempo à aparência feminina – marcada por características físicas que 

relacionam a aparência (boa aparência, aparência regular) com a ocupação de prostituição. Nos modos de dizer a prostituta 

e a prostituição, a análise possibilitou verificar as relações histórico-ideológicas que constituíram/constituem a imagem das 

prostitutas nos documentos policiais e os efeitos de sentido postos em circulação por essas discursividades. 

 

O DEBATE ENTRE PITTY E ANITTA: O DISCURSO DO GÊNERO NOS LUGARES DE ENUNCIAÇÃO SOBRE O 

COMPORTAMENTO DA MULHER 

 

Silvia Regina Nunes  

UNEMAT – Cáceres/MT 

silvianunes@unemat.br 

 

Este trabalho ancora-se nas reflexões realizadas no interior do grupo de pesquisa Mulheres em Discurso (CNPq – 

IEL/UNICAMP), cujo objetivo é promover uma discussão sobre a produção e interdição histórico-discursiva de lugares de 

enunciação (ZOPPI-FONTANA, 2002) para as mulheres, na sua relação constitutiva com os processos de 

subjetivação/identificação do sujeito do discurso.  A pesquisa se inscreve no campo dos estudos materialistas do discurso e 

tem como objetivo discutir o modo como a noção de gênero é construída discursivamente a partir da compreensão de 

lugares de enunciação sobre o comportamento das mulheres em relação ao dos homens, em um programa televisivo 

brasileiro. O programa Altas Horas propôs um debate sobre a liberdade sexual feminina, tendo a plateia composta somente 

com a participação de homens e sendo as convidadas (atrizes e cantoras brasileiras) somente mulheres. Na discussão sobre 

a liberdade sexual feminina, as cantoras Anitta e Pitty travaram um debate sobre o comportamento da mulher, mostrando 

posições antagônicas sobre tal comportamento, especificamente na relação com o comportamento dos homens. A produção 

de um espaço interdisciplinar de interlocução acadêmico-científico sobre a problemática da mulher abre um campo de 

questões que se faz urgente delimitar, pois são questões emergentes que situam uma escuta coletiva para a compreensão 

dos discursos logicamente estabilizados que apresentam a equivocidade da língua em determinadas condições de produção. 

Pensamos que este trabalho apresenta uma importante contribuição para os estudos discursivos, ao refletir teórica e 

analiticamente sobre os processos de constituição do sujeito discursivo, como efeito da interpelação ideológica determinada 

pelas contradições de classe na sua relação com outras identificações, como gênero, etnia, movimentos sociais, entre 

outros. Almejamos mostrar como os processos de identificação/subjetivação de gênero atualizam uma memória sobre o 

comportamento da mulher, produzindo efeitos contraditórios nas diferentes formas de identificações sobre o tema.    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Mesa 43 

 

SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE OS CONCEITOS DE TEXTO, GÊNERO DO DISCURSO E DISCURSO NA 

ANÁLISE DE GÊNEROS MIDIÁTICOS E DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Anna Christina Bentes (Coordinadora) 

UNICAMP 

annafapesp@hotmail.com 
 

O DISCURSO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA EM GÊNEROS TELEVISIVOS  

 

Anna Christina Bentes 

UNICAMP 

annafapesp@hotmail.com 
 

De acordo com Bentes e Rezende (2014), o conceito bakhtiniano de gêneros do discurso foi ressignificado por diferentes 

opções teórico-disciplinares  que constituem o campo de estudos linguísticos brasileiros. Para os autores, as propostas dos 

estudos interacionais e textuais buscam dar visibilidade tanto ao fato de que as restrições genéricas constitutivas de todos os 

textos e de cada um em particular poderem ser mais ou menos reconhecíveis e/ou estáveis, dado que alguns gêneros são 
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mais ―rígidos, rotineiros, recorrentes e formulaicos‖ do que outros, assim como ao fato de que gêneros de deteminadas 

esferas (por exemplo, os gêneros da esfera midiática – e de suas grandes subdivisões -, da esfera escolar e de esferas 

institucionais outras (como a científica, a literária, a religiosa, a jurídica etc.) revelam processos mais intensos e 

constitutivos de intergenericidade e de heterogeneidade linguística, textual, enunciativa e discursiva. Neste sentido, a 

proposta dessa mesa é a de trabalhar com a heterogeneidade textual, enunciativa e discursivatantode gêneros do discurso de 

divulgação científica midiáticacomo de gêneros midiáticos outros que estabelecem relações intergenéricas e intertextuais 

com o discurso de divulgação científica. Com isso, pretendemos discutir o ganho metodológico para os estudos do 

texto/discurso se conseguimosestabelecer as devidas aproximações e distanciamentos teórico- metodológicos entre os 

conceitos de texto, gênero do discurso e discurso. 

 

 

O PAPEL DA HIPERESTRUTURA TEXTUAL EM GÊNEROS DISCURSIVOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

MIDIÁTICA  

 

Maria Eduarda Giering 

UNISINOS 

eduardajg@gmail.com 
 

Esta apresentação expõe estudos realizados no âmbito do Grupo de Pesquisa Comunicação da Ciência: Estudos 

Linguísticos-Discursivos (CCELD) do PPGLA-Unisinos. Investigam-se publicações midiáticas de popularização da ciência 

sob a perspectiva textual-discursiva. A temática que se apresenta é da organização composicional de reportagens de 

popularização da ciência publicadas em revistas destinadas a leitores jovens. O objetivo é estudar características 

composicionais da organização hiperestrutural (ADAM & LUGRIN, 2000; 2006; MOIRAND, 2000) dessas reportagens, 

relacionando-as às restrições do contrato de comunicação midiático que rege a produção dos iconotextos 

(CHARAUDEAU, 2008; MAINGUENEAU, 2010) e à tarefa do produtor textual, que necessita, ao mesmo tempo, captar 

seus leitores e explicar a eles objetos do mundo sob a perspectiva científica. Para isso, investigam-se 30 reportagens da 

revista Mundo Estranho, observando-se sua composição hiperestrutural e os elementos que a compõem (texto, foto, 

infográfico etc). Resultados desta investigação mostram que a adesão ao recurso iconográfico para explicar objetos do 

mundo sob o ponto de vista científico aumenta o número de entradas temáticas e de assimilação dos conteúdos, em 

decorrência da pluralidade de relações que divulgam a informação. Discutem-se, ao final, a relação entre visadas, gêneros 

discursivos e construção textual. 

 

TEXTOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICANA ESCOLA BÁSICA: GÊNEROS E LETRAMENTOS  

 

Márcia Mendonça 

UNICAMP 

mendonca.mrs@gmail.com 
 

No contexto escolar, os textos de divulgação científica (DC), em diversos gêneros do discurso, têm se deslocado do âmbito 

das disciplinas mais conceituais, como História, Ciências e Geografia, e têm se constituído como objeto de ensino na área 

de linguagem, para o ensino de língua materna (Mendonça e Bunzen, 2013). Tal deslocamento se baseia no princípio do 

trabalho com os gêneros do discurso nas aulas de língua materna, oriundos de esferas diversificadas, inclusive a da DC. 

Interessa-nosdiscutir, nestetrabalho, quepráticas de letramento escolar, noseixos da leitura e da produção, passam a ser 

relevantes tendo em vista a ampliação do espaço e do papel dos textos de DC, considerando as intersecções entre essas 

práticas e aquelas comuns aos contextos de divulgação científica. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mesa 44 

 

LOS PROCESOS METAFÓRICOS EN EL DISCURSO 

 

Guiomar E. Ciapuscio (Coordinadora) 
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Universidad de Buenos Aires/CONICET 

gciapusc@gmail.com 

 

En esta mesa se presentarán trabajos en curso, realizados en el marco del proyecto de investigación PICT 2120-2013, que 

tienen como foco la naturaleza y el funcionamiento de las metáforas en el discurso. Las presentaciones coinciden en el 

sustento teórico de base: a) la teoría conceptual de la metáfora (Lakoff y Johnson 1991; 1999; Kövecses 2002; Johnson 

1987; Steen 2007; Steen et al. 2010); b) los desarrollos, que sobre esa base, se han producido en el contexto de la 

comunicación especializada (experto-experto y experto-lego), como por ejemplo, Brünner y Gülich 2002; Gülich 2003; 

Surmann 2005; Ciapuscio 2005, 2013; Gallardo 2012); c) los trabajos centrados en la conceptualización del dolor 

(Kovecses 2000; Semino, 2010; Díaz Vera, 2012)  y d) la teoría de la producción discursiva (Gülich y Kotschi 1995; 

Gülich 2006).  A continuación, presentamos una somera descripción de las contribuciones. El trabajo de S. Gallardo indaga 

las metáforas empleadas para dar cuenta del dolor en relatos producidos por pacientes cardíacos que han sufrido infarto. 

Los datos se contrastan con el relato de personas que padecen migraña, y se busca establecer similitudes y diferencias en la 

forma de conceptualizar el dolor en cada dolencia. Basándose en un corpus de entrevistas cara a cara entre médicos 

cardiólogos y pacientes, G. Ciapuscio se propone identificar y caracterizar estructural y funcionalmente los procedimientos 

de ilustración (metáforas y comparaciones) y los rasgos lingüísticos asociados que emplean los interactuantes en el trabajo 

interactivo de construir el diagnóstico; subsidiariamente, busca determinar si pueden establecerse especificidades y/o 

preferencias en el empleo de recursos por parte de pacientes y especialistas.   

El trabajo de Bregant estudia las relaciones entre las metáforas y sus reformulaciones, producidas en textos explicativos: en 

qué casos una metáfora se mantiene, en qué casos es reemplazada por lenguaje no metafórico o por otra metáfora, y en qué 

casos se recurre a una metáfora para explicar una secuencia textual no metafórica. Se busca echar luz sobre el 

funcionamiento de la metáfora como recurso de la reformulación.  En un corpus de editoriales de la revista Medicina, L. 

Ferrari se propone analizar, desde el punto de vista léxico-sintáctico, expresiones metafóricas constituidas por 

construcciones nominales. El objetivo del trabajo es investigar cómo se estructuran las relaciones metafóricas a partir del 

análisis de las dependencias gramaticales que articulan los sintagmas nominales identificados en el corpus  (NGRALE 

2009). 

 

METÁFORAS QUE CONCEPTUALIZAN EL DOLOR 

Susana Maria Gallardo  

Universidad de Buenos Aires 

sgallardo@de.fcen.uba.ar 

 

METÁFORAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

Guiomar E. Ciapuscio  

Universidad de Buenos Aires/CONICET 

gciapusc@gmail.com 

 

LAS METÁFORAS COMO PROCEDIMIENTO DE REFORMULACIÓN TEXTUAL 

Lucia Bregant 

Universidad de Buenos Aires/CONICET 

 lubregant@gmail.com 

 

 

PROCEDIMIENTOS GRAMATICALES EN EXPRESIONES METAFÓRICAS 

Laura D. Ferrari  

Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de General Sarmiento 

lferrari1@live.com.ar 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mesa 45 

 

DISCURSO, POLÍTICA E SEXUALIDADES 
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Mónica Graciela Zoppi Fontana (Coordinadora) 

IEL/PoEHMaS-Grupo de Pesquisa Mulheres em Discurso (CNPq), UNICAMP 

monzoppi@iel.unicamp.brmonzoppi@uol.com.br 

 

Nesta mesa propomos uma discussão que aborda noções chave da teoria da Análise de Discurso e as revisita à luz da 

análise de práticas que ressignificam na atualidade o fazer da política, o debate sobre a sexualidade e os modos de produção 

de conhecimento. Uma reflexão sobre a base discursiva dos processos de subjetivação está no centro das apresentações, que 

se debruçam sobre o funcionamento da enunciação política, da escrita jurídica, das práticas de leitura e do cinismo. Os 

pesquisadores retomam noções como acontecimento discursivo, memória discursiva, posição sujeito, condições de 

produção, contradição de classe e interpelação ideológica e as mobilizam nas análises, além de confrontá-las com outros 

campos disciplinares, como a filosofia, o materialismo histórico, as teorias feministas e a psicanálise. As análises percorrem 

diversas materialidades discursivas, descrevendo seu funcionamento;porém o teor da mesa focaliza principalmente o debate 

teórico e epistemológico, tentando apresentar os novos desafios enfrentados pela Análise de Discurso na atualidade. 

 

 

CINISMO, ENUNCIAÇÃO E DISCURSO 

 

Lauro José Siqueira Baldini 

IEL – UNICAMP 

ljsbaldini@gmail.com 

 

Considerando a ironia em sua relação com o cinismo, procuraremos pensar as formas de funcionamentos discursivos na 

contemporaneidade. Para compreender essa relação entre o cinismo e o funcionamento social contemporâneo, é preciso 

separar o Kynisme grego daquilo que SLOTERDIJK (1983) chama de razão cínica. O Kynisme grego pode ser definido 

como uma prática discursiva alinhada à paródia e que procurava corroer a ―ideologia oficial‖ através do exercício de uma 

crítica de resistência aos sentidos cristalizados. Nesse sentido, o Kynisme tem o caráter de contestação de um poder que 

perdeu seu caráter de legitimação, ou seja, uma prática de linguagem típica de situações de anomia. Já a razão cínica vai 

mais no sentido de uma impostura, como se passássemos, no nível ideológico, da célebre formulação de Marx (―eles não o 

sabem, mas o fazem‖) para um ―eles sabem muito bem o que estão fazendo, mas mesmo assim o fazem‖ (ZIZEK, 1990). 

Assim, se o cinismo em sua vertente grega representa a forma de resistência à ideologia pela exposição desta ao ridículo, o 

cinismo contemporâneo funcionaria de maneira diversa, já que ele não extrairia do ridículo próprio ao funcionamento da 

ideologia dominante a despedida do sentido que caracterizaria uma nova posição. A partir de ORLANDI (2012) e ZOPPI-

FONTANA (2003), procuraremos pensar como o cinismo e a ironia podem ser pensados em sua relação com as condições 

de produção, com os lugares de enunciação e com a memória. Uma questão em que o enunciativo, o discursivo e o político 

devem ser postos em relação para que se possa perceber os efeitos do cinismo no funcionamento de nossas sociedades. 

 

ENTRE O POLÍTICO E O JURÍDICO: VÍTIMA E AUTOR EM ESPAÇOS ENUNCIATIVO-DISCURSIVOS DO 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Maria da Conceição Fonseca-Silva 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB /CNPq/Brasil 

con.fonseca@gmail.com 

 

Najara Neves de Oliveira e Silva 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB/Brasil 

 

Neste trabalho, apresentamos, no escopo da Análise de Discurso, resultados de análises de materialidades enunciativo-

discursivas na sua relação constitutiva com os processos de subjetivação/identificação do sujeito do discurso, com o 

objetivo de mostrar que o discurso jurídico, no que tange aos Códigos Penais brasileiros, é marcado pela 

desestruturação/reestruturação de redes de memória discursiva e trajetos sociais que regulam e possibilitam permanência e 

deslizamento de sentido tanto na posição-sujeito vítima quanto na posição-sujeito autor de delitos sexuais. Os códigos 
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penais brasileiros emergiram como acontecimentos discursivos em condições históricas e sociais bem específicas, e, 

portanto, como pontos de encontro entre atualidade e memória determinada por injunções históricas e institucionais. O 

Direito Penal brasileiro, enquanto força coercitiva, encarregou-se de tipificar determinados comportamentos desviantes 

como criminosos, entre os quais os crimes sexuais, que são tratados no Título XVIII das Ordenações Filipinas; no Título II 

do Código Criminal de 1830 - Dos crimes contra a segurança da honra‖; no Título VIII do Código Penal de 1890 - Dos 

crimes contra a segurança da honra e da honestidade das famílias e do ultraje público ao pudor; no Título VI do Código 

Penal de 1940 - Dos crimes contra os costumes; e na Lei 12.015/2009, que modifica o Título VI do Código Penal de 1940 e 

com o Título denominado Dos crimes contra a dignidade sexual. Esses textos legais são compreendidos aqui como gestos 

de interpretação e recortes de memória, tomados na pesquisa, que originou este trabalho, como materialidades enunciativo-

discursivas. Os resultados das análises indicaram que os sentidos de vítima e autor de delito sexuais são produzidos na 

tensão entre o político e o jurídico, entre o logicamente estabilizado (o que o legislador-instituição-Estado impõe como 

interpretação ou proíbe interpretar) e o desestabilizado que possibilita transgressão e subversão do logicamente estabilizado 

pela ordem política da língua. 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS E POLITICOS DO PROJETO REVOLUCIONÁRIO PARA ―LER DISCURSOS‖,  

Maria Virgínia Borges Amaral,  

Universidade Federal de Alagoas-UFAL/CNPq-  

mvirginia39@gmail.com 

 

Propõe-se para esse debate apresentar pontos demarcadores de um projeto revolucionário para ―ler discurso‖. Pretende-se 

trazer elementos da história da Análise do Discurso introduzida por Michel Pêcheux ao se aproximar do marxismo, por 

meio de um debate polêmico estabelecido na época (década de 1960) entre as correntes do pensamento estruturalista e o 

academicismo que tentavam silenciar uma teoria materialista revolucionária anunciada por Marx. Para uma teoria 

materialista/revolucionária do discurso Pêcheux deixa claro que interessa fortalecer teórica e politicamente a luta pela 

reprodução/transformação da sociedade movida pela luta de classes, pelas relações de produção. E esse é o cerne da teoria 

marxista na análise do discurso, não realizada satisfatoriamente até o momento. A teoria revolucionária da Análise do 

Discurso aponta para a explicitação de um conhecimento profundo acerca da sociedade e uma tomada de consciência de 

que a condição fundamental para essa teoria é não abrir mão da luta ideológica de classe; história e luta de classe, pois, dão 

o suporte teórico-metodológico para uma abordagem materialista/revolucionária do discurso. E o princípio básico da luta 

de classes é, como diria Pêcheux, reconhecer que ―não há dominação sem resistência‖; é preciso ―ousar se revoltar‖, ―ousar 

pensar por si mesmo‖, ―suportar o que venha a ser pensado‖, suportar a crítica e não desistir; persistir para o fortalecimento 

do propósito de mudanças radicais na sociedade dividida e dominada pelo capital. Anuncia-se a inquietação que perseguirá 

Pêcheux em sua trajetória intelectual/política: fazer ser vista e prevalecer aos olhos dos críticos a natureza 

política/revolucionária do processo de produção de um discurso, assim como o caráter contraditório desse processo. Um 

discurso não tem um início nele mesmo; um discurso se sustenta sobre um discurso prévio, e é suscetível de torna-se outro.   

 

TOMAR A PALAVRA/FALAR EM NOME DEANÁLISE DE DISCURSO E ENUNCIAÇÃO POLÍTICA 

 

Mónica Graciela Zoppi Fontana 

IEL/PoEHMaS-Grupo de Pesquisa Mulheres em Discurso (CNPq), UNICAMP 

monzoppi@gmail.com; monzoppi@uol.com.br 

 

Nesta comunicação retomamos a reflexão que desenvolvemos já há alguns anos sobre a noção de lugar de enunciação e sua 

inscrição no quadro teórico da Análise de Discurso de linha pêcheuteana. Trata-se de pensar a articulação entre os 

processos de subjetivação e as formas históricas de enunciação política, para melhor compreender a relação entre o 

discurso, a prática política e a constituição de novos sujeitos/movimentos sociais. Esta reflexão convoca a um diálogo com 

outros campos de conhecimento, dado que toca na espinhosa questão da representação / mediação tanto na prática política 

quanto na produção de conhecimento, e afeta conceitos chave do quadro teórico da Análise do Discurso como : forma-

sujeito; posição-sujeito; lugares discursivos; inscrição institucional; reflexividade enunciativa; comunidade  e prática 

discursiva; porta-voz;  palanques enunciativos; entre outros. Enunciados como: ―Eu sou X‖; ―somos todos X‖; ―X não me 

representa‖; ―X me representa‖, que circulam amplamente nas redes sociais e nas ruas, por ocasião de manifestações 

autoconvocadas ou organizadas por movimentos sociais ou agrupações partidárias trazem na sua materialidade linguística 

as marcas de uma contradição que afeta a (im)possibilidade de uma enunciação política que não esteja ancorada nas 
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determinações subjetivas que constituem um eu/nós que forneceria o fundamento último da legitimidade ética e 

epistemológica de um dizer. Do ponto de vista teórico trata-se da relação entre acontecimento discursivo, memória 

discursiva e enunciação na sua reflexividade performativa. Se é a posição-sujeito que determina o sentidos dos enunciadosa 

partir do funcionamento da memória discursiva, é na enunciação de um sujeito em determinadas condições de produção 

que esse dizer poderá ser reconhecido como legítimo em relação a um determinado lugar de enunciação. Nossa reflexão 

dialoga com as epistemologias feministas e do ponto de vista e se apoia nas discussões do grupo de pesquisa Mulheres em 

Discurso/CNPq, proceso 487140/2013-3. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mesa 46 

 

Línguas além-mar: memórias, disputas e institucionalizações  

 

Luiza Katia Castello Branco (Coordinadora) 

PNPD/CAPES – UFF 

luizakcb@gmail.com 

 

 

O DISCURSO DA DIVERSIDADE LINGUÍSTICA E CULTURAL NO BRASIL  

 

Diego Barbosa da Silva 

(UFF/CAPES/Arquivo Nacional) 

vsjd@uol.com.br 

 

Nas últimas décadas, observamos a emergência do discurso da diversidade linguística e cultural no Brasil, acompanhada 

por uma série de medidas, sobretudo durante o Governo Lula (2003-2010): cotas raciais nas universidades, a partir de 2001, 

no Rio de Janeiro; cooficialização de línguas minoritárias a nível municipal, a partir de 2002; inclusão da disciplina 

―História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena‖ no currículo escolar, em 2008; reconhecimento do casamento entre pessoas 

do mesmo sexo, em 2013, entre outros. Neste trabalho analisamos, justamente, o funcionamento do discurso da diversidade 

linguística e cultural no Ministério da Cultura do Brasil e quais deslocamentos ele produz nos sentidos de cultura, de 

política, de Estado e de língua. Tal discurso com a evidência de que a diversidade é positiva e deve ser preservada, é 

pensado como acontecimento discursivo (PÊCHEUX, 1990) e como tal seria capturado pela formação ideológica 

capitalista para que os sentidos se mantivessem estáveis. Se por um lado, vemos o aumento de políticas a favor da 

diversidade, da tolerância e de ações afirmativas, são cada vez mais constantes manifestações contra o multiculturalismo na 

Europa, nos Estados Unidos e na Canadá.  Isso somado ao sentido de diversidade como algo que congrega todos, ao passo 

que apaga o discurso de cada etnia indígena, grupo afro-brasileiro ou grupo LGBT, demonstra como o discurso da 

diversidade funciona sob a captura da formação ideológica capitalista e da sua forma sujeito de direito. Questionamos, por 

fim, qual é e como se dá a resistência no discurso da diversidade.   

 

FRANCÊS, INSTITUCIONALIZAÇÃO E MEMÓRIA: PROCESSOS DE MANUALIZAÇÃO DE SABERES DE 

LÍNGUA ESTRANGEIRA NO ENSINO BRASILEIRO 

 

Felipe Barbosa Dezerto 

Colégio Pedro II; Núcleo de Estudos Franco-Brasileiros (NEFB) 

fbdezerto@hotmail.com 

 

Neste trabalho, percorremos alguns domínios de memória do ensino do francês no Brasil, considerando-se seu processo de 

institucionalização na educação brasileira, a partir da criação, no Rio de Janeiro, do Colégio Pedro II, em 1837, no período 

imperial. Busca-se compreender discursivamente o processo pelo qual o francês de torna uma disciplina escolar de língua 

estrangeira no Brasil, a partir intervenção do Estado na produção de uma educação nacional, com a fundação do Colégio 

Pedro II. Do lugar teórico da História da Idéias Linguísticas (Auroux) e da Análise do Discurso (Pêcheux), analisamos 

manuais (livros didáticos) de francês de dois períodos: i) da Era Vargas, o Méthode Direct de Français, niveau 1 e ii) do 
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momento atual, o Pixel 1, atual manual adotado pelo Departamento de francês do Colégio Pedro II. Partimos do 

pressuposto de que o processo de apreensão de saberes produzidos sobre uma língua estrangeira sob a forma de 

conhecimento linguístico em manuais de ensino põe em funcionamento uma memória do ensino dessa língua, ou seja, a 

manualização de saberes linguísticos em conhecimentos didatizados em manuais não se isenta da determinação político-

histórica dos processos discursivos que a constitui. Buscamos, então, sair das evidências sobre o conhecimento produzidas 

pelos manuais, que apagam o que sustenta os processos de manualização, isto é, políticas de estado, políticas linguísticas, 

políticas educacionais, produção de conhecimento linguístico e processos de disciplinarização na história. Assim, uma 

memória do ensino do francês é recortada e acionada quando se produzem conhecimentos linguísticos sob a forma de 

manuais escolares, apagando-se justamente o fato de que o conhecimento também tem sua sustentação histórica e, no caso 

desses manuais de francês, naturalizando determinados sentidos sobre a França e a língua francesa.  

 

O NOME COMO MARCA DA HISTÓRIA NO SUJEITO: MEMÓRIA E INSTITUCIONALIZAÇÃO DE SENTIDOS 

SOBRE A LÍNGUA GUARANI NO PARAGUAI 

 

Joyce Palha Colaça 

Universidade Federal de Sergipe 

joy.palha@gmail.com 

 

Em nossa pesquisa de doutorado, tivemos como objetivo compreender os dizeres sobre as línguas guarani e espanhola no 

Paraguai. Para tanto, objetivamos especificamente lançar luz às políticas de línguas levadas a cabo com o objetivo de 

promover o bilinguismo naquele país. Esta pesquisa se inscreve no campo da História das Ideias Linguísticas (AUROUX, 

2009 [1992]; ORLANDI, 1988, 2001; MARIANI, 2004; e outros) em seu entrelaçamento com os conhecimentos 

produzidos no escopo teórico-metodológico da Análise do Discurso de linha francesa (PÊCHEUX (1988 [2975]; 

ORLANDI, 2001, 2002, 2009; e outros). Construímos, sobremaneira, um corpus diverso, que incluía um arquivo jurídico e 

um arquivo mais abrangente para complementar esse nosso primeiro recorte e para poder compreender as políticas de 

línguas nos diversos movimentos sobre a língua, para além das leis. No trabalho proposto, nos detemos em um estudo sobre 

a nomeação do sujeito para compreender como este gesto, que se coloca como da ordem do individual, materializa sua 

espessura histórica, ressignificando a memória da colonização e institucionalizando sentidos sobre a língua guarani no 

Paraguai da atualidade. Consideramos que o gesto de nomear se inscreve na história e inscreve sentidos para língua e 

sujeito, quando determinados nomes são aceitos ou são rechaçados. Partirmos de uma notícia de recusa do registro civil 

paraguaio em permitir o registro de uma criança com um nome indígena para compreender como este gesto se filia a uma 

rede de sentidos possíveis em um país que diz promover uma língua de  origem indígena, incluindo aí os nomes dos 

sujeitos em sua relação com a língua e a sociedade. 

 

RELAÇÃO LÍNGUA/NAÇÃO/ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL: ―ADMINISTRAÇÃO DA DIVERSIDADE‖ 

LINGUÍSTICA E CULTURAL 

 

Luiza Katia Castello Branco 

PNPD/CAPES – UFF 

luizakcb@gmail.com 

 

Este trabalho inscreve-se no domínio da História das Ideias Linguísticas em sua articulação teórico-metodológica com a 

Análise de Discurso (Auroux; Pêcheux; Orlandi). Propõem refletir acerca do funcionamento do discurso das organizações 

internacionais sobre língua/cultura, considerando que: 1. a organização internacional é forma-histórica espaço de direito, 

produzindo, em seu modo dizer, pelos esquecimentos enunciativo e ideológico, evidências (como necessidade do consenso, 

respeito à diferença, direito de todos à língua/cultura) construídas parafrasticamente pelo efeito de sentido da 

homogeneidade; 2. o processo de produção de sentidos nessa forma-histórica espaço de direito é sustentado pelas 

discursividades da colonização e da globalização, que significam a diferença no lugar da hierarquização estruturante do 

sistema capitalista. Dizer desse modo e não de outro, silencia o dissenso, o político constitutivo da relação língua-espaço-

sujeito – gesto de administração/institucionalização que esbarra na polissemia das línguas/espaços/sujeitos, fazendo advir a 

deriva. Damos visibilidade, pela análise de documentos de três organizações internacionais, ao modo como línguas em suas 

dimensões oficial/nacional/materna, sujeitos e espaços estão em relação de (dis)tensão com políticas linguísticas fabricadas 



Página 96 de 162 
 RESÚMENES DE MESAS TEMÁTICAS ORDENADOS POR NÚMERO DE MESA                                                                         
 
 
por Organizações Internacionais, o que atravessa e afeta inevitavelmente os processos de administração das 

línguas/sujeitos/espaços na história e a produção de conhecimento sobre eles. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mesa 47 

 

ÉTICA, AGIR(ES) DE LINGUAGEM E SUSTENTABILIDADE EM CONTEXTO PROFISSIONAL: O PAPEL DA 

GAMIFICAÇÃO  

 

Dinora Fraga (Coordinadora) 

UniRitter 

 

Rosalice Pinto (Coordinadora) 

Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa 

 

A proposta desta mesa coordenada é discutir sobre o(s) agir(es) de linguagem (cf. Bronckart, 2008; Bulea, 2010), a partir 

do uso de serious games (Kasbi, 2012) em contextos profissionais O trabalho a ser apresentado se desenvolve a partir de 

quatro conceitos básicos: desenvolvimento ético, agir de linguagem, gamificação (Lhuillier, 2012) e 

sustentabilidade.  Através da aplicação de jogos de solução de problemas, do tipo RPG (narrativas com representação de 

papéis), na modalidade a distância (Moodle) e participação de funcionários da instituição, que serão os jogadores, em uma 

universidade privada do Rio Grande do Sul, observar-se-ão os dilemas éticos morais que possam vir a influenciar a 

sustentabilidade institucional O jogo, desenvolvido por este grupo de trabalho, denomina-se ―Dilemas de Roger Barcelos‖ e 

foi projetado com a finalidade de envolver os jogadores em dilemas de conduta ética, mediante conflitos em situações 

pessoais vividas pelo protagonista, o que envolverá os jogadores em desafios durante a tarefa de auxiliar esse personagem a 

encontrar soluções para seus dilemas. Nesse processo, as soluções encontradas pelos jogadores serão discutidas em fóruns 

da plataforma moodle. Dessa forma, os textos produzidos durante o jogo e nas discussões dos fóruns se constituem em 

corpus para análise. As análises serão realizadas em duas direções teórico-metodológicas: a) o desenvolvimento moral 

(ético), conforme a teoria dos dilemas morais de Kohlberg (1984) e b) as teorizações sobre o agir de linguagem e as figuras 

de linguagem, numa abordagem pela tomada de consciência (cf. Bronckart, 2009; Bulea, 2010). A tomada de consciência é 

proposta pelo grupo como modalidade de pensar sobre o agir de linguagem Espera-se assim que os resultados oriundos da 

pesquisa possam ser apresentados à instituição de ensino que fomentou o projeto, de forma a que sejam subsidiadas 

estratégias políticas institucionais de sustentabilidade e negócios a serem adaptadas a outros contextos profissionais. 

 

 

ÉTICA E AGIR DE LINGUAGEM: CONFLITOS NA DIMENSÃO DO HUMANO  

 

Noeli Reck Maggi 

Centro Universitario Ritter dos Reis/UNIRITTER 
nrmaggi@uniritter.edu.br 

 

Questões relacionadas ao agir de linguagens e sustentabilidade estão presentes em todos os contextos, nas instituições onde 

transitam profissionais de diferentes áreas, inclusive professores. O tema desta mesa-redonda ―Ética, agir(es) de linguagem 

e sustentabilidade em contexto profissional‖ é um assunto necessário, atual e atinge a todos nós que, como professores, 

estamos diariamente sendo atravessados pelas questões de alteridade e de ética na relação com o outro. E se não fôssemos 

professores também estaríamos convivendo em situação de conflito diante das semelhanças, diferenças, identificações e 

distanciamentos, onde as questões de ética se interpõem no cotidiano dos sujeitos. Detenho-me no âmbito da ética, uma vez 

que a amplitude do tema da mesa é trazido pelos colegas que aqui compõem este encontro. Porque somos humanos também 

somos movidos pela ansiedade, necessitamos dela para realimentar as nossas vidas. A sala de aula é um campo fértil para a 

expressão de conflitos, seja por questões pedagógicas ou por questões pessoais. Esta mesa falará também de 

sustentabilidade, de gamificação, de possíveis contornos a serem observados, especialmente relacionados à aprendizagem, 

professor, aluno, grupo, disciplina, responsabilidade, liderança, enfim, situações que envolvem o campo do saber, do 

conhecer e também do poder.  
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O AGIR DE LINGUAGEM  

Dinora moraes de Fraga (Uniritter/RS)  

dradmf@terra.com.br 

 

Este texto faz parte da pesquisa Games, sustentabilidade e processos de decisão em contexto institucional em 

desenvolvimento no Programa e PósGraduação de Letras do Centro Universitário Ritter dos Reis. A pesquisa, de caráter 

interdisciplinar, aporta conceitos teóricos das áreas de Jogos digitais, Psicologia e Linguística, para desenvolver 

metodologias específicas a serem adotadas na qualificação da comunidade de funcionários de uma instituição privada de 

ensino superior do RGS/BR. O texto que ora é apresentado faz parte, também, da temática do grupo de Pesquisa O agir em 

Linguagem, cadastrado no Diretório de pesquisa do CNPQ. O tema é a possibilidade de verificação dos níveis de 

desenvolvimento moral (ético) de trabalhadores de uma empresa ,com a construção de narrativas com dilemas morais, sob 

a forma de Jogo digital. No caso dessa pesquisa, o jogo se constituirá como metodologia de cunho qualitativo. Os dados 

seraõ gravados no ambiente Black Board O Interacionismo sócio discursivo(ISD0, Bronckart(1999,2004);Fillietaz.L( 

2005).VIgotski( 2007) e Kolhbert (1992) é uma das teorias que sustentam a pesquisa e que constituir-se- á na base desse 

texto. Outras teorias,que sustentam a pesquisa são as relacionadas a jogos digitais; desenvolvimento moral e 

sustentabilidade. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mesa 48 

 

QUEM SÃO OS SUJEITOS NA ESCOLA? PROBLEMATIZANDO A IDENTIDADE E O ETHOS DE PROFESSORES 

E ALUNOS DE LÍNGUAS  

 

Gisele Fernandes Loures (Coordinadora) 

IFAL 

gfloures@gmail.com 

 

Nesta mesa temática pretendemos apresentar pesquisas, em andamento, que se dedicam a investigar processos discursivos 

que atuam na constituição dos sujeitos envolvidos em situações de ensino e aprendizagem de línguas, quer seja em escolas 

de educação básica, quer seja em ambientes de formação inicial e continuada de professores. Partimos do escopo 

interdisciplinar da Linguística Aplicada, e tomamos diferentes vias dos estudos do discurso para nossos diferentes estudos. 

Loures investiga, a partir da Psicanálise lacaniana, as tomadas de posição de sujeitos professores, participantes de um 

projeto de formação continuada que, tendo se voluntariado a falar sobre sua prática docente e sobre sua formação em uma 

pesquisa, silenciam-se, ausentam-se ou elaboram desculpas para evitar participar da pesquisa. A análise dos efeitos desses 

silenciamentos  revelam traços da constituição subjetiva desses sujeitos que se repetem pelo processo de (de)negação. Em 

sua pesquisa, Giarola busca identificar e analisar os discursos sobre a proficiência linguística em língua inglesa de uma 

professora de inglês, de uma escola pública da região metropolitana de Belo Horizonte/MG, no Brasil, e participante de um 

projeto de educação continuada de  a fim de identificar como ela se vê como falante da LI e se sua habilidade oral reflete na 

sua prática docente da língua estrangeira. Esta pesquisa aborda conceitos da Análise do Discurso Pecheutiana, atravessados 

pelo viés da Psicanálise Lacaniana. Barros discute o Ethos (AMOSSY, 2005; MAINGUENEAU, 2006) revelado do 

professor da rede pública do Estado de Alagoas diante do discurso contemporâneo sobre a busca de se constituir 

pesquisador dentro da sala de aula, visando desta forma a uma nova imagem de professor. Sua pesquisa busca propiciar 

uma visão geral sobre os desafios dos professores de Produção de Texto na contemporaneidade e suas funções no contexto 

educacional. Também pela perspectiva da Análise do Discurso Pecheutiana atravessada pela Psicanálise, Silva investiga os 

efeitos das representações construídas por alunos de um instituto federal de educação, ciência e tecnologia brasileiro acerca 

da língua inglesa em sua aprendizagem. 

 

 

O SILÊNCIO TAMBÉM DIZ: UMA ANÁLISE DOS EFEITOS DE (SENTIDO DOS)  SILENCIAMENTOS DE 

PROFESSORES VOLUNTÁRIOS A PARTICIPAR DE PESQUISAS SOBRE SUA DOCÊNCIA 
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Gisele Fernandes Loures   

IFAL 

gfloures@gmail.com 

 

Nesta apresentação tratarei de uma problematização sobre os silenciamentos de professores  de inglês em formação 

continuada (PIFC) frente ao ato de se voluntariarem a participar da formação do corpus de uma pesquisa sobre o manejo da 

transferência na formação continuada de professores de inglês (FCPI). Freud ([1912] 2006; [1913] 2006; [1914] 2006) 

postula o silêncio como uma resistência, especialmente quando vivenciado na relação do analisando com o analista. Disso, 

depreendo que Freud considerou o silêncio em uma situação de ausência de dizer, no ato de se calar do analisando. Lacan 

avança nesse conceito e introduz a função estruturante do silêncio ([1960] 1998; [1964-1965] 2006). Ele diferencia o 

silêncio estruturante (sileo) do ato de se calar ou ser calado (taceo) (LACAN, [1966-1967] 2008). A partir da análise de 

enunciados de uma professora participante de um projeto de FCPI, foi possível depeender que o silêncio, muitas vezes, 

além de indicar uma resistência ao pesquisador, representa uma resistência à própria formação. 

 

REPRESENTAÇÕES DE UMA PROFESSORA DE LÍNGUA INGLESA ACERCA DA FLUÊNCIA ORAL: 

QUESTIONAMENTOS, DESEJOS E PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

Natália Mariloli Santos Giarola  

POSLIN-UFMG 

natalia.giarola.ufv@gmail.com 

 

Neste trabalho, buscamos identificar e analisar os discursos sobre a proficiência  linguística em língua inglesa (LI) de uma 

professora de inglês, de uma escola pública da região metropolitana de Belo Horizonte e participante do projeto 

Conversação Colaborativa (doravante ConCol) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a fim de identificar 

como ela se vê como falante da LI e se sua habilidade oral reflete na sua prática docente da língua estrangeira. Esta 

pesquisa aborda conceitos da Análise do Discurso, atravessados pelo viés da Psicanálise Lacaniana, assim como os 

trabalhos de Carvalho (2015); Cohen (2008); Hon (2009); Neves (2011); e Sól (2014). Cada indivíduo tem sua 

singularidade e ele constitui sua identidade por meio do discurso. Por isso, o lugar que o sujeito fala, possibilita que a 

pessoa se constitua do que diz. Por exemplo, se a participante fala do lugar de aluna, tem-se o dicurso diferente do lugar de 

professora, gerando, no discurso, a relação de força. Além disso, o sujeito faz parte do ato comunicacional, seja por meio da 

comunicação verbal (sujeito-falante) ou, até mesmo, pela interação leitor-texto, em que se tem um desejo por trás ou junto à 

fala, que permite transformação e questionamentos. Desse modo, embora ainda não conclusiva, a presente investigação 

indica que a professora de língua inglesa é um sujeito desejante que busca completude, por isso ela reproduz discursos 

reenforçando a necessidade dela estudar e praticar a língua alvo para que possa se identificar como falante fluente de 

inglês; refletir e transformar sua prática docente, a fim de se ter um ensino/aprendizagem mais significativo e enriquecedor. 

 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS UM NOVO ETHOS: DA LUTA PARA SE CONSTITUIR PROFESSOR AO  DESAFIO 

DE SER PROFESSOR PESQUISADOR 

 

Kathia Maria Barros Leite  

PPGL-UFAL/CNPq/IFAL 

kathialet@hotmail.com 

 

O presente trabalho visa a discutir o Ethos (AMOSSY, 2005; MAINGUENEAU, 2006) revelado doprofessor da rede 

pública do Estado de Alagoas diante do discurso contemporâneo sobre a busca de se constituir pesquisador dentro da sala 

de aula, visando desta forma uma nova imagem de professor. Baseado numa pesquisa de natureza qualitativa (TRIVIÑOS, 

2007) dentro da Linguística Aplicada, propicia uma visão geral sobre os desafios dos professores  de Produção de texto na 

contemporaneidade e suas funções no contexto educacional. Dessa forma, o trabalho, ainda em andamento, analisa os 

dados do Projeto de extensão: Professores das escolas Públicas de Alagoas: gerando reflexões e ações 

(PROEX/FALE/UFAL/IFAL)  e tenta esclarecer algumas questões sobre o comportamento desses professores diante da 

produção escrita, como eles se veem diante da tecnologia e como essa imagem denota a necessidade que este professor diz 

ter em relação ao seu envolvimento com a academia, o que o afasta da pesquisa, se de lá de suas salas de aulas saem os 
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objetos da pesquisa? Há nessa temática duas grandes perguntas, a primeira seria como direcionar o professor para o 

universo pesquisa  em educação que de certa forma já esta acontecendo e sendo motivada pelas editoras e pelas 

coordenadorias de ensino, mas será que motivação apenas basta? E a outra grande questão, essa ai a que nos cabe de forma 

pessoal, seria refletir quais as diversas possibilidades de produção de texto em que estão inseridos os estudantes e como os 

professores de produção textual poderão  usar isso ao seu favor? Por que um professor de produção de texto não escreve 

seus diários, suas considerações, artigos e etc?  Certamente, todo esse empenho  do professor de produção de texto em 

formar alunos produtores de texto o tenha afastado de suas proprias produções e diante disso da possibilidade da pesquisa é 

preciso ir além e dar ao professor autonomia para desenvolver suas aulas com  um olhar de satisfação para si mesmo e para 

os trabalhos dos alunos. Desssa forma, o que queremos defender é que é sim possível agregar a pesquisa aos professores 

produtores de texto, mostrando-lhes novas descobertas e novos caminhos, como os professores de produção de texto 

desejam, sem no entanto frustrar suas expectativas, basta apenas investir, de forma cosnciente não em recursos 

tecnológicos, mas sim em capacitações práticas e verdadeiras. 

 

REPRESENTAÇÕES DE ALUNOS DE UM INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

BRASILEIRO ACERCA DA LÍNGUA INGLESA: UMA ANÁLISE DISCURSIVA 

 

Diego Paulo da Silva  

IFAL/PIBID 

paulo-ufal@hotmail.com 

 

Esta pesquisa, realizada sob orientação da professora Dra. Gisele Fernandes Loures, visa a investigar as representações 

construídas por alunos e alunas de um campus de um instituto federal de educação técnica e tecnológica brasileiro acerca 

dos professores(as) de língua inglesa. Por meio da problematização dessas representações, busco investigar a construção 

identitária dos alunos de instituto federal, procurando compreender qual a(s) representação(ões) que os eles constroem 

acerca de si como aprendizes da língua estrangeira. Para tanto, estabeleço uma interface entre a Teoria do Discurso 

Pecheutiana e a Psicanálise Lacaniana norteadas por conceitos que dialogarão sobre as concepções de sujeito, de 

representação, de identidade e de discurso. Essa pesquisa traz como aporte teórico estudos desenvolvidos por  Authier 

(2001, 2004), Brandão (2005), Coracini (2003, 2007), Lacan (1998), Loures (2011), Pêcheux (1995,1997, 2002), entre 

outros que realizam estudos com base nas Teorias do Discurso e na Psicanálise Lacaniana. A pesquisa é de caráter 

qualitativo-interpretativista e seu corpus foi formado a partir de um questionário semi-estruturado e de entrevistas com 

alunos e professores. Este estudo será dividido em três partes. Na primeira delas, proponho uma discussão no que se refere 

as concepções de sujeito, identidade, representação à luz dos estudos discursivos. Na segunda, discutirei acerca da 

metodologia utilizada para compor a pesquisa. Na última, serão apresentadas as análises dos dados obtidos a partir das 

representações construídas pelos estudantes. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mesa 48 

 

VOCABULARIO, NARRACIÓN Y ARGUMENTACIÓN INFANTIL. ESTUDIOS PSICOLINGÜÍSTICOS Y 

SOCIOCULTURALES  

 

Celia Renata Rosemberg (Coordinadora) 

CIIPME - CONICET - UBA 

crrosem@hotmail.com 

 

Desde una perspectiva psicolingüística y sociocultural (Nelson, 2007; Shiro, 2008; Snow et al., 2007; Tomasello, 2003), 

diversas investigaciones han mostrado que el desarrollo del lenguaje en las interacciones tempranas, en particular del 

vocabulario y de ciertas estrategias y formas discursivas, tales como las narrativas, tiene un importante impacto en los 

aprendizajes posteriores. Cuáles son las características que asumen en los primeros años las narraciones, no sólo los relatos 

de experiencias pasadas sino también las anticipaciones de eventos futuros; qué función cumplen en la interacción social y 

cómo se construyen en los intercambios colaborativos; cuál es el papel de la narrativa como contexto para otros 

aprendizajes, por ejemplo, de vocabulario; cómo se gestan en el desarrollo infantil otras formas discursivas, por ejemplo, la 
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argumentación; todas ellas constituyen cuestiones que, desde hace varios años, motivan las investigaciones de nuestro 

grupo.La mesa temática que se propone integra una serie de estudios que abordan el vocabulario, el discurso narrativo y el 

discurso argumentativo en el desempeño y las trayectorias de niños de diversos grupos socioculturales. En ellos se 

consideran las interacciones sociales y lingüísticas de las que participan, en sus hogares y en la escuela, niños de sectores 

medios y niños que viven en poblaciones urbano marginadas. Así en ¿Qué hicimos ayer? ¿Qué vamos a hacer mañana? La 

construcción de la temporalidad en conversaciones entre niños y adultos (Alejandra Stein), se analizan longitudinalmente 

las conversaciones sobre eventos pasados y futuros de las que participan en sus hogares niños a los 2:6 y 3 años de edad. El 

trabajo Las narraciones sobre un evento futuro. Diferencias estructurales según el contexto interaccional de producción 

(Florencia Alam), da cuenta de variaciones estructurales en estas narraciones, considerando la situación de interacción: con 

un niño mayor o con un par. En Aprendizaje del vocabulario en contextos narrativos. Un análisis de secuencias 

interaccionales entre la maestra y los niños en clases de ciencias naturales en la escuela primaria (Alejandra Menti) se 

analiza el papel de estas secuencias como anclaje para el aprendizaje de palabras abstractas y poco familiares. Por último, 

el trabajo La génesis de la argumentación en situaciones de juego en el hogar y en el jardín de infantes (Maia Migdalek y 

Celia Rosemberg) muestra las diferencias en las estrategias argumentativas tempranas empleadas por los niños en el 

contexto del hogar y del jardín de infantes. 

 

 

¿QUÉ HICIMOS AYER? ¿QUÉ VAMOS A HACER MAÑANA? LA CONSTRUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN 

CONVERSACIONES ENTRE NIÑOS Y ADULTOS.  

 

Alejandra Stein 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)  

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Psicología Matemática y Experimental (CIIPME). 

Universidad de Buenos Aires (UBA) 

alejandrastein@yahoo.com.ar  

 

El presente estudio forma parte de un proyecto más amplio focalizado en el desarrollo del discurso narrativo. En particular, 

se atiende la construcción de la temporalidad en un corpus conformado por 48 conversaciones en torno a eventos pasados y 

futuros audioregistradas en los hogares de 12 niños de sectores medios cuando tenían 2:6 y 3:6 años. Investigaciones 

previas mostraron diferencias en la estructura temporal de las narrativas en diferentes grupos socioculturales (Michaels, 

1988; Uccelli, 2008). Son escasos los estudios que analizaron relatos sobre eventos futuros (Hudson, 2002). El análisis 

atendió a: a) el uso de términos temporales por parte de los niños y sus interlocutores (principalmente la madre), b) los 

cambios en el marco de referencia temporal -pasado, general, futuro, hipotético- de los eventos narrados, c) el empleo de 

recursos evaluativos que suspenden la secuencia temporal de la narración. Se realizaron comparaciones entre los dos 

momentos y entre los tipos de conversaciones contempladas. Los resultados mostraron diferencias transversales y 

longitudinales. Se observó que tempranamente en la infancia, a los 2:6, los niños y sus madres emplean diversos recursos 

evaluativos que suspenden la temporalidad del relato. Las conversaciones en torno a eventos pasados parecen facilitar el 

empleo de términos temporales por parte de los niños. Los adultos, en cambio, usan más términos temporales cuando 

conversan sobre eventos futuros. A los 3:6 los niños emplean una mayor cantidad y diversidad de términos temporales, en 

tanto que las madres incrementan la diversidad pero no la cantidad de vocabulario temporal. Se observaron mayores 

cambios en el marco de referencia temporal en las conversaciones en torno a eventos futuros en los dos momentos 

considerados. No se identificaron diferencias longitudinales. Los resultados se discuten con los hallazgos de estudios 

previos (Alam, Rosemberg & Migdalek, 2014; Hudson 2002; Rosemberg, Alam & Stein, 2014; Uccelli, 2008). 

 

LAS NARRACIONES SOBRE UN EVENTO FUTURO. DIFERENCIAS  ESTRUCTURALES SEGÚN EL CONTEXTO 

INTERACCIONAL DE PRODUCCIÓN. 

 

Florencia Alam 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)  

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Psicología Matemática y Experimental (CIIPME). 

florenciaalam@gmail.com 
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El presente trabajo se propone analizar la estructura narrativa que configura las narraciones sobre un evento futuro 

producidas por niños de 4 años en tres condiciones: en interacción con un niño mayor, en interacción con un par y de forma 

individual. Diversos estudios han analizado la estructura de las narrativas infantiles de experiencias pasadas y de ficción 

(Wishard Guerra, 2008; Peterson & McCabe, 1983; Ucelli, 2008) y han encontrado diferencias evolutivas. Sin embargo, las 

narrativas de eventos futuros han sido menos atendidas.  

El corpus está constituido por 60 narrativas sobre un evento futuro producidas por 20 niños de 4 años que concurren a una 

escuela ubicada en un barrio urbano marginado de Provincia de Buenos Aires, Argentina. Las narrativas fueron inducidas 

por la investigadora en tres condiciones: en interacción con un niño mayor, en interacción con un niño de la misma edad y 

en una situación individual. Las narrativas se basaron en eventos a los que los niños asistirían. Se realizaron video 

filmaciones de las narrativas que luego fueron transcriptas. Se realizó un análisis cualitativo empleando el Método 

Comparativo Constante (Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1990) que permitió construir inductivamente un 

sistema de categorías de los secuencias empleadas en la construcción de la estructura narrativa. Se identificaron secuencias 

organizadas temporalmente, secuencias descriptivas y secuencias enumerativas. 

Los resultados mostraron que los niños emplean mayor cantidad de secuencias organizadas temporalmente cuando narran 

en interacción con un niño mayor (Media: 0,33), en segundo lugar cuando lo hacen con un par (0,25) y en menor medida 

cuando narran de forma individual (0,07). El análisis estadístico mostró que estas diferencias son estadísticamente 

significativas (Prueba Friedman: χ² (2) = 15,13, p <,001). Los resultados se discuten en relación con estudios previos sobre la 

estructura narrativa en narraciones infantiles (Stein, en prensa; Peterson y McCabe, 1983). 

 

APRENDIZAJE DEL VOCABULARIO EN CONTEXTOS NARRATIVOS. UN ANÁLISIS DE SECUENCIAS 

INTERACCIONALES ENTRE LA MAESTRA Y LOS NIÑOS EN CLASES DE CIENCIAS NATURALES EN LA 

ESCUELA PRIMARIA.  

 

Alejandra Menti 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)  

Centro de Investigaciones de la Facultad de Lenguas (CIFAL) 

alebmenti@gmail.com  

 

Celia Renata Rosemberg 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)  

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Psicología Matemática y Experimental (CIIPME). 

Universidad de Buenos Aires (UBA) 

crrosem@hotmail.com   

 

El presente estudio se encuadra en una perspectiva psicolingüística sociopragmática (Tomasello, 1998, 2003) y experiencial 

(Nelson, 1996, 2007, 2010), desde la cual se asume que el aprendizaje del vocabulario se produce en el marco de las 

interacciones en las que el contexto sociopragmático, situacional, no verbal y lingüístico proporcionado por el adulto le 

permite al niño inferir el significado de las palabras que desconoce. Este trabajo tiene por objeto analizar las oportunidades 

de aprendizaje del vocabulario que brindan las situaciones de enseñanza en la escuela primaria. Se atiende especialmente al 

análisis de las secuencias interaccionales entre la maestra y los niños que incluyen narrativas; en tanto estas secuencias 

podrían constituir un anclaje para la elaboración de conceptos sobre el entorno natural, el aprendizaje de palabras abstractas 

y poco familiares, el establecimiento de relaciones semánticas y la realización de inferencias sobre el significado de las 

palabras. El corpus de datos está conformado por situaciones de enseñanza, espontáneas e inducidas a partir de la lectura de 

textos expositivos, registradas por medio de video en 6 cursos -2 cursos de 1º, 2 de 3º y 2 de 5º grado de la escuela 

primaria- de 2 instituciones educativas -1 de medio rural y 1 de medio urbano- de la Provincia de Córdoba, Argentina. Los 

resultados de este trabajo son discutidos a la luz de investigaciones previas (Nelson, 1996, 2007; Nelson y Ware, 2002) que 

destacan la importancia de los contextos narrativos para el aprendizaje de palabras. 

 

LA GÉNESIS DE LA ARGUMENTACIÓN EN SITUACIONES DE JUEGO EN EL HOGAR Y EN EL JARDÍN DE 

INFANTES.  
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Maia Julieta Migdalek  

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)  

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Psicología Matemática y Experimental (CIIPME). 

Universidad de Buenos Aires (UBA) 

maiamig@hotmail.com 

 

Celia Renata Rosemberg 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)  

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Psicología Matemática y Experimental (CIIPME). 

Universidad de Buenos Aires (UBA) 

crrosem@hotmail.com 

 

El presente trabajo parte de las teorías socioculturales del desarrollo humano (Luria, 1995; Vygotski, 1964) para estudiar el 

desarrollo del discurso argumentativo infantil. Diversos autores han señalado la incidencia del contexto para el completo 

desarrollo de la argumentación (Faigenbaum, 2012; Kunh, 1992; Silvestri, 2001). Recientemente, Pontecorvo y 

Arcidiacono (2010) analizaron cualitativamente la producción argumentativa de niños de cuatro años en el contexto del 

hogar y del jardín y hallaron diferencias en el modo de argumentar de los niños según el contexto. El objetivo del presente 

trabajo es pues analizar la variación del empleo de estrategias argumentativas infantiles en el marco de disputas en 

situaciones de juego en el contexto del hogar y del jardín de infantes. Para ello se emplea un sistema de categorías 

elaborado inductivamente a partir del método comparativo constante (Glaser y Strauss, 1967) que conceptualiza las 

estrategias argumentativas que niños preescolares de diversos grupos socioeconómicos emplean en disputas en situaciones 

de juego en los contextos que atiende este estudio (Migdalek y Arrúe, 2012, 2013; Migdalek, Santibáñez y Rosemberg, 

2014).  El corpus de análisis consta de 59 disputas que niños de 4 años pertenecientes a poblaciones urbano marginadas 

mantienen en situaciones naturales de juego en ambos contextos. El análisis halló diferencias significativas en el empleo de 

estrategias argumentativas a favor del contexto del jardín de infantes, en cambio no halló diferencias en la simple oposición 

de puntos de vista entre los contextos. Asimismo, el análisis también identificó diferencias significativas a favor de jardín 

en la frecuencia promedio de la estrategia de descripción (t(57)= 2.97, p< .01), y de generalización (t(57) = 2.15, p< .05) 

respecto de la frecuencia promedio observada en el hogar.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

Mesa 49 

 

ESTUDOS DE REFERENCIAÇÃO EM GÊNEROS TEXTUAIS DIVERSOS: ASPECTOS TEÓRICO-

METODOLÓGICOS 

 

Leonor Werneck dos Santos (Coordinadora) 

UFRJ 

leonorwerneck@gmail.com 
 

Esta mesa coordenada propõe um debate acerca dos processos referenciais em gêneros textuais diversos (artigo de opinião, 

fábula, pregação religiosa e crônica esportiva) visando a discutir aspectos teórico-metodológicos. Partimos do pressuposto 

de que a referenciação é responsável pela construção de sentido e pela progressão do texto, sendo, portanto, uma atividade 

discursiva a ser analisada sociointerativamente (DUMMET, 1990; KOCH, 2008). Santos e  Colamarco rediscutem os 

processos referenciais, mostrando suas relações e propondo nova classificação. Para tanto, as autoras enfatizam o que os 

estudos linguísticos geralmente chamam de introdução referencial, encapsulamento e dêixis textual, visando a: observar a 

manifestação das expressões referenciais no cotexto para descrever os diferentes tipos de processos referenciais; resolver 

problemas teóricos, sugerindo um novo quadro classificatório para casos de anáfora e dêixis; e avaliar de que modo esses 

processos operam na construção de sentido dos textos, ao (re)configurar cognitivamente os objetos de discurso envolvidos 

no projeto de dizer. Odorisi observa como os processos referenciais fazem emergir ideologias excludentes em relação aos 

homossexuais em pregações religiosas do pastor Silas Malafaia, da igreja neopentecostal Vitória em Cristo. Assim, o autor 

investiga como a identidade homossexual é construída no discurso desse líder religioso, em cujos discursos a identidade 
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homossexual é posta como prática e relacionada a questões controversas para a igreja, como aborto, prostituição e uso de 

drogas. Para tal, é criada no discurso religioso uma guerra entre grupos, em que homossexuais são postos como inimigos 

que atacam valores e instituições que protagonizam discursos cristãos, como a família. Além da Linguística de Texto, a 

pesquisa apoia-se na Análise Crítica do Discurso (VAN DIJK, 2010), teoria que tem especial interesse em discursos de 

ódio e entende o discurso inserido em uma relação intrínseca com sociedade e  cognição. Morais estuda os processos 

referenciais presentes em crônicas esportivas de jogos de futebol, publicados em um jornal específico de esporte (Lance!) e 

em um jornal de assuntos gerais (O Globo). Os objetivos são: verificar como os interlocutores se apropriam de 

conhecimentos prévios, compartilhados pelo entorno sociocognitivo e cultural para reconstruir os objetos de discurso – 

proposta já delineada em Morais (2012); Ciulla e Silva (2008); e associar os processos referenciais a estratégias da mídia 

para captar o leitor (HERNANDEZ, 2006; NASCIMENTO, 2009). A análise dessas crônicas permite perceber como essa 

necessidade de inferências varia de acordo com o jornal e seu público alvo e  como os objetivos desse tipo de mídia 

influenciam na construção de sentidos. 

 

 

REFERENCIAÇÃO E MARCAS DE CONHECIMENTO COMPARTILHADO EM CRÔNICAS ESPORTIVAS   

 

Margareth Morais 

UFRJ 

magamorais@gmail.com 

 

Neste trabalho, pretendemos analisar  processos referenciais presentes em relatos esportivos de jogos de futebol, publicados 

em um jornal específico de esporte (Lance!) e em um jornal de assuntos gerais como O Globo. Objetivamos verificar como 

os interlocutores se apropriam de conhecimentos prévios, compartilhados pelo entorno sociocognitivo e cultural, para 

reconstruir os objetos de discurso e, assim, construir os sentidos no texto. Temos como objetivos específicos: (1) verificar 

como os processos referenciais presentes no corpus exigem o acionamento de conhecimentos prévios, compartilhados pelo 

entorno sociocognitivo e cultural, para reconstruir os objetos de discurso e, assim, construir os sentidos no texto – proposta 

já delineada em Morais (2012) e Ciulla e Silva (2008); (2) associar os processos referenciais a estratégias da mídia para 

captar o leitor (cf. HERNANDEZ, 2006; NASCIMENTO, 2009). Dessa forma, propomos como método de trabalho, 

analisar as expressões referenciais, tendo em vista os sentidos que trazem para dentro do texto. Observaremos como a  

necessidade de inferências faz parte da progressão referencial e como a referenciação é um fenômeno sociocognitivo e 

fundamental para a recuperação da coerência textual. Trabalhamos com o aporte teórico da Linguística do Texto, 

enfocando o estudo dos gêneros e da referenciação, de acordo com os trabalhos de Mondada (2003), Koch (2004, 2008), 

dentre outros autores.  Assumimos, nesse trabalho, o pressuposto teórico de que a leitura é uma atividade na qual a 

produção de sentidos é guiada pelo acervo sociocognitivo dos leitores, que atuam na formulação de hipóteses e inferências 

para a compreensão textual. A análise dos relatos permitiu perceber, ainda que inicialmente,  como essa necessidade de 

inferências varia de acordo com o jornal e seu público alvo e  como os objetivos desse tipo de mídia influenciam nessa 

construção de sentidos.  

 

 

ANÁFORA E DÊIXIS: RECONFIGURAÇÃO TEÓRICA NUMA PERSPECTIVA TEXTUAL-DISCURSIVA  

Leonor Werneck dos Santos  

UFRJ 

leonorwerneck@gmail.com 
 

 

REFERENCIAÇÃO E IDEOLOGIA: A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE HOMOSSEXUAL NA PREGAÇÃO DE 

UM PASTOR NEOPENTECOSTAL  

Matheus Odorisi Marques 

modorizi@gmail.com 
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COMUNICAÇÃO/POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA NA MÍDIA: ESTUDOS TEXTUAIS-DISCURSIVOS 

 

Maria Eduarda Giering (Coordinadora) 

UNISINOS 

eduardajg@gmail.com 

 

Esta mesa temática trata do tema da comunicação da ciência (divulgação científica/popularização da ciência) na mídia sob a 

perspectiva dos estudos textuais-discursivos. Os componentes fazem parte do grupo de pesquisa do CNPq Comunicação da 

Ciência: Estudos Linguísticos-Discursivos (CCELD), ligado ao Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da 

UNISINOS (RS/Brasil).  O primeiro estudo, intituladoO contrato de comunicação da revista ciência hoje e o ano 

internacional da Químicaéapresentado por Ana Fukui, que examina, a partir da análise de editoriais, como o tema Química 

(apresentado em 2011), foi tratado pela revistaCiência Hoje. Para isso, a autora utiliza categorias da Semiolinguística 

(CHARAUDEAU, 2012) e observa como a revista adequa as proposições amplas a assuntos que os editores consideram 

relevantes. A segunda apresentação – A responsabilidade enunciativa em reportagens que promovem a divulgação da 

ciência para jovens leitores – é de autoria de Maria Helena Albé, que investiga um corpus de reportagens da revista 

Superinteressantepublicadas no ano de 2014, os quais promovem a divulgação da ciência para jovens leitores. O estudo 

trata do fenômeno linguístico da responsabilidade enunciativa, correspondente às "vozes" do texto, a sua polifonia, a fim de 

aferir o ponto de vista assumido pelo locutor/enunciador nos textos do corpus.O estudo seguinte se intitula Popularização 

da ciência na mídia para jovens leitores: as estratégias de antecipação e de suspense e é de autoria de Maria Eduarda 

Giering. São apresentados resultados de uma investigação sobre as marcas da ancoragem enunciativo-discursiva 

empregadas pelo produtor textual para a inserção de uma nova informação ou explicação sobre tema científico para o leitor 

jovem de revistas de popularização da ciência. O corpus são reportagens das revistas Superinteressante, Galileu e Mundo 

Estranho. A apresentação foca o papel dos conectores contra-argumentativos (ADAM, 2011; KOCH, 2013) na articulação 

do novo conhecimento em relação ao supostamente já conhecido. Finalizando a apresentação do grupo, expõe seu trabalho, 

intituladoÉ possível promover educação científica através da análise linguístico-discursiva de textos de divulgação da 

ciência publicados na mídia?,GeissonAlves Homrich. Ele estuda notícias de divulgação científicadas revistas 

Superinteressante e Galileu, buscando verificar como esses textos podem contribuir para a promoção de uma efetiva 

educação científica, quando analisados em sua situação de produção/circulação pela Semiolinguística (CHARAUDEAU, 

2013; 2014) e pelos ecos argumentativos e processuais da ciência nas estruturas discursiva e textual através da Análise 

Textual dos Discursos (ADAM, 2011). 

 

 

POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA NA MÍDIA PARA JOVENS LEITORES: AS ESTRATÉGIAS DE ANTECIPAÇÃO 

E DE SUSPENSE 

 

Maria Eduarda Giering 

UNISINOS 

eduardajg@gmail.com 

 

É uma constante nos textos de popularização da ciência na mídia a consideração aos conhecimentos anteriores do leitor, 

fato que vem de encontro à ideia que ainda circula em muitos ambientes acadêmicos: a de que o leitor de divulgação 

científica é uma tábua rasa de conhecimentos. Para fazer-compreender, há necessidade de integrar uma informação nova ao 

contexto de informações antigas do sujeito, ou de poder explorar a informação nova no contexto das informações antigas 

para possibilitar inferências exigidas pelos fins do sujeito que explica, conforme salienta Karsenty (1996). Assim, está em 

jogo, na ação de informar ou de explicar temas científicos, escolhas do produtor que visem, nos termos da teoria de Grize 

(1996), construir um esquema, isto é, uma representação verbal por definição parcial, seletiva e estratégica da realidade, 

propondo dessa forma ao interlocutor, conforme Adam (1999, p. 103), uma espécie de microuniverso ou ―pequeno 

mundo‖, visando à coconstrução do sentido. Esta comunicação apresenta resultados de uma investigação que estuda as 

marcas da ancoragem enunciativo-discursiva empregadas pelo produtor textual para a inserção de uma nova informação ou 

explicação de um tema científico para o leitor jovem de revistas de popularização da ciência. Trata-se aqui do papel dos 

conectores contra-argumentativos (ADAM, 2011; KOCH, 2013) na articulação do novo conhecimento em relação ao 

mailto:eduardajg@gmail.com
mailto:eduardajg@gmail.com


Página 105 de 162 
 RESÚMENES DE MESAS TEMÁTICAS ORDENADOS POR NÚMERO DE MESA                                                                         
 
 
supostamente já conhecido. O corpus de estudo são reportagens publicadas nas revistas Superinteressante, Galileu e Mundo 

Estranho entre junho e dezembro de 2014. No estudo, utilizou-se a ferramenta WordSmith para a busca e quantificação dos 

articuladores. A base teórica empregada é a Análise Textual dos Discursos (ADAM, 2011) e concepções sobre o contrato 

de comunicação da midiatização da ciência da Semiolinguística (CHARAUDEAU, 2008). Resultados preliminares 

apontam para maior incidência dos conectores mas e apesar de e o emprego das estratégias de antecipação e de suspense. 

 

 

A RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA EM REPORTAGENS QUE PROMOVEM A DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA 

PARA JOVENS LEITORES  

 

Maria Helena Albé 

UNISINOS 

 mmariahelena.albe@gmail.com 

 

Este trabalho situa-se no âmbito dos estudos da Análise Textual dos Discursos (ATD), elaborada por J.-Michel Adam. 

Adam (2010, 2011, 2012) postula para a ATD oito níveis ou planos de análise textual/discursiva. Investiga-se o nível 

enunciativo do texto, voltado para o fenômeno linguístico da responsabilidade enunciativa, correspondente às "vozes" do 

texto, a sua polifonia. O corpus integra o projeto de investigação do discurso de popularização da ciência ligado ao grupo 

de pesquisa Comunicação da Ciência: Estudos Linguístico-Discursivos(CCELD), coordenado pela Prof.ª Dr.ª Maria 

Eduarda Giering. Ele compõe-se de textos do gênero reportagem da revista Superinteressante publicados no ano de 2014, 

os quais promovem a divulgação da ciência para jovens leitores. Os textos foram selecionados conforme seu fim discursivo 

predominante (CHARAUDEAU, 2009): fazer-saber ou fazer-compreender (COLTIER, 1986) temas científicos. Parte-se de 

Adam (2011) para o estudo dos textos do corpus, em especial pelas oito categorias de análise que propõe, dentre as quais 

orientam este trabalho (1) os diferentes tipos de representação da fala (discurso direto, discurso relatado e discurso indireto 

livre); e (2) as indicações de quadros mediadores. Adam (2011) trata do quadro mediador segundo Guentchéva (1994), que 

desenvolve a noção de categoria gramatical do mediativo (MÉD), que permite marcar linguisticamente uma atitude de 

distanciamento ou engajamento do enunciador diante das informações expressas, já que elas lhe chegaram de forma 

mediada. Os resultados permitem aferir o ponto de vista assumido pelo locutor/enunciador nos textos do corpus. Em outras 

palavras, evidencia-se o dilema de como assumir a responsabilidade pelo dizer e ainda seduzir o leitor jovem a consumir a 

informação, questão relevante para o estudo do gênero. 

 

O CONTRATO DE COMUNICAÇÃO DA REVISTA CIÊNCIA HOJE E O ANO INTERNACIONAL DA QUÍMICA 

 

Ana Fukui 

UNISINOS 

anafukui@hotmail.com 

 

A escolha das homenagens de um ano dedicado a um tema particular é idealizado e realizado pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) e teve início em 1959/1960 com o Ano Internacional dos Refugiados. Desde então, vários temas foram 

abordados, como o Ano Internacional do Arroz (1966 e 2004) e a luta contra o racismo e o apartheid (1971, 1978, 1982). 

Os temas científicos também estão presentes, entre eles, o Espaço (1992), a Física (2005) e a Astronomia (2009), que foram 

escolhidos para celebrar um evento científico marcante. A revista Ciência Hoje participa dessas comemorações com a 

publicação de reportagens relacionadas ao tema tratado durante todo o ano. O objetivo deste trabalho é examinar, a partir 

da análise dos editoriais, como o tema de 2011, a Química, foi tratado pela revista. Como fonte de dados, tem-se também o 

texto publicado na página brasileira do Ano Internacional da Química e o seu lema: Química Para um Mundo Melhor. O 

marco teórico utilizado são as categorias para análise discursiva e enunciativa da Semiolinguística (CHARAUDEAU, 

2012). A partir dessa fundamentação, observa-se como a revista adequa as proposições amplas a assuntos que os editores 

consideram relevantes. Como resultado, evidencia-se um compartilhamento de uma determinada perspectiva com os 

leitores pela mudança no lema adotado pela revista para o Ano Internacional: Química – nossa vida, nosso futuro. Além 

disso, a reformulação de alguns enunciados no editorial aponta para uma escolha de ponto de vista que especifica e 

aprofunda as proposições da Sociedade Brasileira de Química, instituição responsável pelas atividades do Ano 

Internacional da Química.   
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É POSSÍVEL PROMOVER EDUCAÇÃO CIENTÍFICA ATRAVÉS DA ANÁLISE LINGUÍSTICO-DISCURSIVA DE 

TEXTOS DE DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA PUBLICADOS NA MÍDIA? 

 

Geisson Alves Homrich 

UNISINOS 

homrich7@gmail.com 

 

Dada a diversidade de linguagens e de mídias que hoje estão presentes nas práticas escolares, as novas políticas 

educacionais multiplicam as práticas de letramento e levam à escola textos de diversos gêneros do discurso, inclusive textos 

de Divulgação Científica (DC) publicados na mídia e voltados para jovens leitores. Embora esses textos tratem de ciência e 

circulem na escola de modo a colocar os alunos em contato com o processo científico, os resultados de alguns exames de 

avaliação da educação apontam a queda significativa na aprendizagem de habilidades básicas em leitura e ciências, 

revelando a incapacidade dos alunos em interpretar e olhar criticamente para a ciência. Este estudo investiga se os textos de 

DC publicados na mídia dirigidos a jovens leitores podem contribuir para a promoção de uma efetiva educação científica, 

quando analisados em sua situação de produção/circulação pela Teoria Semiolinguística de Charaudeau (2013; 2014) e 

pelos ecos argumentativos e processuais da ciência nas estruturas discursiva e textual através da Análise Textual dos 

Discursos de Adam (2011). O corpus é composto por notícias de DC das revistas Superinteressante e Galileu, publicadas 

entre janeiro de 2014 e janeiro de 2015. As análises iniciais consideram os pontos de vista, a orientação argumentativa, a 

estrutura textual e as categorias linguísticas que emergem dos textos, indicando que há uma representação discursiva da 

ciência como processo e não como produto no nível textual e discursivo. Tal representação pode possibilitar que se 

abordem os textos tanto em seus fatores linguístico-discursivos quanto científicos, permitindo aos alunos compreenderem a 

ciência em seu caráter dinâmico e promovendo educação científica através da análise linguística dos textos. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mesa 51 

LA TRANSMISION INTERGENERACIONAL DEL PASADO RECIENTE: APROXIMACIONES DISCURSIVAS 

 

Mariana Achugar (coordinadora) 

Carnegie Mellon University 

machugar@andrew.cmu.edu 

 

Comprender los significados de las últimas dictaduras en el Cono Sur requiere que investiguemos cómo los jóvenes y 

adultos negocian representaciones y valoraciones sobre un pasado reciente todavía en disputa. Nuestro panel se enfoca en 

las prácticas culturales y los procesos socio-semióticos por los que se construyen significados y orientaciones hacia el 

pasado reciente. Tanto analistas del discurso como historiadores, interesados en temas de memoria y transmisión de la 

memoria, han documentado ampliamente la dificultad de historizar eventos conflictivos recientes para una sociedad, 

situación que se torna aún más compleja si se considera que las memorias históricas de una sociedad constituyen una 

realidad subjetiva y cambiante que transforma y determina las interpretaciones del presente y del futuro (Achugar 2008; 

Franco & Levín 2007; Jelin 2002, 2007; Oteíza & Pinuer 2013; Ricoeur 2010; Stern 2006, 2013; Wodak 2011). Las 

memorias son consideradas como formas de acción mediadas por herramientas culturales (Wertsch 2002), lo que implica la 

legitimación y deslegitimación de determinados discursos del pasado reciente. En este contexto, nuestro panel aborda el 

análisis de la transmisión de las memorias del pasado reciente desde una perspectiva histórica del análisis crítico del 

discurso (Wodak, 2005, 2015) mirando estos procesos discursivos a nivel sincrónico y diacrónico. Utilizando herramientas 

provenientes de la lingüística sistémico funcional (Halliday & Matthiessen 2014; Martin & White, 2005), de la socio-

semiótica (Van Leeuwen, 2008; Lemke, 2000) y de la teoría de la enunciación (Ducrot,1980), se abordan los casos 

de  Chile, Argentina y Uruguay. El corpus está constituido por discursos orales y escritos y multimodales producidos en 

diferentes contextos: la escuela, la familia y la cultura popular. Los trabajos describen cómo representaciones y 

posicionamientos axiomáticos permiten construir comunidades interpretativas identificando las prácticas discursivas 

mediantes las que se negocian los significados del pasado. Se discuten los procesos de intertextualidad, recontextualización 

y resemiotización que permiten la circulación y apropiación de estos significados.  
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LA DICTADURA EN LA ESCUELA: EXPLICAR EL HORROR A LOS CHICOS 

 

Julia Zullo 

Instituto de Lingüística, Facultad de Filosofía y Letras-UBA 

Juliazullo@gmail.com 

 

¿Qué versiones de la historia reciente se ofrecen en la escuela? ¿Se trata de versiones unívocas o pueden advertirse 

diferencias ideológicas en las explicaciones? ¿Las estrategias de recontextualización pedagógica son las mismas? Desde la 

implementación de la Ley Nacional de Educación (26.206/06) los sucesos de la última dictadura militar argentina (1976-

1983) se volvieron contenido obligatorio en todos los niveles de enseñanza y en todos los grados del nivel primario: para 

primer y segundo ciclo como efeméride y para el tercer ciclo como contenido curricular de Ciencias Sociales. En etapas 

anteriores de esta investigación (Zullo, 2013 y 2014) hemos abordado materiales producidos desde el campo oficial y desde 

el campo editorial. En esta tercera fase nos proponemos encarar los materiales didácticos producidos específicamente para 

el aula. Elegimos en este caso, los textos escolares para tercer ciclo de la escuela primaria de la Ciudad de Buenos Aires. 

Conformamos un corpus con los segmentos dedicados a la última dictadura cívico-militar argentina en cinco libros de texto 

producidos entre 2009 y 2013 (editoriales AZ, Santillana, Puerto de Palos, Mandioca y SM). Trabajamos los materiales 

desde una doble perspectiva: en primer lugar, el eje del diseño y de la organización de la información en los textos desde el 

cual abordamos los aspectos gráficos monomodales y multimodales (Kress y van Leeuwen, 1996) de los materiales 

trabajados así como también el ordenamiento global de la información (Van Dijk, 1983); en segundo lugar, el eje de los 

lugares enunciativos desde el cual se analiza la construcción del/los locutor/es y enunciador/es y sus respectivos 

alocutarios/destinatarios (Ducrot, 1984) así como también los desdoblamientos en la destinación según la conceptualización 

de E. Verón (1987). 

 

SIGNIFICACIÓN HISTÓRICA Y APROXIMACIONES AXIOLÓGICAS: INTERACCIÓN EN CLASES DE HISTORIA 

SOBRE MEMORIAS DEL PASADO RECIENTE DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS EN CHILE 

 

Teresa Oteíza 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

moteizas@uc.cl 

 

El propósito de este artículo es la exploración de las memorias históricas del pasado reciente de violación a los derechos 

humanos cometidos por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y su expresión discursiva en clases de historia de 

enseñanza secundaria en Chile. El corpus del estudio se compone de interacciones de clases de historia de tercer año de 

enseñanza secundaria filmadas en los tres tipos de establecimientos que coexisten en el sistema educacional chileno: 

privado, particular subvencionado y municipalizado. La investigación considera una aproximación desde los estudios 

críticos multimodales, enmarcados en la perspectiva sociosemiótica de la lingüística sistémico funcional, y con especial 

acento en el análisis de las prosodias valorativas  (Achugar 2011, 2014; Kress & van Leeuwen 2006; Martin & White 2005; 

Martin 2008; Martin et al., 2010; Painter, et al., 2013; Manghi 2013; Oteíza 2014; Oteíza & Pinuer 2013; Oteíza & Pinuer, 

bajo consideración a y b). Adicionalmente, se incorporan las nociones de gravedad semántica y de densidad semántica 

propuestas por Maton (2014), desde de la sociología de la educación, como categorías claves de los niveles de 

especialización y de abstracción que contribuyen a la construcción de un aprendizaje acumulativo y de las cosmologías 

axiológicas en relación con un tema complejo y aún sensible para la sociedad chilena (Piper et al., 2013). Los resultados 

preliminares nos muestran que las clases de historia chilenas favorecen la transmisión de las memorias oficiales y 

emblemáticas (Stern 2013), dado el énfasis puesto a los discursos de victimización y de conmemoración, los cuales están 

alineados intertextualmente con el currículo oficial de historia, los textos escolares y los informes oficiales sobre violación 

a los derechos humanos (Informe Rettig, 1991; Informes Valech, 2004, 2011). Las prosodias valorativas construidas en la 

interacción en aula varían entre las clases observadas desde las que se construyen en ondulaciones semánticas que 

incorporan una alta conceptualización de los procesos históricos de violencia sistemática del Estado chileno con los 

recuentos históricos centrados en la agencia de actores específicos y de hechos concretos, y las interacciones en el aula que 

se sitúan principalmente desde esta última perspectiva de recuento histórico dando prominencia al recuento de hechos, al 

relato de emociones y la agencia personal.  
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LA TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL DEL PASADO RECIENTE: CÓMO LOS JÓVENES URUGUAYOS 

APRENDEN SOBRE LA ÚLTIMA DICTADURA 

 

Mariana Achugar 

Carnegie Mellon University 

machugar@andrew.cmu.edu 

 

Este artículo reporta parte de un estudio de etnografía lingüística sobre cómo los jóvenes uruguayos aprenden sobre la 

última dictadura. Se explora en particular el papel de las conversaciones familiares como proceso de transmisión del pasado 

reciente. Estudios previos sobre conversaciones familiares y la transmisión de pasados traumáticos (Bietti 2010; Schiffrin 

2002; Welzer, 2010) han mostrado que este trabajo semiótico resulta en transformaciones de las narrativas y sus 

significados. ¿Cómo se reconstruye el significado del pasado en conversaciones familiares? ¿Cómo afecta la estructura 

conversacional al tipo de significados que se reconstruyen? El análisis de los estilos de comunicación y las narrativas 

transmitidas muestra las prácticas discursivas que producen memorias ―compartibles‖. El corpus de este estudio se 

compone de conversaciones familiares de veinte familias uruguayas durante el período 2009-2011. El análisis se aborda 

desde una perspectiva histórica del análisis crítico del discurso (Achugar, 2008, 2011; Wodak, 2006, 2015). Se analiza en 

particular los patrones de conversación a nivel de la interacción y las anécdotas personales como formas de trasmisión del 

pasado usando herramientas de la lingüística sistémica funcional (Martin & Rose, 2008; Oteíza, 2014) y análisis narrativo 

(Ochs & Capps, 2001) . Los resultados preliminares nos muestran que la función predominante de estas conversaciones 

familiares es la transmisión de un posicionamiento moral ante la dictadura, más que una representación ―histórica‖ o ―fiel‖ 

del pasado. Las oportunidades para construir conjuntamente el significado y explorar diferentes capas de significado 

permiten que los jóvenes expandan su comprensión del pasado. Al mismo tiempo las anécdotas permiten la trasmisión de 

alineamientos axiológicos. Las anécdotas se utilizan para apoyar argumentos enfocados en la construcción de la identidad 

grupal y el mantenimiento de posturas familiares ante la dictadura. Las familias de diferentes posturas político-ideológicas 

comparten una evaluación negativa sobre el período dictatorial como uno con límites de las libertades individuales y 

vigilancia del estado sobre la población civil.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mesa 52 

DISCURSO E DESIGUALDADE SOCIAL: A MIDIATIZAÇÃO DOS ―SEM-PALAVRAS‖ 

 

Wander Emediato (Coordinador) 

UFMG 

wemediato@hotmail.com 

 

A desigualdade perpassa a história da humanidade. Nesse contexto, a voz do dominador, na grande maioria das vezes, 

sobrepõe-se à voz do outro – o dominado – que é silenciada e gerida, já que esse outro, diferente de nós, é o ―incômodo‖ 

que deve ser excluído, pois ameaça nossa própria identidade. É nesse sentido que designamos, aqui, os ―sem-palavras‖, 

representando um conjunto de categorias sociais cujas vozes (e pontos de vista) são excluídas, silenciadas, dominadas e 

hierarquizadas no discurso da mídia (os ―pobres‖, os ―favelados‖, os ―delinquentes‖, os ―trabalhadores‖ ou ainda ―as 

mulheres‖, os ―transgêneros‖, as ―prostitutas‖, etc.).  Assim, à luz da Análise do Discurso (em sentido amplo) e de áreas 

afins, buscamos responder às seguintes perguntas: Quem é, afinal, esse outro? O que dizem dele e o que ele diz de si 

mesmo? Como ele se apresenta, se representa ou é representado no discurso midiático? Como suas apresentações e 

representações circulam no espaço da mídia, como são tematizadas e figurativizadas? Como essas vozes são geridas no 

dialogismo interno dos textos midiáticos e que aspectos podem ser percebidos entre essa gestão do dialogismo interno e o 

dialogismo externo que determina, no interdiscurso, as diferentes relações interdiscursivas nas quais essas categorias são 

dadas a existir? Como, enfim, esses ―sem-palavras‖ se significam e são significados no discurso da mídia? Nosso objetivo 

é, portanto, a partir de um conjunto de reflexões oriundas de trabalhos desenvolvidos por pesquisadores brasileiros (LARA, 

2013, 2015; EMEDIATO, 2013; MACHADO, 2015; BARROS, 2015, GARCIA, 2015;) e estrangeiros (DUCARD, 2015; 

CHARAUDEAU, 2015; MAINGUENEAU, 2015 VAN DIJK, 2015) em um projeto de pesquisa em andamento, e de um 
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corpus selecionado em jornais brasileiros, abordar o problema da tematização e da gestão das vozes do outro sob a 

perspectiva da desigualdade social, desvelando as representações desse outro que se constroem e circulam no/pelo discurso. 

 

REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS DAS MÍDIAS SOBRE AS FAVELAS: IMAGINÁRIOS DA EXCLUSÃO 

 

Wander Emediato  

UFMG 

wemediato@hotmail.com 

 

Favela, musseque, caniço, bairro de lata, shantytown, squattercommunity, ghetto, slum, bidonville. Periferia, bainlieue, 

sub-urbe, subúrbio, suburbano: o ban. A existência da favela e de aglomerados equivalentes revela o estágio primitivo da 

luta de classes na infraestrutura econômica e, por sua vez, o estágio de relativa inércia em que se encontram as 

superestruturas ideológicas que contribuem para manter inalterada a sua existência material, como o sistema jurídico, a 

escola, a igreja, a família e, no caso que iremos analisar aqui, as mídias. Infraestrutura material (econômica) e 

superestruturas ideológicas parecem reforçar a inércia que torna a favela um espaço de dominação, de abandono, de 

exclusão e de violência, mais recemente transformada também em objeto cultural e curiosidade turística. Banalizada em sua 

existência amorfa e em sua estética grotesca como um inevitável resíduo do capitalismo insustentável, o lixo, l‘ordure, 

passa a ocupar o não lugar, o sub-urbano, o fora dos muros, as margens da cité, portanto, a não cidadania, o lugar do 

marginal. O excluído e o ―sem-palavra‖ é aquele que não pode entrar na cidade porque, justamente, não possui droit de cité. 

Ora, é o gesto colofônico e dêitico apontando para os adolescentes que ―ousaram‖ dar um ―rolezinho‖ no espaço dos 

shopping centers de várias cidades brasileiras, chocando, por sua presença, os cidadãos ―efetivos‖, ora são as cenas 

grotescas, caricaturais e às vezes barrocas da imprensa popular que representam a favela e os pobres sem, porém, lhes dar a 

palavra: exclusão pela sua representação insólita; exclusão pelo silenciamento de sua voz.  É assim que as mídias, de modo 

geral, enquadram discursivamente o passeio e o mundo dos excluídos e dos ―sem-palavras‖. Nosso objetivo central será o 

de mostrar como a lógica midiática e seus enquadramentos temáticos, problematológicos e cênicos da favela contribuem 

para a banalização e a naturalização dos imaginários sociais da exclusão. Para compreender melhor a relação entre mídia e 

favela estudamos os modos de tematização e de problematização no noticiário específico sobre o espaço das favelas e nos 

bairros pobres de periferia e também os modosde representação das classes populares (representação do gosto e de suas 

formas de julgamento). Buscaremos mostrar como as mídias brasileiras carregam diferentes representações do gosto, do 

julgamento e da posição na interlíngua das classes populares, além dos modos específicos de tematizá-las. O jornalismo 

―faz ver‖, à sua maneira, a classe popular em seus diversos estados. E assim se constroem e se reproduzem os imaginários 

sociais da exclusão. O trabalho de análise parte de nossas reflexões anteriores sobre as representações discursivas na mídia 

(EMEDIATO, 2009), associando-as a reflexões teóricas sobre o discurso e o funcionamento das mídias (CHARAUDEAU, 

2005) e à problemática da distinção social (BOURDIEU, 1979).  

 

A POLÍTICA DA DESIGUALDADE NO BRASIL: ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA 

 

Denize Elena Garcia  

UNB 

denizeelena@gmail.com 

 

O objetivo é apresentar uma reflexão crítica sobre as condições de privação em que se encontram meninos e meninas 

adolescentes em situação de rua, cujas estratégias deploráveis de sobrevivência os tornam herdeiros imediatos da pobreza 

dentro do sistema social e político brasileiro. Para tanto, busco tecer um panorama histórico de situações de abandono da 

infância e da adolescência no passado, de modo paralelo à realidade da capital federal, o que permite contrastar vozes 

anteriores de autoridades públicas com vozes oficiais da atualidade. Brasília, apesar de ser apontada como uma das cidades 

brasileiras com renda geral bastante alta, estampa, hoje, no seu Plano Piloto, um dos cenários mais lastimáveis da 

desigualdade social se comparado com centros urbanos como o Rio de Janeiro, antiga capital do país, ou mesmo com 

outras metrópoles, com Salvador e São Paulo. Parece haver, na capital federal, um processo crescente de pobreza e 

exclusão social que, além de levar famílias inteiras a viver em situação de rua, pode ser considerado uma espécie de 

―resultante dentro de um continuum que envolve uma série de rupturas configuradas nas perdas de vínculos sociais, 

familiares e individuais, alguns sem possibilidade de resgate‖, conforme já foi discutido em Silva (2008:6). Com base nos 
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pressupostos teórico-metodológicos da análise do discurso crítica (ADC), no modelo de Fairclough (2010), bem como na 

proposta de Thomas (1993), concernente ao ponto de vista da investigação nos moldes de uma etnografia crítica, traço um 

paralelo entre situações estigmatizadas de vida e práticas discursivas plasmadas em documentos legais voltados para o 

amparo à infância e à juventude.  

 

DISCURSO ACADÊMICO E ATIVISMO SOCIAL NA COMUNIDADE SURDA 

 

Maria Clara Maciel  

Unimontes 

 

Glaucia Muniz Proença Lara  

UFMG 

 

Atualmente, relações entre pesquisa acadêmica e ativismo social têm sido consideradas constitutivas de uma parcela 

importante da atividade acadêmicadesenvolvida por surdos brasileiros. Assim, do opressivo lugar do outro – aquele que não 

fala, não responde por si e não opina sobre as decisões que o envolvem– cidadãos surdos voltam-se para o fazeracadêmico, 

desconstruindo imagens prévias e reconstruindo sua (nova) face. O que se presencia, pois, é o ingresso de surdos na pós-

graduação stricto sensu e a realização de pesquisas engajadas, que se situam na fronteira entre a academia e o chamado 

―Movimento Surdo‖. Foi a partir desse embate quepudemos deslindar, em teses de doutorado produzidas por surdos, os 

arranjos polifônicos estabelecidos entre a voz do sujeito surdo pesquisador e a voz do sujeito surdo militante, delineando, 

por meio dos arranjos e das sobreposições dessas vozes, as imagens de si (éthe) construídas no fio do discurso. A partir do 

aparato teórico de Dominique Maingueneaue Boaventura de Sousa Santos, constatamos que os fazeres acadêmico e 

militante são reciprocamente condicionantes, no gênero analisado, mas que há, de maneira geral, uma tentativa de 

predomínio discursivo do sujeito acadêmico/pesquisador, que se esforça para manter sob controle a sua faceta militante. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mesa 53  

 

CONTRIBUIÇÕES DO CÍRCULO DE BAKHTIN PARA A ANÁLISE DE DISCURSOS MIDIÁTICOS 

 

Grenissa Bonvino Stafuzza (Coordinadora) 

Universidade Federal de Goiás (UFG-Regional Catalão) 

grenissa@gmail.com  

 

A presente mesa temática tem como meta refletir sobre algumas contribuições teórico-metodológicas do Círculo de Bakhtin 

para a análise de discursos, em especial, para a análise de discursos midiáticos. Assim, no primeiro trabalho, intitulado ―A 

verbivocovisualidade da poesia concreta: uma análise dialógica de ‗Criptocardiograma‘‖, Luciane de Paula apresenta uma 

análise da verbivocovisualidade do poema concreto ―criptocardiograma‖, de Augusto de Campos (denominado pelo autor 

como ―clip-poema‖), apresentado em vídeo, na forma de jogo, ao tomar por base algumas concepções filosóficas 

bakhtinianas. O objetivo é discutir a pertinência teórico-metodológica da abordagem dialógica para análise de discursos 

constituídos por semioses sincréticas, como é o caso da poesia concreta. No segundo trabalho, Marcelo Marques Araújo 

traz o tema da ―Análise do discurso comunicacional: atravessamentos bakhtinianos‖ e, sob o olhar da interface entre 

Filosofia da Linguagem, Análise do Discurso e Teoria da Comunicação, o autor se debruça na análise de discursos 

produzidos nas revistas Vogue Brasil e Elle, de discursos produzidos pelos programas televisivos Globo Esporte e Linha de 

Passe ESPN e de discursos produzidos dos portais UOL e Terra quando veiculam discursos sobre o MMA. Nesse sentido, o 

autor observa como funcionam as noções de ethos, discurso, ideologia e dialogismo em discursos jornalísticos, com foco 

para a notícia. No terceiro e último trabalho, a autora Grenissa Bonvino Stafuzza traz para a reflexão o tema ―Autoajuda e 

erotismo em enunciados verbovisuais de NOVA‖ com o objetivo de analisar alguns diálogos que se estabelecem entre os 

discursos de autoajuda e erótico, considerando um recorte de enunciados de capas da Revista NOVA, referentes às matérias 

da seção ―Amor e Sexo‖, do período de 2010 a 2013. Stafuzza considera para a análise das capas das edições da revista os 
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enunciados verbovisuais referentes à seção ―Amor e Sexo‖ de modo a observar a produção de sentidos que emerge da 

arquitetônica verbovisual midiática feminina, analisando, sobretudo, a relação dialógica entre os discursos de autoajuda e 

erótico na produção e circulação de dizeres sobre amor, sexo e relacionamento. Logo, acreditamos que os trabalhos que 

compõe a presente mesa temática podem ser ilustrativos de pesquisas de discursos contemporâneos midiáticos que trazem 

para o debate as contribuições do pensamento dialógico do Círculo de Bakhtin para a análise de discursos.     

 

 

A VERBIVOCOVISUALIDADE DA POESIA CONCRETA: UMA ANÁLISE DIALÓGICA DE 

―CRIPTOCARDIOGRAMA‖ 

 

Luciane de PAULA 

Universidade Estadual Paulista  

lucianedepaula1@gmail.com 

 

O Círculo de Bakhtin, mesmo ao voltar os seus estudos ao signo verbal, deixou um legado à análise de discursos vocais, 

visuais e sincréticos. O foco desta comunicação é apresentar uma análise da verbivocovisualidade do poema concreto 

―criptocardiograma‖, de Augusto de Campos (denominado pelo autor como ―clip-poema‖), apresentado em vídeo, na forma 

de jogo, ao tomar por base algumas concepções filosóficas bakhtinianas. O objetivo é discutir a pertinência teórico-

metodológica da abordagem dialógica para análise de discursos constituídos por semioses sincréticas, como é o caso da 

poesia concreta. A justificativa se pauta na contribuição dos e aos estudos bakhtinianos. Termos como voz e entoação, entre 

outros, são tomados pelos componentes do Círculo como metáforas para o estudo da linguagem e, ao mesmo tempo, abrem 

possibilidades de análises de enunciados orais, musicais e visuais, ainda que o Círculo não tenha se voltado 

especificamente a tais materialidades. O intuito é colaborar para uma análise discursiva centrada em enunciados vivos no 

âmbito cultural. A construção do poema a ser analisado ocorre de forma interativa, fundado na consonância entre os 

elementos verbal, visual e vocal. O movimento dos grafemas entoados monta os signos num jogo de quebra-cabeças a 

partir da junção de morfemas ao mesmo tempo em que códigos imagéticos enigmáticos revelam a semiose concreta do 

poema que, metalinguístico, constrói-se enquanto versa sobre si, no próprio movimento de montagem da palavra-coração, a 

depender do leitor, sujeito que assume o papel de autor no ato da leitura de maneira interativa, explicitamente, de maneira 

pulsante, como intitula o texto, num criptograma cardíaco, tal qual concebe ser a poesia concreta: um coração pensante 

aparentemente desordenado, mas composto com racionalidade extremada. Como algumas paixões? Fica a pergunta que nos 

faz refletir sobre o jogo discursivo que se engendra em palavras, imagens e sons no escopo discursivo do criptopoema.  

 

ANÁLISE DO DISCURSO COMUNICACIONAL: ATRAVESSAMENTOS BAKHTINIANOS 

 

Marcelo Marques ARAÚJO 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 

mmajornalista@terra.com.br  

 

A Análise do Discurso de peças comunicacionais está lentamente alcançando um importante espaço nas pesquisas e nos 

cursos de Comunicação Social no Brasil. A publicidade, o jornalismo e as relações públicas estão buscando mais 

possibilidades nas fontes discursivas. Algumas das tradicionais escolas das Teorias da Comunicação estão cedendo espaço 

para análises que priorizam o discurso comunicacional. Os estudos culturais, com Stuart Hall, foram capazes de mostrar 

que a prática social é constituída na interação entre significado e representação. Mikhail Bakhtin indicava que qualquer 

produto poderia ser transformado em um signo ideológico. O produto comercializado pela indústria da mídia é em si 

ideológico porque é constituído de signos e não tem outra função a não ser significar e representar. Nosso objetivo aqui é 

discutir sobre algumas pesquisas com fundamentação na Análise do Discurso Francesa, em Pêcheux (1995, 1990, 1988), 

Maingueneau (2006, 2002, 1998, 1997), Foucault (1995), e especialmente Bakhtin (1979) realizadas no Curso de 

Comunicação Social – Jornalismo, da Universidade Federal de Uberlândia – Minas Gerais. Todas elas estão ancoradas em 

saberes que envolvem jornalismo, ethos, discurso, ideologia e dialogismo. Entre elas destacamos as temáticas relacionadas 

aos discursos produzidos nas revistas Vogue Brasil e Elle, aos discursos dos programas televisivos Globo Esporte e Linha 

de Passe ESPN-Brasil e aos discursos dos portais UOL e Terra quando veiculam discursos sobre o MMA. Entre algumas 

conclusões destacam-se: o dialogismo aponta para um modelo triunfalista de mulher tanto em Vogue Brasil quanto em 
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Elle; a formação discursiva lúdica é uma tendência presente no jornalismo esportivo televisivo; o discurso dramático 

perpassa o noticioso quando a temática envolve o MMA. Além disso, quanto mais se aproxima a notícia da mercadoria, 

mas se cria uma ilusão e uma realidade de sua expressão objetivada. Em meio a tudo isso, emerge o processo de 

dessignificação da notícia. 

 

AUTOAJUDA E EROTISMO EM ENUNCIADOS VERBOVISUAIS DE NOVA 

 

Grenissa BONVINO STAFUZZA 

Universidade Federal de Goiás  

grenissa@gmail.com  

 

Ao pensar no mercado editorial das chamadas revistas femininas (com conteúdo padrão baseado no tripé beleza, moda e 

sexo), raramente observamos a acuidade em fundamentar os artigos que trazem o tema sexo a partir de pesquisas realizadas 

sobre o assunto. Nesse sentido, a hipótese do estudo que ora se apresenta baseia-se na ideia de que os artigos publicados 

(encomendados) por estas revistas podem ser construídos a partir do diálogo entre o discurso de autoajuda e o discurso 

erótico, sem embasamento científico que valide seus dizeres e posicionamentos. Assim, consideramos ainda que o diálogo 

entre os discursos de autoajuda e erótico veiculado por esse tipo de mídia produz sentidos que podem configurar as revistas 

femininas como um espaço de orientação sexual para a mulher, mais especificamente, como um manual de como a mulher 

pode realizar-se sexualmente – a si mesma e seu parceiro. Ao colocar o sexo como a prática central da realização pessoal e 

emocional de toda e qualquer relação amorosa, tais artigos enunciam uma homogeneização das relações amorosas, em que 

o sexo idealizado torna-se condição para se ter uma relação amorosa segura e feliz – característica do discurso de 

autoajuda. Objetivamos na presente comunicação analisar alguns diálogos que se estabelecem entre os discursos de 

autoajuda e erótico, considerando um recorte de enunciados de capas da Revista NOVA, referentes às matérias da seção 

―Amor e Sexo‖, do período de 2010 a 2013. Consideramos para a análise das capas das edições da revista os enunciados 

verbovisuais referentes à seção ―Amor e Sexo‖ de modo a observar a produção de sentidos que emerge da arquitetônica 

verbovisual midiática feminina, analisando, sobretudo, a relação dialógica entre os discursos de autoajuda e erótico na 

produção e circulação de dizeres sobre amor, sexo e relacionamento.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mesa 54 

 

PROJETO CONTINUAÇÃO COLABORATIVA (CONCOL): UMA PROPOSTA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE 

PROFESSORES DE INGLÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA PELA PERSPECTIVA DISCURSIVA E 

PSICANALÍTICA 

 

Maralice de Souza Neves (Coordinadora) 

UFMG 

maraliceneves@gmail.com 

 

Esta mesa temática tem como objetivo apresentar pesquisas que investigam questões concernentes à formulação e à 

produção de discursos da, na e sobre a formação continuada e a atuação de professores de inglês como língua estrangeira 

que circulam no próprio espaço pedagógico. Os trabalhos a serem apresentados sustentam-se em dois pilares teórico-

metodológicos, a saber: a Psicanálise lacaniana e a Análise de Discurso pecheutiana. Da Psicanálise, advém a perspectiva 

do sujeito desejante, incompleto, sempre em busca de algo que satisfaça sua falta, cuja prática docente responsável está 

necessariamente ligada a uma implicação de seu desejo no ato de ensinar. Também da Psicanálise, trazemos a noção de 

uma aprendizagem discursiva, que considera a implicação do inconsciente e, portanto, do sujeito e de sua singularidade, 

nos atos pedagógicos. Da Análise do Discurso, operamos com a noção de discurso como objeto histórico e em diferentes 

materialidades. Ao aporte teórico mencionado, somam-se outras teorias, concepções e abordagens metodológicas, advindos 

de diferentes áreas do conhecimento ou ciências, que são determinados pelos pesquisadores a partir da escuta dos fatos 

linguísticos que compõem os corpora analisados, dentre eles: estudos psicanalíticos de Ferenczi e Forbes e os da 

Enunciação de Teixeira. As pesquisas aqui reunidas foram ou são realizadas com sujeitos que atuam como professores de 
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inglês como língua estrangeira na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais e que participam do projeto 

ContinuAÇÃO Colaborativa (ConCol), um  projeto de formação continuada para professores de inglês, cujas premissas 

assentam-se na perspectiva psicanalítica da implicação do desejo e na transferência de trabalho. As duas primeiras 

pesquisas a serem apresentadas, têm como foco os efeitos das intervenções psicanalíticas realizadas no ConCol a partir da 

demonstração de dois casos diferentes. A terceira e a quarta pesquisa que completam a apresentação, discutem aspectos da 

constituição subjetiva do concoler. Uma investiga o sujeito entre línguas, a partir da sua percepção do bilinguismo. A outra 

trata das marcas da singularidade na escrita do professor em formação continuada.  Espera-se criar, nesta mesa, um espaço 

para se discutir questões relativas à constituição e à circulação de diferentes discursos, bem como os modos de intervenção 

na formação continuada de línguas, a fim de proporcionar debates acerca da constituição do sujeito professor. 

 

 

DANDO VOZ AO DETALHE NA EDUCAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA  

 

Maralice de Souza Neves 

UFMG 

maraliceneves@gmail.com 

 

Apresento, nesta comunicação, resultados parciais de pesquisa realizada em um projeto de educação continuada (EC) com 

professores de inglês do ensino básico coordenada por mim na FALE-UFMG. O projeto a que me refiro se chama 

ContinuAÇÃO Colaborativa (ConCol) e minha pesquisa se situa na interface da linguística aplicada ao ensino e à 

aprendizagem de línguas estrangeiras e dos estudos que consideram o atravessamento da psicanálise freudo-lacaniana no 

quadro epistemológico da análise do discurso (AD). Nessa concepção, tomo da teoria psicanalítica de subjetividade tanto a 

noção do sujeito-efeito, em sua divisão constitutiva, quanto a noção da ―heterogeneidade teórica própria ao campo 

enunciativo‖ (TEIXEIRA, 2005 p. 69) para tratar aquele espaço discursivo. Não me atendo somente ao atravessamento da 

psicanálise no campo da AD, tomo também o caminho da segunda clínica de Lacan (a partir de 1960) que, ao privilegiar o 

real em detrimento do simbólico e do imaginário, nos instiga a ir além da escuta e da explicação do passado para a 

implicação no ―não-saber‖ sobre o futuro. Esta posição responsabiliza o sujeito pela invenção singular do seu futuro 

(FORBES, 2012), posição esta tomada pelos participantes do ConCol, sobre a qual tratarei na apresentação. Relatarei como 

é realizado o trabalho com o grupo dos professores em EC nas reuniões semanais. Apresentarei alguns efeitos da ação 

pedagógico-linguística (em aulas de língua inglesa e metodologias de ensino) e da intervenção psicanalítica (em sessões de 

Conversação, segundo MILLER, 2005; MIRANDA, VASCONCELOS e SANTIAGO, 2006). Nessas intervenções, 

guiamo-nos pela ética do desejo (LACAN, 1959-1960/1986) – a causa que nos faz agir na posição de professores de 

línguas que buscam unir a palavra ao corpo. Assim, buscamos nos afastar de ações prescritivas e apostamos no 

envolvimento responsável de enfrentamento das dificuldades.  

 

O EFEITO DO MANEJO DA TRANSFERÊNCIA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE INGLÊS: 

UM ESTUDO DE CASO 

 

Gisele Fernandes Loures 

IFAL-AL 

gfloures@gmail.com 

 

Nesta comunicação apresento uma investigação dos manejos da transferência na formação continuada de professores de 

inglês (FCPI). O objeto de estudo constitui-se pelas intervenções realizadas no laço entre a pesquisadora e uma das 

professoras de inglês em formação continuada (PIFC), Marcella que leciona uma escola pública de educação básica de Belo 

Horizonte, Minas Gerais. A pesquisa investiga o laço transferencial como forma de sustentação do trabalho de elaboração 

por meio do qual a formação profissional, assim como outros processos de aprendizagem, se constroem. Postula-se a 

existência de uma relação entre os manejos da transferência e os deslocamentos realizados pelos PIFC. Foi possível 

verificar manejos sustentados na apropriação teórico-clínica da psicanálise ou à revelia dela. O recorte desses manejos para 

a análise respeitou o laço estabelecido entre a pesquisadora/formadora e Marcella. O locus da pesquisa foi o ContinuAÇÃO 

Colaborativa (ConCol), projeto de FCPI da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Os dados 

analisados foram os registros em áudio e vídeo, diário clínico, e-mails, textos e discussões advindos das atividades 

mailto:maraliceneves@gmail.com
mailto:gfloures@gmail.com


Página 114 de 162 
 RESÚMENES DE MESAS TEMÁTICAS ORDENADOS POR NÚMERO DE MESA                                                                         
 
 
realizadas no ConCol e da observação de aulas ministradas por Marcella. A análise de dados buscou responder às duas 

questões seguintes: i) Quais manejos realizados pelo formador podem provocar uma implicação dos professores de inglês 

na formação continuada? ii) Quais são os efeitos do manejo da transferência na FCPI? A pesquisa foi realizada no escopo 

da linguística aplicada e o aporte teórico da investigação foi a psicanálise de orientação freudo-lacaniana. A metodologia de 

pesquisa fundamentou-se na pesquisa psicanalítica a partir da qual foi possível construir o caso analisado e redigir o ensaio 

metapsicológico para sua apresentação. Como resultado dessa investigação, foi possível perceber que o manejo da 

transferência formador-PIFC pode provocar mudança no laço estabelecido, o que levou a uma alteração da posição do 

professor frente a sua formação e docência. No caso pesquisado, Marcella sai de uma posição de inércia e apagamento 

frente ao saber para implicar-se e responsabilizar-se pela sua formação e pela sua prática docente.  

 

A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO BILINGUE EM FORMAÇÃO CONTINUADA: UMA REFLEXÃO 

PSICANALÍTICA 

 

Arabela Vieira dos Santos Silva e Franco 

POSLIN-UFMG/CAPES 

arabela.franco@outlook.com 

 

A pesquisa intitulada A constituição do sujeito professor bilíngue em formação continuada: Uma reflexão 

psicanalítica busca compreender o sujeito professor de inglês no que tange à sua concepção de verdade sobre ser ou não ser 

bilíngue e se essa o afeta nas suas práticas discursivas em sala de aula. A relevância desta pesquisa se dá pela possibilidade 

de articular o sujeito e seu saber inconsciente e o campo da linguagem a partir da observação das maneiras como os sujeitos 

criam seus laços sociais, simbolizando seu conhecimento linguístico. Lacan, em seu Seminário 17 ([1969-1970] 2008) 

intitulado O avesso da psicanálise, apresenta quatro definições de discurso como formas de fazer vínculo ou laço social: o 

discurso do mestre, o do universitário, o da histérica e o do analista. A hipótese examinada aqui é a de que o sujeito 

professor de inglês que não se autoriza como bilíngue pode estar formando laços sociais no discurso histérico ou 

universitário, mas que ao refletir sobre as diversas formas de bilinguismo e ao permitir que falem de seu próprio 

posicionamento, através da fala e dos gestos, sejam capazes de promover mudanças em suas formas de agir. É uma aposta e 

não um objetivo em si, pois a postura do pesquisador em no campo da psicanálise não deve ser sustentada pelo desejo ―de 

cura‖, e sim de permitir que o Real se manifeste e seja nomeado, favorecendo novas formas de gozo. O método de pesquisa 

proposto é o estudo de caso inspirado no modelo da pesquisa psicanalítica. Esse abandona a busca pela objetividade através 

da empiria em favor de um objeto singular que conota a especificidade do desejo de cada sujeito. Considerando-se que o fio 

condutor central da análise psicanalítica se dá pela palavra, e que é através dessa que o sujeito (assujeitado a ela) se coloca, 

os professores são convidados a falar em rodas de conversação (Miller, 1990), e posteriormente, a conversarem 

individualmente, a partir de perguntas semi-estruturadas, sobre significantes que lhes afetam.   

 

SINGULARIDADE E EFEITOS DE SENTIDO EM PRODUÇÃO TEXTUAL AUTOBIOGRÁFICA EM LÍNGUA 

INGLESA 

 

Jackson Santos Vitória de Almeida 

POSLIN-UFMG/CNPq 

 vitorioso8@hotmail.com 

 

A presente proposta de pesquisa tem como tema de interesse produções de texto em Língua Inglesa. Propõe-se, de um 

modo geral, investigar manifestações que caracterizam a singularidade do autor na produção de sentido textual do gênero 

autobiográfico, partindo do princípio de que todo e qualquer texto é manifestação concreta do processo discursivo que é 

sempre histórico-social (Coracini, 2003). Nesse processo, o texto e o sujeito não são evidentes nem transparentes. Há de se 

considerar a heterogeneidade constitutiva de todo discurso. (AUTHIER-REVUZ, [1989] 1998), nas marcas e regularidades 

enunciativas. Pensamos que ainda se faz necessário propor a inserção do mundo do docente nesse processo de formação. 

Ao produzir algo sobre si e sob a sua responsabilidade, enquanto sujeito do seu próprio mundo, o docente estará 

produzindo efeitos de reflexão contextualizados, por meio de temas que remetem à valorização do que ele entende por sua 

identidade e por sua formação sociocultural. Ele trabalha os modos de organização de uma história de si na relação com o 
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seu mundo. Baseia-se essencialmente em fazer o sujeito escrever a partir de suas lembranças, em intervir, e perlaborar em 

possíveis repetições, proporcionando por meio da escrita novas posições de sujeito.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mesa 55 

 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROSODIA EVALUATIVA EN DISCURSOS DE LA CIENCIA Y DE LOS MEDIOS 

 

Mariana Pascual (Coordinadora) 

Universidad Nacional de San Luis 

pascualm@unsl.edu.ar  

 

El concepto de prosodia valorativa corresponde a un desarrollo de Halliday (1985) de los postulados de Firth (1968), quien 

sostiene que los significados interpersonales no suelen realizarse como configuraciones de elementos discretos, sino que se 

instancian de manera prosódica, sumativa y asociativa en el discurso. Posteriormente, Martin y White (2005), en el marco 

de la Teoría de la Valoración, elaboraron una tipología de prosodias valorativas clasificándolas en: prosodia de saturación, 

intensificadora y dominante, según los patrones de manifestación en el plano discursivo-semántico. Esta teoría resulta de 

particular utilidad al considerar recursos que operan en forma prosódica y por medio de los cuales las valoraciones del 

discurso van gradualmente expandiéndose y potenciándose en procesos de resonación que trascienden los límites lexicales 

y oracionales. Además de las evidentes implicancias relevantes para el análisis de la evaluación en los discursos, el 

concepto de prosodia valorativa es valioso en tanto arroja luz sobre el estudio de elementos que crean textura y, en última 

instancia, conllevan a determinadas configuraciones de significado que definen diferentes géneros. En esta mesa temática 

proponemos exponer las teorizaciones modernas de prosodia e ilustrar el concepto de prosodia evaluativa a partir del 

análisis de tres discursos diferentes: por una parte, de textos de medios, presentando el análisis de la variedad de recursos 

léxico-gramaticales que ofrece el lenguaje para la creación de significados valorativos de diferente tipo en un artículo de 

prensa escrita. Por otra parte, exponemos resultados relacionados con las producciones de docentes –investigadores en el 

papel de alumnos de un curso de escritura científica implementado en la Universidad Nacional de San Luis (Argentina), 

delimitando los aspectos evaluados y la manera en la cual la prosodia se va conformando a lo largo de los textos, 

particularmente cuando se solicitan evaluaciones de polaridad positiva y negativa, en las que los sujetos no pueden optar 

por la orientación de sus opiniones. Las dos últimas presentaciones dan cuenta de los resultados de investigaciones llevadas 

a cabo en discursos de igual género, el segmento Discusión en Artículos de Investigación Científica, pero de diferentes 

disciplinas - Matemática Aplicada por una parte, y Lingüística Aplicada y Psicología por la otra. La exposición de estos 

cuatro trabajos pretende contribuir a la comprensión de la prosodia evaluativa como elemento configurador no solamente 

de textura sino también de la identidad constitutiva de cada género.  

 

 

LA PROSODIA EVALUATIVA: ASPECTOS TEÓRICOS Y ANÁLISIS DE EJEMPLARES DE LOS MEDIOS  

 

Mariana Pascual 

Universidad Nacional de San Luis 

pascualm@unsl.edu.ar  

 

Este trabajo tiene como objetivo principal plantear la temática de la prosodia en el contexto general de los estudios del 

discurso, y presentar la resignificación que esta noción ha adquirido en los últimos tiempos a partir de su dimensionamiento 

en las corrientes de estudios funcionales del lenguaje, en particular en el marco de la Lingüística Sistémico Funcional 

(Halliday, 1978; Halliday y Matthiessen, 2014) y de los desarrollos de los significados interpersonales propuestos por el 

Sistema de la Valoración (Martin, 2000; Martin y White, 2005).  Por tratarse del trabajo inicial de una serie sobre la 

temática, proponemos un breve recorrido histórico de la noción de prosodia desde diferentes enfoques e ilustramos los 

diferentes tipos de estructura que este enfoque teórico analítico propone, que se relacionan con significados específicos: 

particulares, periódicos y prosódicos para significados ideacionales, textuales e interpersonales, respectivamente. En este 

trabajo estas relaciones estructurales y semántico-discursivas se ilustran mediante el análisis de noticias de prensa 

argentina, en las cuales se identifica una amplia variedad de recursos léxico-gramaticales para la codificación de 
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valoraciones, las cuales, a su vez, se combinan con significados evocados, sugeridos pero no codificados explícitamente por 

los autores. Este juego de inscripciones e invocaciones crea una configuración de significados, una prosodia valorativa que 

nos permite determinar la presencia de diferentes ―tonos evaluativos‖, que suelen presentarse de manera oportunista pero 

que cumplen un papel de gran relevancia en el plano discursivo.  

 

ESPEJISMO O REALIDAD: LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROSODIA EVALUATIVA EN LA SECCIÓN 

DISCUSIÓN DE ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICA APLICADA  

 

Graciela Lucero Arrúa y Laura Lucía Laurenti 

Universidad Nacional de San Luis 

glarrua@unsl.edu.ar; laurentiteacher@gmail.com 

 

En el contexto de estudios sobre el lenguaje de la matemática, investigaciones recientes han examinado aspectos 

reveladores, tanto en términos de elementos estructurales como evaluativos, en géneros como libros o manuales de texto 

dirigidos a estudiantes de diferentes niveles educativos, o en el discurso del aula, tendencia que tiene su correlato en el 

ámbito de la escritura científico-académica (Herbel-Eisenmann y Wagner, 2005; Herbel-Eisenmann y Wagner, 2010; 

McGrath y  Kuteeva, 2011; Mercado, 2010; O‘Halloran, 2006).Claramente, la divulgación de matemática implica un 

diálogo, pues todo comunicador, ya sea docente, o investigador, por nombrar algunos, siempre perseguirá el objetivo de 

posicionarse respecto de sus pares dentro de su comunidad , intercambiar conocimientos y enfrentar el desafío de presentar 

argumentos que muchas veces podrán diferir de resultados, metodologías y marcos teóricos presentados por otros.  En línea 

con los requerimientos de asesoramiento que se reciben en el Gabinete de Asesoramiento a la Escrituta Científica (GAECI), 

de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), el presente trabajo tiene como principal objetivo identificar la tipología de 

prosodias valorativas dominantes en el discurso de la matemática aplicada siguiendo la clasificación elaborada por Martin y 

White (2005), en el marco de la Teoría de la Valoración (Martin, and Rose, 2003; Martin, and White, 2005). Se espera que 

los resultados de este trabajo contribuyan a identificarlos recursos que operan en forma prosódica y por medio de los cuales 

las valoraciones del discurso van se expanden y potencian gradualmentepara crear la textura yconfiguracionde significados 

que definen el géneroartículo de investigación científico (AIC) en matemática aplicada.  

 

EL ROL DE LA PROSODIA VALORATIVA EN LA DISCUSIÓN DE ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN EN 

LINGÜÍSTICA APLICADA Y PSICOLOGÍA 

 

Renata Cardinali y Liliana Waicekawsky 

Universidad Nacional de Río Cuarto / Universidad Nacional de San Luis 

renicardinali@hotmail.com; lilianaw@unsl.edu.ar 

 

El lenguaje es, sin lugar a dudas, uno de los medios que mayormente utilizamos para materializar nuestras ideas y expresar 

nuestros sentimientos, juicios y opiniones. Es por ello que, desde hace varios años, ha captado la atención de diversos 

marcos teóricos entre los que se destacan la Valoración (Martin, 2000 y Martin y White, 2005), que se centra en la 

dimensión interpersonal y que propone entender mejor los temas asociados con recursos evaluativos y la negociación de 

posiciones intersubjetivas. Esta teoría ofrece una gama de herramientas analíticas que hacen posible revelar algunas de las 

estrategias retóricas claves utilizadas para expresar sentimientos, emitir juicios y reaccionar y valorar la calidad de objetos, 

apariencia personal, y otros fenómenos, naturales o no. Tres dominios semánticos denominados Actitud, Compromiso y 

Graduación son utilizados para expresar diferentes valoraciones y juicios y regular su intensidad. El objetivo de este trabajo 

es identificar y analizar el despliegue de aquellos recursos lingüísticos mediante los cuales se evalúa la Actitud y también 

aquellos que la gradúan.  Se propone estudiar dos secciones altamente retóricas, la Introducción y la Discusión, a fin de 

compararlas para ver cómo se expresan los patrones de valoración, ya que estas dos secciones guardan cierta relación entre 

ellas. A este fin, se analiza exhaustivamente un Artículo de Investigación escrito por hablantes nativos del idioma inglés. El 

análisis consta de dos etapas: una etapa cualitativa y otra cuantitativa y se realizó siguiendo lo propuesto por Macken-

Horarik (2003). Los resultados dan cuenta de un uso elevado de valores de apreciación graduados en ambas secciones del 

artículo, con algunas diferencias en cuanto a los entes evaluados. 

 



Página 117 de 162 
 RESÚMENES DE MESAS TEMÁTICAS ORDENADOS POR NÚMERO DE MESA                                                                         
 
 
EVALUACIÓN DE UN CURSO DE ESCRITURA DE ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN INGLÉS: 

LA VALORACIÓN DE ALUMNOS INVESTIGADORES 

Carolina Mirallas 

Universidad Nacional de San Luis 

cmirallas@unsl.edu.ar 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mesa 56 

LINGUÍSTICA COGNITIVA E DISCURSO 

 

Ricardo Gualda (Coordinador) 

UFBA, Universidade Federal da Bahia 

 rgualda@ufba.br 

 

Esta mesa temática coordenada pretende apresentar os conceitos fundamentais da Linguística Cognitiva e suas aplicações 

aos Estudos do Discurso para um público amplo, bem como discutir o Estado da Arte e as principais inovações 

metodológicas desta linha com especialistas no tema. Com isso, pretende estimular o debate sobre convergências e 

intersecções com outras linhas da Análise do Discurso e explorar possibilidades de aplicação e cooperação entre elas.A 

Linguística Cognitiva traça suas origens no final dos anos 1980, com desenvolvimentos na tecnologia para o estudo do 

cérebro humano, bem como inovações metodológicas relacionadas com a cognição humana. Seus conceitos fundamentais 

foram inicialmente centrados na análise da metáfora cognitiva, embora atualmente tenham sido ampliados para áreas como 

a análise gestual, o tempo e o espaço na linguagem, aquisição e processamento da linguagem etc.Nesse sentido, a Profa. 

Dra. Solange Vereza apresentará o conceito principal da linha, a metáfora cognitiva, e suas inúmeras implicações para o 

estudo da linguagem figurada em várias práticas discursivas. Em consonância com os trabalhos desenvolvidos por seu 

grupo de pesquisa na Universidade Federal Fluminense, destaque será dado à metáfora no discurso político e em outros 

gêneros discursivos com claro viés argumentativo.A seguir, a Profa. Dra. Luciane Corrêa Ferreira demonstrará com 

maiores detalhes como aplicar o conceito da metáfora em estudos empíricos sobre o discurso do medo relacionado à 

violência urbana em Belo Horizonte. Finalmente, o Prof Dr. Ricardo Gualda ilustrará a discussão com um trabalho sobre o 

discurso político na América Latina. Candidatos e presidentes latino-americanos tradicionalmente assumem junto ao 

público o papel do ―bom patrão‖, embora nos anos 2000, com a emergência da esquerda, tenha surgido um novo papel em 

líderes populistas de esquerda, como Hugo Chávez e Lula, o do ―tio‖. Com essa discussão, a mesa espera estimular o 

desenvolvimento de pesquisas em Linguística Cognitiva e Discurso, bem como promover o intercâmbio com outras 

perspectivas dos Estudos Discursivos. 

 

 

METÁFORA: ENTRE O COGNITIVO E O DISCURSIVO 

 

Solange Vereza 

Universidade Federal Fluminense 

 svereza@uol.com.br 

 

Pretende-se, neste trabalho, discutir as implicações do estudo da metáfora cognitiva, ou metáfora conceptual, em várias 

práticas discursivas, ressaltando as implicações de tal estudo para o desenvolvimento de um "crítica à cultura" 

(GHIRALDELLI, 2014). A visão a ser defendida é a de que representações conceptuais, como MCIs (modelos cognitivos 

idealizados (LAKOFF, 1987)), frames (FILLMORE, 2007) e a própria metáfora, além de emergirem da relação do corpo 

com o mundo, nutrem, e ao mesmo tempo são nutridos, pelos aspectos culturais e ideológicos da produção de sentidos. 

Para tecer tal argumentação, a relação entre as instâncias cognitivas e discursivas que caracterizam a linguagem metafórica 

em uso será enfocada. Como exemplos de análise, exploraremos as metáforas cognitivas subjacentes às noções de TEMPO, 

VERDADE, CONHECIMENTO e GUERRA, a partir de suas marcas linguísticas encontradas em corpora autênticos do 

português do Brasil (corpus jornalístico, blogs e relatos de experiências). Essas pesquisas foram desenvolvidas por Faraco, 

Lima, Almeida e Hotz, respectivamente, no âmbito do grupo GESTUM, da Universidade Federal Fluminense, Niterói, 

Brasil. Além do arcabouço teórico proveniente da Teoria da Metáfora Conceptual (LAKOFF e JOHNSON, 1980, 1999), o 
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estudo, como um todo, se apoia na Teoria Crítica da Metáfora, proposta por Charteriz-Black (2005, 2006), que coloca a 

dimensão ideológica do discurso no centro dos estudos da metáfora cognitiva. A identificação das marcas linguísticas 

metafóricas segue a metodologia MIP, proposta por Steen (2010), ou a noção de "incongruência", proposta por Kittay 

(1987). Unidades de análise como ―metáfora situada‖ e ―nicho metafórico" (VEREZA, 2012, 2013) são também usadas 

como ferramentas metodológicas para se compreender a natureza cognitivo-discursiva das metáforas encontradas na 

pesquisa. 

  

O DISCURSO DO MEDO: METÁFORA E VIOLÊNCIA URBANA EM BELO HORIZONTE 

 

Luciane Corrêa Ferreira 

 Universidade Federal de Minas Gerais 

 lucianeufmg@gmail.com 

 

O presente trabalho discute como as metáforas são utilizadas no discurso para falar do medo da violência na cidade de Belo 

Horizonte, Brasil. As metáforas são freqüentemente empregadas quando os interlocutores falam das suas emoções, 

sentimentos e experiências. No Brasil, o incremento da taxa de criminalidade e a violência urbana tem levado ao aumento 

do medo e do sentimento de insegurança. O Brasil é o sétimo país mais perigoso do mundo com uma taxa de homicídio de 

27 por 100,000 em 2011 (Waiselfisz, 2014). A violência é entendida aqui em termos da dinâmica complexa da vida social à 

medida que as pessoas tentam lidar com as incertezas em conseqüência da escalada de atos de violência nas cidades. Esse é 

um estudo qualitativo, os dados foram coletados utilizando metodologia de grupo focal em que os participantes falaram 

livremente sobre sua experiência, o grupo teve de 6-8 participantes voluntários, o encontro dutou cerca de 90 min, 

posteriormente aplicou-se o procedimento de análise do discurso guiada por metáforas (Cameron et al. 2009). Tentamos 

responder às seguintes perguntas: como a violência afeta a vida das pessoas e como isso se reflete no seu discurso? Que 

metáforas aparecem sistematicamente nas interações sobre a experiência com a violência urbana e com o medo? Como a 

metáfora motiva a fala do medo (Caldeira, 2000)? Foram identificadas as seguintes metáforas sistemáticas:medo da 

violência é representar papeis; violencia é uma força que restringe; violencia é um produto produzido pela mídia. 

 

PERSPECTIVAS DA LINGUÍSTICA COGNITIVA E DISCURSO: A REPRESENTAÇÃO METONÍMICA NO 

DISCURSO POLÍTICO-ELEITORAL LATINO-AMERICANO 

 

Ricardo Gualda  

UFBA 

rgualda@ufba.br 

 

Vários autores, como Chilton (2004) e Charteris-Black (2005, 2009, 2013) destacam a importância do emprego de 

metáforas no discurso político. Em especial, Lakoff (1996, 2004, 2006, 2008, 2012) mostra como os discursos políticos 

lançam mão de metáforas e de figuras metonímicas que sintetizam conceitos, ideias e valores de grupos com base 

metafórica. Nesta apresentação, mostraremos como as figuras públicas em geral (nos âmbitos da mídia e da política) 

apresentam-se como sínteses metonímicas de papeis sociais basais expandidos, portanto, facilmente reconhecíveis 

socialmente. Nos Estados Unidos, é muito frequente a apresentação de candidatos em papeis da vida escolar, reproduzindo 

filmes e programas de televisão, como o embate Hillary e Obama em 2008 nas primárias democratas, com paralelos em 

Bart-Lisa (os Simpsons) ou Finn-Rachel (Glee), entre muitos outros. Na América Latina e, em particular no Brasil, que 

apenas agora implementa a universalização da escola, a figura metonímica ocupadas pelos políticos predominantemente é a 

do bom patrão, como na dupla Fernando Henrique Cardoso e Sílvio Santos, entre muitos outros. Na democracia recente, 

também surgem novas figuras, ligadas à família estendida, como no caso de Lula (o tio bonachão). Essa escolha de figuras 

metonímicas é em grande parte inconsciente, mas sempre guiada por papeis plausíveis (verossímeis) e oportunos (que 

conduzam ao sucesso da representação pública, seja política ou midiática). 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Maria Eduarda Gonçalves Peixoto (Coordinadora) 

Universidade Estadual do Ceará - UECE 

mariaeduardagp@gmail.com 

 

Uma das questões centrais que têm motivado a emergência de distintas perspectivas de linguagem na modernidade tardia 

ou reflexiva, cujo princípio mais elementar encontra-se na ideia de que a constituição da realidade não se dá por uma lei 

necessária ou imanente, é a problemática a que se tem dado o nome de crítica. Embora seja possível enxergar um esboço 

incipiente de crítica da linguagem ainda no surgimento do modo de racionalidade logocêntrica da filosofia clássica, em que 

o realismo platônico apropria-se do fenômeno linguístico como instrumento de representação lógica dos estados de coisas 

no mundo, a concepção de crítica só passou a ser mais seriamente discutida apenas a partir do século XX. Dos anos 1960, 

quando ocorreu a virada linguístico-pragmática na filosofia analítica, até os dias atuais, os estudos críticos da linguagem 

percorreram um caminho sinuoso e difuso. Por um lado, há o reconhecimento amplamente partilhado do esgotamento de 

categorias tradicionais de análise linguística e discursiva (como a própria concepção de língua) e, por outro lado, vê-se o 

surgimento de razões e de demandas diversas para reivindicar a mesma alcunha crítica por abordagens teóricas e 

metodológicas da linguagem distintas e até paradoxais entre si em diversos pontos. Nesse campo heterogêneo de 

investigações, a Análise de Discurso Crítica desponta, entre as demais formas de pesquisa linguística, enquanto proposta 

original de crítica da linguagem que, rompendo com a tradição positivista de uma disciplina científica descritiva do 

fenômeno semiótico, situa a concepção de krisis no epítome de sua reflexão. A crítica, aqui, está precisamente na busca por 

desvendar - e intervir sobre – os processos ideológicos de construção de relações assimétricas e contraditórias de poder que 

estão por trás de determinadas práticas e eventos sociais. Assim, a preocupação da ADC com os tipos de relações desiguais 

de poder que tornam as sociedades contemporâneas injustas, discriminatórias e perversas, sob distintos aspectos, recai 

sobre a produção de conhecimento que possa levar a uma mudança emancipatória. Diante dessa pauta de pesquisa, a mesa 

temática procura reunir distintas reflexões sobre a compreensão teórico-conceitual e o tratamento analítico de categorias 

que constituem os pressupostos do sistema epistemológico e metodológico da ADC: discurso, poder e ideologia, contexto, 

sujeito e agência, realidade e prática social. O objetivo é problematizar as apreensões desses conceitos, em um espaço 

interdisciplinar de diálogos e fronteiras, a fim de dar contribuições ao debate sobre a mudança social e discursiva na ADC. 

 

 

REPENSANDO A NOÇÃO DE CONTEXTO NA ADC BRASILEIRA: NOTAS SOBRE A PESQUISA 

―ETNOGRÁFICO-DISCURSIVA‖ 

 

Marco Antonio Lima do Bonfim 

Universidade Estadual do Ceará - UECE 

marcoamando@yahoo.com.br 

 

A Análise de Discurso Crítica tem se preocupado em analisar, no uso linguístico, aprodução, reprodução e a mudança das 

relações de poder. Por esse motivo, tem sido considerada uma teoria e um método muito produtivo para a análise situada da 

linguagem nas práticas sociais. No entanto, como mostram alguns estudos (STUBBS, 1997; RODRIGUES-JUNIOR, 2009) 

as abordagens e métodos de análise na ADC num contexto internacional tem sido problematizadas; entre tais 

questionamentos está a crítica à recepção e representatividade dos dados, isto é, sobre o contexto destes dados. Nesse 

sentido, nesta apresentação objetivo discutir o uso da noção de contexto mobilizada pelos/as analistas críticos/as do 

discurso no Brasil, especificamente na abordagem nomeada de ―pesquisa etnográfico-discursiva‖ (MAGALHÃES, 2000; 

RESENDE, 2008; LIMA, 2007, FONTENELE, 2014), uma vez que estes estudos recorrem à pesquisa etnográfica para 

geração e coleta de dados discursivos. Tal movimento foi, a nosso ver, uma resposta destes/as pesquisadores/as às críticas 

feitas a ADC na década de 1990. Para tanto recorri às discussões da chamada Antropologia da Linguagem 

(BLOMMAERT, 2008, 2010; HANKS, 2008; BRIGGS, BAUMAN, 1990) e da Nova Pragmática (SILVA, et al, 2014) que 

defendem uma abordagem mais ampla de contexto enfatizando que os dados discursivos produzidos e coletados tem uma 

história, tem uma situacionalidade que, geralmente nas análises discursivas é apagada ou negligenciada. Portanto, busco 

aqui refletir sobre o contexto do contexto de nossos dados e suas implicações em investigações discursivas. A discussão 

empreendida aponta para contribuições significativas no avanço dessa disciplina no âmbito dos Estudos da Linguagem, 
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uma vez que discutir o conceito de contexto em pesquisas etnográfico-discursivas é repensar como as dimensões 

microssociais se relacionam às estruturas macrossociais de qualquer fenômeno linguístico. 

 

DO REALISMO CRÍTICO NA ANÁLISE DO DISCURSO CRÍTICA: UMA CONSIDERAÇÃO CRÍTICA PARA A 

PESQUISA SOCIAL 

 

Emanoel Pedro Martins Gomes 

Universidade Estadual do Ceará - UECE 

emanoelpmg@hotmail.com 

 

Este trabalho apresenta um esboço de uma crítica à postura frequentemente internalizada por analistas do discurso críticos 

de que a explanação teórica de um objeto em questão deve ser tomada como desmistificadora da sua impressão empírica 

que ele nos oferece. Entendemos que tal postura recai em problemas sociais e políticos sérios, sobretudo quando ela vem de 

uma ênfase exagerada de aspectos do Realismo Crítico (RC) de Roy Bhaskar, a base epistemológica da Análise do 

Discurso Crítica (ADC) de Norman Fairclough. Para explicá-la, desenhamos um panorama geral do realismo 

transcendental e do naturalismo crítico de Roy Bhaskar destacando os momentos compartilhados pela ADC de Fairclough, 

bem como, depois, enfatizando os problemas dessa conexão para a análise social. Com a discussão, entendemos que a 

defesa da afirmação de uma dimensão intransitiva do conhecimento, fundamentada na crença de um grau zero do mundo 

social - o "real", em termos do RC - pode desembocar, quando de sua operacionalização na ADC, na reificação (sistêmica) 

dos usos sociais da linguagem; ademais, que o problema da falibilidade, característica fundamental da dimensão realista do 

RC, para o estabelecimento de uma explicação da realidade, está exatamente na crença de que os poderes causais podem 

ser esgotados cumulativamente pelo acréscimo de novas informações ou descobertas de explanações que denunciem mais 

clara e profundamente a natureza das coisas. Defendemos, ao final, que o que quer que venham a ser a compreensão e 

explanação que tenhamos acerca dos fenômenos sociais, até mesmo das conexões causais, ainda que se ressalte o 

entendimento da natureza aberta dos sistemas que compõem o mundo da vida, teremos sempre um ato discursivo, com seus 

valores sociais, políticos e ideológicos; o critério causal se torna apenas uma forma de convencer com a possível eficácia 

das explicações dos eventos sociais. 

 

ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA DE SEMANÁRIOS BRASILEIROS DA DÉCADA DE 1980 E DE 2010: 

REFLEXÕES SOBRE VIOLÊNCIA E CONSERVADORISMO 

 

Ana Paula Rabelo e Silva 

Universidade Federal do Ceará – UFC 

anarabelo.p@gmail.com 

 

Reflexões sobre gênero social e suas representações implicam numa primeira e necessária conduta:a eliminação de 

categorias fechadas (BUTLER, 2013). Caminhamos para a descontinuidade (do sujeito no tempo e no espaço). Enquanto as 

instituições tentam manter ideias de forma (ameaçadoramente) conservadora, os coletivos e os indivíduos transitam entre o 

múltiplo, o ―trans‖, o indomável e incontrolável espírito de um futuro que se renova frequentemente. Nesta década de 2010, 

o Brasil, por exemplo, passa por um processo de fortalecimento do conservadorismo das instituições, que não dialogam 

com as conquistas socioculturais de indivíduos e de coletivos - transformação inegável ocorrida durante esta passagem de 

milênio. Neste contexto, é possível visualizar o recrudescimento do discurso homofóbico e racista no parlamento e mídia. 

Para ilustrar este recuo das instâncias de poder,  o presente trabalho visa analisar dois  exemplares da Revista ―Semanário‖ 

de 1989, que tratam de gênero e sexualidade em suas capas, bem como dois exemplares da Revista ―Tititi‖, um de 2013 e 

outro de 2015, por meio da Análise de Discurso Crítica (FAIRCLOUGH, 1999; CHOULIARACHI;  FAIRCLOUGH, 

2003) aqui abraçada como teoria e método. Associada à ADC, utilizamos a Multimodalidade (KRESS; VAN LEEUWEN, 

1996). Além das capas e suas respectivas matérias, consideramos textos relacionados às matérias das capas, publicados em 

revistas de grande circulação e sites. Na análise, associamos a dimensão textual do discurso e a composição das imagens 

das quatro capas. A análise qualitativa do corpus permite defender a tese de que na década 1980 havia mais liberdade e 

ousadia na mídia brasileira, ao mesmo tempo que identificamos menos violência e menos ódio do que há hoje. 
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PRÁTICAS DISCURSIVAS E LABORAIS: APROXIMAÇÕES E PERSPECTIVAS 

 

Maria Cecília Souza-e-Silva 

PUCSP/CNPq 

cecilinh@uol.com.br 
 

As contribuições que caracterizam esta Mesa Temática têm em comum a preocupação em articular práticas discursivas e 

laborais a partir da Ergologia, entendida como um regime de produção de conhecimentos sobre a atividade de trabalho que 

implica aco-construçãode saberes constituídos e de saberes instituídos, polemizando sobre o caráter inédito, invisível e 

visível do trabalho (Schwartz, 2011).Nesse contexto, serão quatro as apresentações: 

Maria Cecília Souza-e-Silva desenvolve sua fala a partir da seguinte questão A linguagem no trabalho: outrora proibida e 

agora obrigatória? Em contraste com o período taylorista, pode-se dizer que atualmente a injunção é comunicar, utilizar ao 

máximo a palavra no trabalho (Schwartz e Durrive, 2010)? A proliferação de atividades de trabalho que caracterizam, entre 

outros, profissionais contratados por empresas especializadas no gênero palestras corporativas nos leva a refletir sobre o 

fenômeno da tecnologização do discurso (Fairclough, 1996). 

Silma Ramos Coimbra Mendes debruça-se sobre as Práticas discursivas na atividade de trabalho de operadoras de 

telemarketing em empresa de pesquisa de mercado por meio de um olhar ―ergológico-discursivo‖ que permite captar uma 

experiência de renormalização empreendida pelo coletivo frente às ―infidelidades‖ do meio (Schwartz eDurrive, 

2010).  Depreende-se nesse vivido a constituição de uma comunidade discursiva (Maingueneau, 2008) que, sustentada por 

tal prática, torna mais vivível a atividade realizada (Schwartz, 2010). 

Maria da Glória Di Fanti em Discurso e Trabalho: impasses e possibilidades problematiza aspectos relativos ao embate 

entre professores e policiais, trabalhadores do Estado do Paraná, ocorrido no dia 29/04/2015. Que conflitos, no campo da 

atividade policial e docente, emergem desse embate? Que vozes discursivas reverberam desse confronto e que efeitos de 

sentido são apreendidos? Para responder a essas questões, são analisadas notícias divulgadas na mídia, tendo em vista o 

jogo entre o dito e o não-dito no discurso e o visível e o invisível no trabalho.  

Fátima Cristina da Costa Pessoa emA palavra nos contextos de trabalho parte do princípio de que determinações de 

naturezasdiferentes afetam a atividade de trabalho, considerada como lugar de debate de normas e de valores (Schwartz, 

2010) e de produção de sentidos. No campo jurídico, forja-se uma cultura técnico-profissional que garante o pertencimento 

a uma ordem institucional e a uma determinada inscrição sócio-histórica do enunciador (Maingueneau, 2005). Analisar a 

circulação de documentos, como os inquéritos policiais, colabora para o reconhecimento de determinada identidade 

profissional e da ordem política que alinha os sujeitos do trabalho nas esferas de diferentes poderes. 

 

A LINGUAGEM NO TRABALHO: OUTRORA PROIBIDA E AGORA OBRIGATÓRIA? 

Maria Cecília Souza-e-Silva 

PUCSP/CNPq 

cecilinh@uol.com.br 
 

 PRÁTICAS DISCURSIVAS NA ATIVIDADE DE TRABALHO DE OPERADORAS DE TELEMARKETING  

Silma Ramos Coimbra MENDES  

(COGEAE/PUCSP) 

silma.rcm@uol.com.br 

 

DISCURSO E TRABALHO: IMPASSES E POSSIBILIDADES 

Maria da Glória DI FANTI  

(PUCRS) 

gdifanti@gmail.com;  
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DISCURSOS SOBRE A LÍNGUA E O PROCESSO DE PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO NO BRASIL 

 

Caroline Mallmann Schneiders 

DOCFIX/FAPERGS/CORPUS, Universidade Federal de Santa Maria 

 carolletras2005@yahoo.com.br 

 

A presente mesa temática procura reunir estudos vinculados à perspectiva da História das Ideias Linguísticas, articulados 

ao dispositivo teórico-analítico da Análise de Discurso. Partimos do princípio de que todo conhecimento é uma realidade 

histórica, constituído por um horizonte de retrospecção e de projeção, os quais indicam que o ato de saber relaciona-se a um 

passado, por meio de um conjunto de conhecimentos antecedentes e, ao mesmo tempo, a um futuro que dele se desdobra 

(AUROUX, 1992). Tendo em vista esse pressuposto, visamos a abranger estudos caracterizados, sobretudo, pela reflexão 

acerca de questões que perpassam o processo de produção do conhecimento linguístico na história, tomando por base a 

observação de diferentes materialidades vinculadas a discursos da e sobre a língua. Tais discursos são considerados como 

objetos históricos, que possibilitam a compreensão do modo como a produção do conhecimento linguístico constitui-se em 

determinada conjuntura sócio-histórica e ideológica, além dos efeitos de sentidos que são produzidos (ORLANDI, 2002). 

Pensamos os discursos da e sobre a língua no Brasil como encontro entre memória e atualidade e, nessa esteira, 

interrogamo-nos quanto aos sentidos produzidos por diferentes discursividades a que nossas pesquisas dão visibilidade, 

como: (1) a compreensão da memória constitutiva do discurso sobre a língua do/no Brasil no início do século XX, a partir 

da análise de importantes obras da época. (2) Os efeitos de sentido que ressoam por meio das nomeações "língua 

portuguesa", "língua indígena", "língua materna", "língua brasileira" que circulam na década de 1980, no Brasil, em 

importantes revistas acadêmicas e/ou científicas. (3) Considerando que as nomeações que a língua recebe fazem parte de 

um jogo político que legitima conceitos, promovendo teóricos e teorias, convocando memórias que legitimam determinados 

efeitos de sentido e não outros, é relevante destacar o discurso sobre a língua em funcionamento na mídia e as práticas 

coercitivas que determinam a escrita e a fala, sinalizando para a resistência. (4) Desse enfoque demanda observar os 

funcionamentos da memória, as formas do silêncio, concepções de língua/linguagem e os conceitos que eles reclamam, 

bem como a questão do brasileiro hoje, sua língua, cultura e novas relações sociais, com o objetivo de compreender os 

discursos sobre a língua a partir de comentários nas redes sociais sobre o ‗gesto de escrever‘ na Internet. Assim, esses 

gestos de interpretação inscrevem-se na história por uma relação com a memória da língua do Brasil, língua constituída por 

uma memória de colonização linguística.  

 

 

RESSONÂNCIAS DE UMA MEMÓRIA E DA HISTÓRIA: A LÍNGUA NO/DO BRASIL 

 

Caroline Mallmann Schneiders 

 DOCFIX/FAPERGS/CORPUS-Universidade Federal de Santa Maria 

carolletras2005@yahoo.com.br 

 

Na presente comunicação, procuramos desenvolver um estudo que tem por objetivo compreender a memória constitutiva 

do discurso sobre a língua do/no Brasil no início do século XX. Para tanto, mobilizaremos importantes obras que discutem 

a questão da língua situadas nas primeiras décadas do referido século, como, por exemplo: A defesa da língua nacional 

(1920), de Laudelino Freire; O português do Brasil (1936), de Renato Mendonça, e Introdução ao Estudo da Língua 

Portuguêsa no Brasil (1950), de Serafim da Silva Neto. Por meio dessas materialidades discursivas, interessa-nos observar 

a maneira como a história e a memória afetam e determinam o modo como a língua do/no Brasil é significada em diferentes 

conjunturas sócio-histórica e ideológica. O desenvolvimento desse estudo, considera que todo conhecimento é uma 

realidade histórica, constituído por um horizonte de retrospecção e de projeção, os quais indicam que o ato de saber 

relaciona-se a um passado, por meio de um conjunto de conhecimentos antecedentes e, ao mesmo tempo, a um futuro que 

dele se desdobra, considera-se que ―sem memória e sem projeto, simplesmente não há saber‖ (AUROUX, 1992, p. 11). 

Diante disso, o referencial teórico que embasa essa reflexão ancora-se na perspectiva da História das Ideias Linguísticas, 

articulada aos pressupostos teóricos-metodológicos da Análise de Discurso de linha pecheuxtiana. Tendo em vista essas 

questões e nosso aporte teórico-metodológico, explicitaremos os efeitos de sentido que ressoam por meio da nomeação da 

língua no/do Brasil em determinadas condições de produção, sentidos esses vinculados tanto ao ‗efeito ideológico da 

colonização‘ quanto ao efeito da ‗descolonização linguística‘ (ORLANDI, 2009). 
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DISCURSO SOBRE A LÍNGUA NA/PELA MÍDIA 

 

Maria Cleci Venturini 

UNICENTRO-Universidade Estadual do Centro-Oeste/PR 

mariacleciventurini@gmail.com 

 

Propomos abordar o discurso sobre a língua em funcionamento na mídia, como resposta a práticas coercitivas que 

determinam a escrita e a fala, tratando, especificamente, da concepção discursiva de língua, que se estrutura por uma base 

linguística e por processos discursivos, contrapondo-a à língua como sistema, tal como foi preconizada por Saussure. O 

objetivo é colocar em suspenso a resistência que vem da mídia, enquanto instituição que questiona as práticas de coerção, 

de regulação praticada pelas instituições. O corpus constitui-se charges que circularam na internet, satirizando e 

empreendendo crítica à obra de Monteiro com foco, a qual apaga o fato de o escritor exercer a licença poética e de não ter 

compromisso nem com a verdade e nem com a realidade. A crítica apaga, também, que as ―Caçadas de Pedrinho‖ 

acontecem no contexto sócio-histórico do início do século, quando os sujeitos a formação se estruturava, 

predominantemente pelos portugueses colonizadores, que se inscreviam na FD dominante. As crianças, os escravos e os 

empregados das fazendas eram desconsiderados apenas como ‗animais de estimação‘.  O espaço físico não é o urbano e as 

crianças viviam na floresta e os animais, dentre eles o macaco e o rinoceronte, fazem parte do cotidiano e das memórias dos 

sujeitos. A mídia, a partir desse discurso, instaura em torno das práticas coercitivas efeitos de sentidos de absurdo, exagero 

e de coerção, que se constituem pelo trabalho da memória na história, tal como desenvolvida pelos pressupostos teóricos da 

Análise do Discurso, de orientação pecheuxtiana.   

 

EFEITOS DE SENTIDO SOBRE O GESTO DE ESCREVER NO ESPAÇO DIGITAL 

 

Juciele Pereira Dias 

PNPD/CAPES/Universidade Federal Fluminense 

jucieledias@hotmail.com;  

 

Nossa proposta de trabalho faz parte do projeto de pesquisa O brasileiro hoje: língua, cultura e novas relações sociais, 

supervisionado por Bethania Mariani, no Laboratório Arquivos do Sujeito. De um modo geral, a questão norteadora do 

projeto (renovado em 2014 pela CAPES-PNPD) busca responder a pergunta:  na sociedade que cada vez mais se organiza 

em rede (LEGENDRE, 2001) como os brasileiros jovens representam sua posição social tendo em vista o cotidiano 

sociocultural? Esta questão, conforme definido no projeto de pesquisa, tem sido desenvolvida em relação a dois campos de 

atuação: 1) em Análise do Discurso e a Psicanálise, e 2) na relação com a História das Ideias Linguísticas. Nos últimos 

anos (2013-2015), estamos trabalhando sobre a questão da língua no espaço digital e das tecnologias de linguagem 

(Auroux, 1998). No ano de 2014-2015, orientamos um trabalho de iniciação científica sobre a questão da reticência em 

comentários do Youtube, cujos resultados contribuem com nossa questão geral de pesquisa. E para o presente evento, 

considerando a questão sobre a constituição do sujeito contemporâneo, o brasileiro hoje, temos como objetivo compreender 

os discursos sobre a língua no Facebook a partir de comentários nas redes sociais sobre o ‗gesto de escrever‘ na Internet. 

Gesto esse que se inscreve na história por uma relação com a memória da língua do Brasil, língua nossa constituída por 

uma memória de colonização linguística (Mariani, 2004). Nossos resultados apontam para a ideia de que os discursos sobre 

a língua nos comentários atualizam e reformalizam, pela repetição (Henry, 1998), uma memória de manualização das 

línguas, da arte de falar e de escrever corretamente. 

 

EFEITOS DE SENTIDO NA DESIGNAÇÃO DA LÍNGUA: A POLÍTICA DE UM NOME. 

 

Taís da Silva Martins  

 DLCL/PPGL/CORPUS/Universidade Federal de Santa Maria 

 taissmartins1@gmail.com  

 

Zélia Maria Viana Paim 

PNPD/CAPES/CORPUS/Universidade Federal de Santa Maria 
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zeliamvp@hotmail.com;  

 

A relação entre língua e memória se estabelece também pelo caráter lacunar e pelo caráter móvel que têm em comum. A 

Análise de Discurso sustenta o fato de que a língua comporta a incompletude, a falha e a falta e determina a interpretação 

pelas memórias e pela historicidade, legitimando determinados efeitos de sentidos e não outros. Segundo Pêcheux (2010, p. 

56) ―A memória é necessariamente um espaço móvel de divisões, de disjunções, de deslocamentos e de retomadas, de 

conflitos de regularização‖. Filiamo-nos, assim, à perspectiva da História das Ideias Linguísticas, articulados ao dispositivo 

teórico-analítico da Análise de Discurso. Visamos entender os efeitos de sentido de nomeações, como "língua portuguesa", 

"língua indígena", "língua materna", "língua brasileira" que circulam na década de 1980, no Brasil, por meio da análise de 

textos de duas revistas acadêmicas, a saber: Cadernos de Estudos Linguísticos, Unicamp, e Terra Indígena, 

UNESP/Araraquara. Ambas, neste período, apresentam textos de importantes pesquisadores brasileiros tanto na área da 

Linguística como da Antropologia. A análise dessas textualidades aponta para o fato de que conceitos e teorias, assim como 

os sujeitos, mobilizam e são mobilizados no momento em que designam a língua como x ou y e essa designação é um ato 

político. As designações que a língua recebe apresentam um movimento constante de nomeações e renomeações. E essas 

fazem parte de um jogo ‗político‘ que vai legitimando conceitos, promovendo certos teóricos e teorias. Portanto, para nós, o 

político delimita, circunscreve, emoldura uma teoria, dita um caminho, divide o dizer. O político não está dado; logo, 

precisa ser pensado à luz da teoria que o articula. Consideramos que o nome da língua convoca memórias que legitimam 

determinados efeitos de sentido e não outros. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mesa 61 

 

NOVAS TECNOLOGIAS DE LINGUAGEM: SUJEITOS E SENTIDOS EM MOVIMENTO 

 

Cristiane Dias (Coordinadora) 

Labeurb/Unicamp  

crisdias@unicamp.br 

 

As novas tecnologias produziram nas sociedades uma mudança não somente técnica, mas se pensarmos na relação 

linguagem, pensamento, mundo, podemos dizer que essa mudança é também discursiva. Ou seja, pensar o discurso digital 

significa refletir sobre o modo como as novas tecnologias produzem efeitos na constituição dos sentidos e dos sujeitos. 

Nessa perspectiva, essa mesa temática reúne trabalhos que propõem uma análise de diferentes objetos, com o intuito de 

compreender o funcionamento do discurso digital no processo de produção dos sentidos, nos modos de individualização 

dos sujeitos. Inscritos no campo teórico da Análise de Discurso, os trabalhos levam em conta para suas análises as noções 

de memória, imaginário, ideologia, identificação, incompletude, interdiscurso com o objetivo de mostrar a produção dos 

sentidos na história, por meio da relação do político com o simbólico. Para tanto, vamos analisar diferentes textualidades do 

discurso digital: a) o sentido de sujeito e mobilidade em diferentes slogans, produzido a partir da implementação de redes 

móveis no espaço urbano e do uso de dispositivos móveis; b) o sentido de leitura e controle em imagens-meme de uma rede 

social para leitores adolescentes; c) o funcionamento da imagem de síntese na constituição de uma visualidade 

contemporânea que afeta a série homem-máquina-imagem em suas discursividades; d) o funcionamento de repositórios 

com recursos educacionais abertos e seu efeito-leitor. 

 

 

MOBILIDADE E CONECTIVIDADE: SENTIDOS DA CIDAD-E 

 

Cristiane Dias  

Labeurb/Nudecri - Unicamp  

crisdias@unicamp.br 

 

Da perspectiva da Análise de Discurso, a análise proposta nesse trabalho tem como objetivo compreender o sentido de 

sujeito e mobilidade na cidade contemporânea, a qual tenho chamado de cidad-e, ou seja, aquela constituída por redes de 

conectividade e dispositivos móveis. Essa reflexão vem sendo desenvolvida no âmbito do grupo de pesquisa e-urbano, que 
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busca compreender a relação constitutiva entre o espaço urbano e o espaço digital na constituição dos sujeitos e da 

sociedade. Desse modo, perguntamos: como nessa cidade de aplicativos, o sujeito se move? Qual o sentido dessa 

mobilidade guiada por redes de informação digitais? Qual o sentido dos encontros nessa cidad-e de bytes, marcados em 

processos de significação online? Todas essas questões têm como base a compreensão do funcionamento do discurso 

digital no processo de produção dos sentidos, nos modos de individuação dos sujeitos. Para nossa análise, tomamos como 

objeto slogans publicitários e propagandas que circulam na mídia em geral, mas também outras textualidades que, no 

espaço urbano, ―organizam‖ a relação do sujeito com o espaço, na ―ordem‖ do discurso urbano, em sua materialidade 

simbólica, determinando a relação do sujeito com os sentidos. Buscamos entender como o simbólico em sua relação com o 

político configura sentidos para/na cidad-e. É nessa tensão, entre ordem (simbólica e política), e organização 

(sistematicidade) (Orlandi, 1999), que buscamos dar de encontro com o real da cidade, mais do que simplesmente apontar 

categorizações que não deixam emergir sentidos novos, ―necessidades da sociedade, isto é, de uma nova ordem social (já 

latente)‖ (idem.   p. 12), como é o caso da discursividade do digital. 

Palavras-chave: mobilidade, conectividade, sentido, sujeito, sociedade 

 

IMAGENS DE SÍNTESE E A TEXTUALIZAÇÃO DO DISCURSO 

 

Greciely Costa  

Univás 

greciely@gmail.com 

 

Propomos apresentar parte de uma pesquisa que tem sido desenvolvida com a finalidade de analisar imagens, observando 

seu funcionamento e suas discursividades nas mais variadas situações e modos de significar. Para essa apresentação, nos 

dirigimos mais especificamente à reflexão sobre a produção da imagem de síntese na constituição de uma visualidade 

contemporânea. Nosso interesse principal é discutir de que maneira a produção de imagens de síntese pode afetar a série 

homem-máquina-imagem no que diz respeito à relação linguagem, tecnologia e sociedade, e de que modo essa série pode 

se textualizar no discurso engendrando sentidos e sujeitos. Com esse propósito, trazemos para a discussão os apontamentos 

de Robin (2003), Parente (1993) e Quéau (2007) acerca da imagem de síntese para abordá-los em relação aos pressupostos 

teóricos da Análise de Discurso no que concerne, sobretudo, às noções de formulação e interdiscurso a partir de Pêcheux 

(1975), Pêcheux e Gadet (2004) e Orlandi (2001). Entrevemos que a passagem da imagem especular para a imagem de 

síntese e a ideia de ruptura referencial afetam o modo como o sujeito se relaciona com o mundo, com a tecnologia, uma vez 

que os sentidos não são inertes às suas condições materiais de produção. No entanto, o efeito-realidade produzido não 

desaparece com a passagem de uma imagem à outra, ele é engendrado de outro modo. Enquanto, pela filiação à memória 

discursiva, os mais diferentes já-ditos recaem na formulação, ainda que essa seja codificada, pois, de acordo com Gadet e 

Pêcheux (2004), a formulação em uma língua universal lógico-matemática também tem sua memória. 

 

REPOSITÓRIOS DIGITAIS E EFEITO-LEITOR: MODOS DE FUNCIONAMENTO 

 

Ana Silvia Abreu  

UFSCar  

anasilvia_abreu@yahoo.com.br 

 

Os recursos educacionais abertos são o nosso foco neste estudo, sendo nosso objetivo compreender seu funcionamento, ao 

serem disponibilizados em plataformas de tecnologias digitais, na relação com professores que se valem desses dispositivos 

para suas práticas docentes. Filiados à Análise de Discurso franco-brasileira, entendemos que a materialidade significa e 

que no processo de interpretação o efeito leitor não se constrói à revelia da materialidade, entendida não como da ordem da 

técnica per si, mas do histórico, político e social que se sobrepõem. Por isso dizemos que é na materialidade discursiva, no 

fato de que a língua se inscreve na história, que o sentido está, e não na transparência dos discursos da tecnologia enquanto 

mediadores do conhecimento. E é pelo político que podemos afirmar que os sentidos não são os mesmos para os mesmos 

sujeitos, mas significam na diferença. Nessa perspectiva, nosso trabalho de análise apresenta uma reflexão a partir de 

análises de repositórios brasileiros que apresentam recursos educacionais abertos e que têm como foco professores. 

Também propomos, a partir desses repositórios, discutir o efeito leitor como ―unidade (imaginária) de um sentido lido‖ 

(ORLANDI, 2005), relativo a uma posição de sujeito no discurso que contribui para fazer circular os sentidos. Dessa 
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forma, é pelo modo de circulação dos sentidos no discurso do digital que há consequências para o efeito-leitor. Assim, a 

significação produzida pela materialidade do discurso na forma de repositórios de recursos educacionais abertos diz 

respeito não apenas ao funcionamento do digital, tal como suporte ou técnica apenas, mas de processos de identificação de 

sujeitos e sentidos que se constituem pela tecnologia. 

Palavras-chave: Análise de discurso; repositórios; efeito leitor; tecnologia 

 

LEITURA NA REDE: SENTIDOS DIVERGENTES PRODUZIDOS PELO INTERDISCURSO 

 

Cidarley Grecco Fernandes Coelho  

Unicamp  

profacidagrecco@gmail.com 

 

Pelo dispositivo teórico e analítico da Análise de Discurso, esse trabalho apresenta uma discussão sobre leitura e 

tecnologia. Para tanto, trazemos como objeto de análise imagens-meme de um grupo sobre leitura e livros em uma rede 

social. O objetivo que apresentamos aqui é o de realizarmos uma reflexão sobre os processos de (contra)identificação pelo 

funcionamento do interdiscurso, no reconhecimento de que pré-construídos irrompem, atravessando os discursos sobre a 

falta de leitura e leitores no Brasil. Um dos discursos apresentados é o discurso estatístico que com a tabulação de dados 

empíricos e números comparativos sobre a situação da leitura e quantidade de livros lidos no país, produz um efeito de 

sentido de que brasileiro não lê. Discurso esse repetido e replicado nos discursos pedagógicos, principalmente em relação 

aos adolescentes, e nos discursos das políticas públicas de formação de agentes de leitura, incentivo de bibliotecas e 

serviços de proteção e difusão do livro. E em contraponto, como nos propõe Coelho (2014) a imagem-meme na rede 

possibilita, por meio de um movimento de resistência aos discursos já postos, uma discussão sobre o controle dos sentidos, 

bem como sobre os sentidos de controle, que apontam para outras possibilidades de significar a leitura, que não apenas 

aquela chancelada pelas instituições, tais como escolas, bibliotecas, políticas públicas de incentivo à leitura, etc. Pelo viés 

da memória discursiva (ORLANDI, 2001), e da noção de político (ORLANDI, 2010) esses sentidos outros emergem em 

uma rede como possibilidade de (re)significação de práticas de leituras como gesto de interpretação que afetam os sujeitos, 

na velocidade do mundo contemporâneo, considerando-se aqui  as condições de produção das tecnologias digitais. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mesa 62 

 

GESTIONES DE IMAGEN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN - GRUPO EDICE (ESTUDIOS DEL DISCURSO DE 

LA CORTESÍA EN ESPAÑOL)   

Silvia Kaul de Marlangeon (Coordinadora) 

Universidad Nacional de Río Cuarto 

SKaul@arnet.com.ar 

 

 

IMAGEN Y ACTIVIDADES DE DESCORTESÍA POR MODALIZACIÓN EPISTÉMICA, A TRAVÉS DE CORREOS 

ELECTRÓNICOS ESCRITOS EN INGLÉS EN ÁMBITOS LABORALES ARGENTINOS BILINGÜES (ESPAÑOL-

INGLÉS) 

 

Ariel Cordisco 

Universidad Nacional de Córdoba, Universidad de Buenos Aires 

arielcordisco@filo.uba.ar 

 

A partir de un corpus natural de correos electrónicos producidos a partir de eventos conflictivos entre el personal jerárquico 

y no jerárquico de una empresa multinacional estadounidense con sede en Buenos Aires, se registra la conformación de 

imágenes socioculturales en los nuevos medios (Goffman, 1959, 1967; Bravo, 2010; Kaul de Marlangeon y Cordisco, 

2014) a través de actividades de descortesía (Kaul de Marlangeon, 2005, 2008, 2010, 2014) particularmente caracterizadas 

por su modalización epistémica (Grau-Tarruell, 2003). Este estudio permitió evidenciar actividades comunicativas que 
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amenazan las diferentes imágenes socioculturales reclamadas por escrito en lengua inglesa por usuarios del inglés 

estadounidense y usuarios del español rioplatense en un contexto laboral argentino bilingüe (cf. Cordisco, 2014). Se ha 

distinguido distintos tipos de imágenes situacionales, como la laboral, la jerárquica y la corporativa. Por otra parte, se ha 

registrado también la ocurrencia de una imagen de prestigio (Fant y Grinsted, 1995), que excede el ámbito situacional, 

cuyos contenidos se explicitan a través de una modalización discursiva epistémica; por ejemplo, a través de la gestión y 

ejecución terminológica, la autoafirmación del saber sobre procesos y procedimientos laborales y la vigilancia de la palabra 

escrita. En el corpus analizado, todo esto se orienta a comunicar actividades de descortesía que logran representar una 

imagen laboral des-idealizada y desvalorizada.  

 

LA DESCORTESÍA VERBAL EN UN CONTEXTO DE DOCENTES USUARIOS DE FACEBOOK 

 

Elizabeth Di Nardo 

Universidad Nacional de Rio Cuarto. Argentina  

edinardo@ing.unrc.edu.ar. 

 

El uso de la descortesía en el lenguaje se ha convertido en el foco de numerosas investigaciones (Kaul de 

Marlangeon,  2005, 2006, 2008a, 2008b, 2010, 2011, 2012 y 2013; Bernal, 2005; Fuentes Rodríguez, 2009; Culpeper, 

1996, Culpeper et. al. 2003, 2005; Bousfield, D. y Locher, M. 2008). Sin embargo, pocos autores, y sólo recientemente, se 

han abocado en lengua española al análisis de este fenómeno en las redes sociales, entre otros, Kaul de Marlangeon y 

Cordisco (2014). Es por ello que, desde una perspectiva discursiva y sociocultural, nos proponemos analizar la descortesía 

verbal manifestada a través del lenguaje en la red social Facebook en el contexto de docentes de inglés de la provincia de 

Córdoba, Argentina. Abordamos este estudio tomando como punto de partida las categorías de afiliación exacerbada y de 

refractariedad propuestas por Kaul de Marlangeon (2005).  

Debido a la naturaleza exploratoria, cualitativa e interpretativa de este estudio, consideramos pertinente valernos de la 

introspección (Fraser, 1994; Bravo, 2009) y de la consultación espontánea (Kaul de Marlangeon, 2011) como métodos de 

corroboración del investigador. Entre las principales conclusiones del estudio se destaca la refractariedad de los docentes de 

inglés hacia los alumnos por un lado y, por el otro, hacia grupos que se arrogan cierto poder, como autoridades 

institucionales, políticas o incluso los padres de los alumnos. Por otra parte, la afiliación exacerbada se advierte respecto de 

los grupos a que pertenecen los interactuantes. Específicamente, en sus ataques a los alumnos, los docentes trasuntan su 

afiliación exacerbada al grupo que representa la autoridad, encarnando ―su adhesión consciente y orgullosa a sus miembros 

y a su ideología‖ (Kaul de Marlangeon, 2008b:731).  

 

LA DESCORTESÍA VERBAL, UN COMPORTAMIENTO LINGÜÍSTICO NO MARCADO EN UNA LISTA DE 

DISTRIBUCIÓN UNIVERSITARIA 

 

Cristina del Valle Núñez 

Universidad Nacional de Río Cuarto 

cnunez@hum.unrc.edu.ar 

 

El avance de la tecnología ha propiciado una gran variedad de canales para la comunicación e interacción y se observa 

quela descortesía verbal se manifiesta cada vez más como un comportamiento lingüístico frecuente y tolerado  en estas 

comunicaciones.El propósito de nuestro trabajo es mostrar cómo se presenta este fenómeno en listas de distribución 

electrónica. Realizamos nuestro estudio sobre discusiones acaecidas en una lista de distribución universitaria durante los 

años 2009 - 2012. Tomamoscomo marco teórico a  Kaul de Marlangeon (2005, 2008), quien analiza la descortesía de 

fustigacióna través de las categorías de afiliación exacerbada a un grupo o de refractariedad hacia él.En nuestros ejemplos, 

algunos comportamientos lingüísticos se encuadran en tal descortesía de fustigación y tienen como objetivo manifestar, en 

el plano virtual de la lista, el desacuerdo con el orden establecido institucionalmente en el plano de la realidad. Ese orden, 

que implica la posesión de una cuota de poder asignada institucionalmente, molesta al grupo que no lo posee y, como 

consecuencia, algunos de sus miembros esgrimen actos verbales descorteses que constituyen una forma de violencia verbal. 

Teniendo en cuenta la naturaleza del corpus yla del tema abordado, la descortesía,  utilizamos como metodología la 

instropección (Bravo, 2009) y la consultación espontánea (Kaul de Marlangeon, 2011a, 2011b). 

 

mailto:edinardo@ing.unrc.edu.ar
mailto:cnunez@hum.unrc.edu.ar


Página 128 de 162 
 RESÚMENES DE MESAS TEMÁTICAS ORDENADOS POR NÚMERO DE MESA                                                                         
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mesa 63 

 

DISCURSOS E GÊNERO NAS MÍDIAS: SENTIDOS EM CIRCULAÇÃO 

 

Mónica de Oliveira Santos  

UNIP-- Grupo de Pesquisa Mulheres em Discurso (CNPq), UNICAMP 

acinom222@hotmail.com 

 

Com a proposição desta mesa, que se ancora nas reflexões realizadas no interior do grupo de pesquisa Mulheres em 

Discurso (CNPq – IEL/UNICAMP, processo 487140/2013-3), queremos ampliar e aprofundar a discussão sobre gênero e 

feminilidade no funcionamento social, histórico, ideológico e discursivo, observando a heterogeneidade midiática como 

materialidade. Propomo-nos a observar tais funcionamentos a partir do aparato teórico-metodológico da Análise de 

Discurso materialista, considerando as redes de memória; as formações imaginárias projetadas no discurso midiático; os 

processos de subjetivação e identificação nos espaços enunciativos relacionados à imagem, designações e nomeações a 

partir dos quais se produzem os processos de construção do feminino/de gênero. Traçaremos um percurso de discussões 

que será trilhado a partir das análises de materialidades midiáticas diversas tais como: 1) propagandas para/sobre a mulher, 

veiculadas na TV e Internet, analisadas a partir da tríade imagem, memória e lugares de enunciação para flagrar identidades 

femininas construídas e identificadas nas propagandas, deslizando entre as posições de consumidora e de produto; 2) a 

posição de sujeito na relação ―mulher de sucesso‖ e ―homem de sucesso‖ presente em revistas de negócio e revistas 

femininas, partindo do apagamento de questões de gênero que perpassam a disputa pelos altos cargos de chefia e do 

silenciamento de questões de raça e classe que perpassam as questões de gênero ao se dizer mulher/ mulheres; 3) séries 

televisivas brasileiras e os gestos de interpretação que elas produzem sobre as mulheres paulistanas. A análise se constrói 

em torno da formulação dos nomes próprios das protagonistas e em torno de um efeito de enlace entre essas mulheres e a 

cidade de São Paulo; e 4) a produção discursiva sobre o.a.sbrasileiro.a.s no que tange à imagem de uma certa brasilidade 

associada àquela que é veiculada sobre o Brasil, a partir de designações e nomeações tais como ―beldades‖, ―mulatas‖, 

―país mestiço‖, prostitutas. 

 

 

IMAGEM, MEMÓRIA E ESPAÇOS ENUNCIATIVOS – A PUBLICIDADE E O MERCADO COMO ESPAÇOS DE 

ENUNCIAÇÃO DA/SOBRE A MULHER 

 

Mônica Oliveira Santos  

UNIP 

 acinom222@hotmail.com 

 

Este trabalho busca ampliar e aprofundar a discussão sobre a produção e interdição histórico-discursiva de lugares de 

enunciação da e sobre as mulheres, na sua relação constitutiva com os processos de subjetivação/identificação do sujeito no 

discurso. Para isso, considera-se a contradição de filiações de sentidos, memórias discursivas e espaços enunciativos 

relacionados à imagem, a partir dos quais se produzem os processos de identificação e construção do feminino. Interessa-

nos observar a heterogeneidade da materialidade discursiva nas relações intersemióticas do acontecimento discursivo, a 

partir de propagandas para o público-alvo feminino. Pretendemos analisar imagem, memória e lugares de enunciação no 

discurso publicitário para/sobre as mulheres. Flagrar identidades femininas construídas e identificadas nas propagandas, 

deslizando entre as posições de consumidora e de produto. Observar como se constroem as identidades femininas na 

publicidade; que tipo de consumidoras são;o que consomem; em  que tipo de produto se transformam e como se colocam 

(são colocadas) à disposição no mercado e na publicidade.Nessa perspectiva, Será relevante observar e contrastar os 

elementos que referenciam a construção de identidades femininas atuais, conflituosas e contraditórias, que ora beiram à 

perfeição, sendo mulheres multifuncionais, autossuficientes, competentes, competitivas, proativas, sedutoras, lindas, 

chiques, de bom gosto, cultas e bem sucedidas... Ora flertam com a ―realidade‖, sendo encantadoramente indecisas, 

passionais, ―um pouco‖ fora do padrão de beleza, inseguras com o próprio corpo, atrapalhadas em sua rotina cheia de 

afazeres domésticos, familiares e também profissionais. Também nos chama a atenção o olhar que as próprias mulheres 

fazem umas das outras, na publicidade, evidenciando sentidos de rivalidade, inveja, traição, fofoca dentre outros sentidos 
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pejorativizados e delineados pela publicidade atual à identidade feminina. Para aprofundar esta abordagem, este trabalho 

estará fundamentado nas teorias e categorias da Análise do Discurso francesa, com destaque para as noções de sujeito, 

sentido, contradição, identificação, pré-construído, memória, construção enunciativo-discursiva de referentes.  

 

UM LAÇO NO NOME: PENSANDO SOBRE MULHERES E CIDADE 

 

Valquiria Botega de Lima  

IEL-UNICAMP 

valbotegalima@gmail.com 

 

O objetivo deste trabalho é analisar os nomes próprios das protagonistas de três séries televisivas brasileiras. Meu interesse 

está nos diferentes modos de formulação desses nomes, considerando, para isso, a textualidade específica das séries. A 

Análise de Discurso francesa (AD) me fornece a base teórico-metodológica para a constituição do dispositivo teórico e do 

dispositivo analítico. A leitura das séries Aline e Antônia (exibidas pela Rede Globo) e da série Alice (exibida pela HBO) 

levou-me a identificar a regularidade de um processo discursivo ao qual nomeei laço, cujo princípio é o enlaçar das 

mulheres na cidade de São Paulo e/ou da cidade de São Paulo nas mulheres. A partir de então, tenho tomado esse processo 

discursivo como uma base estruturante da textualidade das séries em seu conjunto, e, também, em termos metodológicos, 

ele tem orientado a constituição do corpus. Nesta análise, recortei e estabeleci um corpus com os nomes próprios que 

materialmente estão formulados nas vinhetas de abertura das três séries. O estudo dessas formulações compostas por 

diferentes linguagens torna fecunda a reflexão sobre os modos pelos quais tanto as mulheres quanto a própria cidade de São 

Paulo são interpretadas pela ótica da mídia televisiva. Há vários gestos de interpretação colocados em circulação pelas 

séries, eles são constituídos, sobretudo, a partir da filiação a determinadas posições-sujeito e determinadas memórias 

discursivas. Dessa forma, busco delimitar a posição-sujeito que sustenta os gestos de interpretação. Em uma primeira 

entrada analítica, tenho observado que há um cruzamento entre um olhar urbano e um olhar midiático por meio do qual 

memórias sobre a divisão política do espaço urbano, sobre a sensibilidade feminina, sobre as práticas de escrita urbana são 

manifestadas ao se pensar a mulher urbana, produzindo efeitos de sentido.  (Apoio: FAPESP- Processo nº 2013/14542-0). 

 

―MULHERES DE SUCESSO‖: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA MEDIAÇÃO DOS MANUAIS E FÓRMULAS 

PARA SER UMA MUHER DE SUCESSO 

 

Raquel Noronha/ 

Universidade Estadual de Campinas 

raquelnoronha06@gmail.com 

 

Desenvolvo meu trabalho a partir do aparato teórico-metodológico da Análise de Discurso materialista. Minhas análises são 

centradas nas formações imaginárias projetadas no discurso midiático que constroem uma posição de sujeito adequada e 

pretensamente una para ―uma mulher de sucesso‖. Observo que essas fórmulas são, em geral, listas de comportamentos 

assumidos como masculinos que aparecem como inerentes ao sucesso que os homens têm no mundo dos negócios, o que 

justificaria a massiva presença de homens nos altos cargos executivos, além de apontar o caminho para as mulheres (que 

queiram ter sucesso). Ao mesmo tempo em que se diz ―fórmulas para uma mulher de sucesso‖ e suas variações (mulheres 

poderosas, etc.), no meio dos negócios, principalmente no que diz respeito aos altos cargos de chefia, tende-se a justificar a 

escolha dos nomes indicados a ocupar tais posições a partir exclusivamente da competência individual dos candidatos em 

questão, como se não houvesse questões de gênero perpassando às escolhas (ou quaisquer outras ―questões‖, como raciais 

ou de classe, por exemplo). Analiso a relação entre ―mulher de sucesso‖ e ―homem de sucesso‖, e o apagamento imaginário 

das questões de gênero que perpassam a disputa pelos altos cargos de chefia. E o silenciamento de questões de raça e classe 

que perpassam as questões de gênero ao se dizer mulher/ mulheres.Pretendo analisar estes discursos a partir das relações 

entre competência profissional e questões de gênero, compreendendo gênero como uma construção discursiva.  Meu corpus 

é composto pelas revistas femininas Cláudia, Nova Cosmopolitan, ambas da Editora Abril; e as revistas de negócios Forbes 

e Fortune nas versões brasileira e estado-unidense. 
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BELDADES, MULATAS, MESTIÇOS: DISCURSOS ―GENDRADOS‖ E ―RACIALIZADOS‖ SOBRE 

BRASILEIRO.A.S. 

 

Glória França  

Unicamp/Paris 13/ CAPES PDSE 

gloria.franca@gmail.com 

 

Situo este estudo na análise de discurso de linha materialista, utilizando pressupostos teóricos de campos disciplinares 

contributivos como os estudos de gênero e interseccionalidades. Tenho como objetivo compreender a produção discursiva 

sobre o.a.sbrasileiro.a.s no que tange à imagem de uma certa brasilianidade associada àquela que é veiculada sobre o Brasil. 

A partir de designações e nomeações da população e do Brasil, tais como ―beldades‖, ―mulatas‖, ―país mestiço‖, busco 

compreender a circulação de sentidos sobre a população brasileira. Trata-se de processos de identificação e de subjetivação 

do.abrasileiro.a pelo corpo, o que implica dizer que são discursos e sentidos que se constituem a partir de uma posição-

sujeito que se pode dizer ―gendrada‖ e ―racializada‖. Desse modo, utilizando a contribuição das teorias de gênero e da 

epistemologia interseccional, dando particular atenção às problematizações trazidas pelo Black Feminism, tento pensar a 

―marca‖ de gênero e de raça ao lado da interpelação de classe, além de acrescentar igualmente a esse olhar aa reflexões 

trazidas pelos estudos pós-coloniais. Tal posicionamento me permite pensar os aspectos ligados às questões de gênero, de 

raça, de colonialidades e de classe como constitutivos dos sujeitos e sentidos que emergem no discurso. O corpus se 

constitui a partir de materialidades produzidas no contexto do turismo: utilizo guias de turismo em português (o Guia 4 

Rodas 2014) e em francês (o GuideduRoutard 2013, Guidevert Michelin 2014, e GuideBleuÉvasion 2014 ) e, como 

arquivo, algumas materialidades produzidas online (em blogs de viagem, site do Ministério do Turismo brasileiro e páginas 

oficiais das redes sociais Facebooke Twitter).  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mesa 64 

 

ARGUMENTAÇÃO, ENUNCIAÇÃO E DISCURSO 

 

Sheila Elias de Oliveira (UNICAMP) 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)  

sheilaeliasdeoliveira@gmail.com 

 

A mesa coordenada ‗Argumentação, enunciação e discurso‘ propõe apresentar reflexões sobre a argumentação inscritas em 

um lugar teórico que se constitui no Brasil, a partir dos trabalhos de Eduardo Guimarães na UNICAMP, na relação entre a 

Teoria da Argumentação na Língua (ANL), de Oswald Ducrot e Jean-Claude Anscombre, e a Análise de Discurso Francesa 

(AD), notadamente nos trabalhos de Michel Pêcheux e Eni Orlandi. A abordagem materialista da argumentação, que se 

estabelece no diálogo com a AD francesa, faz com que a relação da linguagem com a sua exterioridade seja compreendida 

a partir do funcionamento ideológico da interdiscursividade. O objeto de linguagem analisado não se restringe aos 

enunciados-argumentos e enunciados-conclusões, e leva em consideração também as relações textuais e intertextuais, em 

sua constituição interdiscursiva. Os enunciados não são tampouco compreendidos como manifestações concretas de frases; 

eles não constituem necessariamente frases do ponto de vista sintático. Como consequência, o olhar sobre os mecanismos 

linguísticos e enunciativos de produção da argumentação se expande: não apenas os operadores argumentativos 

morfossintáticos são considerados, mas também relações semânticas, tais como a produção de metáforas e a predicação. 

Relações enunciativas também são revistas: a polifonia, por exemplo, é tratada a partir do agenciamento dos falantes, estes 

compreendidos não como seres empíricos, mas como sujeitos divididos ideológica e politicamente e, desse modo, inscritos 

na enunciação. É esta abordagem da enunciação que os trabalhos desta mesa propõem apresentar, discutindo aspectos 

teórico-metodológicos da análise argumentativa constituída nesta perspectiva comum, a partir de exemplos de análise 

pontuais. Pretendemos, assim, dar visibilidade à importância de uma concepção materialista do dizer para o tratamento de 

questões enunciativas e, especificamente, à potencialidade heurística da relação entre a ANL e a AD para o tratamento 

linguístico da argumentação.    
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A CONSTRUÇÃO DA ARGUMENTAÇÃO: DO ENUNCIADO AO TEXTO 

 

Sheila Elias de Oliveira  

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)  

sheilaeliasdeoliveira@gmail.com 

 

A comunicação ―A construção da argumentação: do enunciado ao texto‖ vai refletir sobre o gesto de inscrição teórico-

metodológica de uma dissertação de mestrado concluída em 1998 no Instituto de Estudos da Linguagem da UNICAMP: 

―Igreja Universal do Reino de Deus: uma análise de argumentação em perspectiva discursiva‖. Trata-se de meu primeiro 

trabalho científico produzido na relação teórico-metodológica entre a Teoria da Argumentação na Língua (ANL) de 

Oswald Ducrot e Jean-Claude Anscombre, e a Análise de Discurso de filiação francesa, com fundamentação nos trabalhos 

de Michel Pêcheux, na França, e Eni Orlandi, no Brasil. Naquele momento, a especificidade teórico-metodológica do 

tratamento argumentativo, motivada pelos trabalhos de Eduardo Guimarães na UNICAMP, ao trazer o deslocamento do 

enunciado para o texto, permitiu observar a construção da argumentação a partir do mecanismo semântico-enunciativo de 

predicação de dois nomes fundamentais na enunciação da Igreja Universal nos dois programas de televisão tomados como 

corpus: o nome ‗cristão carnal‘ e, por implícito, seu oposto ‗cristão verdadeiro‘. Este mecanismo produziu o que hoje 

Guimarães denomina a ‗designação‘ desses nomes. A argumentação foi, então, analisada a partir dos mecanismos 

semântico-enunciativos de predicação e designação, e no modo como a  enunciação da Igreja se inscreve em um discurso 

capitalista neoliberal. Neste momento em que os estudos argumentativos voltam com força aos interesses dos estudiosos da 

linguagem, e em que em minha pesquisa retorna a questão da argumentação, revisitar este trabalho inicial permitirá retomar 

os deslocamentos feitos na época em relação à proposta da ANL para o tratamento da argumentação. Este gesto servirá 

como base, junto com as outras apresentações da mesa temática ―Argumentação, enunciação e discurso‖, para avançar na 

compreensão da argumentação nesta perspectiva de trabalho comum e para propor um projeto de estudos que envolva 

perguntas pontuais sobre os mecanismos linguísticos de argumentação, em suas bases enunciativas e discursivas. 

 

ARGUMENTAÇÃO, TEXTUALIDADE E SIGNIFICAÇÃO 

 

Carolina de Paula Machado  

Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) 

carolinapmac@gmail.com 
 

Neste trabalho, que se insere na mesa intitulada ―Enunciação, argumentação e discurso‖,propomos refletir sobre a relação 

entre a produção do sentido na enunciação e a argumentação a partir da reescrituração, um dos procedimentos que constitui 

a textualidade (Guimarães, 2002). Aquilo que uma palavra significa está relacionado à futuridade,à orientação 

argumentativapara uma certa conclusão?Pensar aquilo que uma palavra ou uma expressão designano acontecimento 

enunciativo é considerar que ela significa algo do real pela relação que estabelece com outras palavras no enunciado, no 

texto, definido como unidade de sentido.Quando consideramos o acontecimento enunciativo, é preciso levar em conta a 

temporalidade na constituição dos sentidos no texto. Segundo Guimarães (2002) ―algo é acontecimento enquanto diferença 

na sua própria ordem. E o que caracteriza a diferença é que o acontecimento não é um fato no tempo. Ou seja, não é um 

fato novo enquanto distinto de qualquer outro ocorrido antes no tempo. O que o caracteriza como diferença é que o 

acontecimento temporaliza. Ele não está num presente de um antes e de um depois no tempo. O acontecimento instala a sua 

própria temporalidade: essa a sua diferença.‖(p.12).Desse modo, aquilo que uma palavra ou expressão designa no texto 

define-se pela relação com a textualidade e com a temporalidade: presente, passado(memorável) e futuro (interpretável) do 

acontecimento que determinam a produção de sentidos. Assim, analisando as reescriturações, esboçaremos o domínio 

semântico de determinação através do qual chegamos àquilo que a palavra ou expressão significa no enunciado, no texto, 

para, na cena enunciativa, observarmos o interpretável.  

 

A ENUNCIAÇÃO DO CONFLITO NA PRODUÇÃO DOS SENTIDOS DO CONSENSO 

 

Mariângela Peccioli Galli Joanilho 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

mgalli@uel.br 
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Os meses de fevereiro,  março e abril de 2015 foram marcados por greves e manifestações de professores dos ensinos 

básico e superior no Estado do Paraná (Brasil). Estes movimentos foram desencadeados, principalmente, pelas discussões  

e discordâncias  a respeito de um projeto do governo estadual que promovia mudanças no custeio da Paraná Previdência, o 

regime próprio da Previdência Social dos servidores paranaenses. O projeto foi aprovado pela Assembléia Legislativa em 

29/04/2015 e sancionado pelo Governador do Estado no dia seguinte. Isso tudo aconteceu em meio a um conflito entre  

policiais militares e manifestantes, que protestavam diante da Assembléia. Nosso estudo propõe-se olhar para o texto da lei 

e para os documentos dos sindicatos que representavam os professores, na tentativa compreender, a partir da distribuição 

das palavras e dos encadeamentos dos enunciados,  os mecanismos semântico- enunciativos da articulação, designação e  

predicação, quando trabalham a configuração dos sentidos na enunciação do consenso. Estamos diante de um modo de 

significar o embate, o conflito na linguagem e na língua, que produz deslocamentos interessantes e produtivos para a 

compreensão das relações entre os sujeitos, a língua e o Estado. Este estudo configura então um exercício de reflexão 

teórico-epistemológica e um exercício de análise, que tentaremos estabelecer sobre a produção e a  dispersão de sentidos, 

em suas relações com a temporalidade, na ordem do acontecimento de enunciação. Nossa análise considerará como se dá o 

funcionamento dos enunciados que designam o conflito nos múltiplos jogos do imaginário e em suas relações com as 

práticas discursivas que o constituem. Em um primeiro momento, podemos adiantar que, pelo texto da lei, formas de 

controle são aprimoradas e ficam projetadas como fundo para as práticas cotidianas dos sujeitos na sociedade. 

 

SOBRE METÁFORA E ARGUMENTAÇÃO  

 

Soeli Schreiber da Silva 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) 

xoila@terra.com.br 

 

Nesta comunicação que insere-se na mesa-redonda ‗Argumentação, enunciação e discurso‘, analiso um recorte a partir   dos 

procedimentos de textualidade como propostos pela teoria da Semântica do Acontecimento  de Guimarães(2011) e também 

considerarei os estudos sobre a metáfora no discurso como em Orlandi(2001);estudo a argumentação e a metáfora  na cena 

enunciativa.A argumentação será pensada especialmente no agenciamento enunciativo. A argumentação, para 

Ducrot(1973,2009) tem a ver com uma relação de significação.Assim um argumento é um enunciado que por sua 

significação relaciona-se a uma conclusão. Guimarães(2007) trata  da argumentação no sentido de relação intratextual,  de 

orientar argumentativamente  como conduzir o texto para seu futuro. Assim " a orientação argumentativa se dá como uma 

exigência da futuridade no acontecimento" ( Guimarães, 2007:p.209). A metáfora será analisada a partir de 

Guimarães(2011), onde "a metáfora se constitui pela fusão de uma reescrituração por substituição sinonímica produzida 

pela sobreposição de enunciadores diferentes"(Guimarães, 2011:363). Salientarei os estudos de Orlandi (1998) que  tratou 

da relação entre paráfrase e polissemia, segundo a autora "em termos discursivos teríamos na paráfrase a reiteração do 

mesmo. Na polissemia a  produção da diferença"(Orlandi, 1998,p.15) e também considerarei Orlandi (2001) onde a 

metáfora é vista como deslizamento. Nessas perspectivas da Análise do Discurso e da Semântica do Acontecimento,  

tratarei  da argumentação e da metáfora  mobilizando os conceitos acima na relação com a  cena enunciativa, numa relação 

integrativa.  As conclusões mostram  a relação de determinação que se estabelece na metáfora e a fusão dos enunciadores, a 

metáfora é um deslizamento de sentido, como concomitância de vozes.  A orientação argumentativa dá-se pelas relações de 

sentido  metaforicamente, e a futuridade do acontecimento tem uma relação com o memorável. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mesa 65 

 

MILITÂNCIA EM REDE: SENTIDOS EM DISPUTA SOBRE MULHERES 

 

Aline Fernandes de Azevedo Bocchi (Coordinadora) 

IEL, Mulheres em Discurso (CNPq), UNICAMP, UNIVERSITÉ PARIS 13 - Capes  

azevedo.aline@gmail.com 
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Esta mesa reúne quatro pesquisas realizadas no âmbito do projeto ―Mulheres em Discurso. Lugares de enunciação e 

processos de subjetivação”, financiado pelo CNPq, processo 487140/2013-3. Nela, questionamos evidências 

ideologicamente construídas acerca dos conceitos de violência, gênero e militância por meio de uma abordagem discursiva 

(Pêcheux, 1975, 1980). Para tanto, propomos análises de discursos designados como feministas e textualizados na rede 

digital de sentidos, isto é, discursos que se formulam e circulam tendo em vista a materialidade significante digital. Nosso 

objetivo central é refletir sobre o potencial de resistência e práxis política dos discursos de militância analisados, o qual 

reside na crítica aos processos de significação estabilizados na sociedade. Em ―Parto e violência nos discursos feministas 

contemporâneos‖, Aline Azevedo Bocchi examina as categorias discursivas e argumentativas dos discursos feministas 

militantes, priorizando os meta-discursos léxico-semânticos que textualizam a violência médica contra a mulher durante o 

parto, a partir de um corpus composto por recortes dos blogs ―Cientista que virou mãe‖ e ―Marie accouchelà‖ e das 

campanhas ―#BreakTheSilence‖ e ―Je n‘ai pas consenti‖. Em ―Do caso policial ao acontecimento #SomostodasVerônica‖, 

Beatriz PagliariniBagagli analisa a circulação e formulação de sentidos nos espaços de militância digital, incluindo portais 

de redes sociais e blogs, que se deram em virtude da divulgação midiática, no espaço de enunciação brasileiro, do caso de 

agressão à travesti Verônica Bolina. Em ―Militância no post(e): tensões e migrações de sentidos entre a rua e a rede‖, 

TyaraVeriato Chaves problematiza as relações intrincadas entre a militância e as redes sociais eletrônicas. Para tanto, 

analisa enunciados que circulam nos grupos Marcha das Vadias no Facebook com o intuito de apreender tensões e 

migrações de sentido entre os protestos nas ruas e no ciberespaço, sobretudo no que tange ao funcionamento da memória 

discursiva que constitui sentidos para as mulheres no espaço público e que é atualizada pelo acontecimento nas Marchas 

das Vadias. A ocupação dos espaços digitais pelos discursos feministas é problematizada por Jéssica Balbino em 

―Feminismos entre redes e paredes‖, através da análise do trabalho criativo de duas artistas autodesignadas ―marginais‖: a 

grafiteira Evelyn Queiroz e a poeta Graziele Eugênio de Lima. As exposições que integram a mesa objetivam mostrar como 

os espaços digitais de enunciação de discursos de militâncias feministas e transfeministas podem estabelecer rupturas em 

relação aos discursos ideologicamente estabilizados sobre as mulheres, enfatizando possíveis processos de resistência que 

integram a materialidade digital e suas formas de enunciar coletivamente. 

 

 

PARTO E VIOLÊNCIA NOS DISCURSOS FEMINISTAS CONTEMPORÂNEOS 

 

Aline Fernandes de Azevedo Bocchi  

IEL, Grupo de Pesquisa Mulheres em Discurso (CNPq), UNICAMP, UNIVERSITÉ PARIS 13 - Capes  

azevedo.aline@gmail.com 
 

Neste estudo, examinamos as categorias discursivas e argumentativas dos discursos feministas militantes, priorizando os 

meta-discursos léxico-semânticos que textualizam a violência médica contra a mulher durante o parto, ou seja, as 

formulações linguísticas que materializam o modo como as relações de poder atravessam e constituem esses discursos. 

Questionamos, deste modo, as evidências ideologicamente construídas acerca dos conceitos de violência, gênero e 

militância por meio de uma abordagem discursiva (Pêcheux, 1975, 1980) que permite a análise e problematização de 

discursos designados como feministas e textualizados na materialidade significante digital. Interessa-nos observar os 

processos históricos de assujeitamento da mulher na formação social contemporânea, à partir de reflexões acerca da 

eficácia ideológica dos lugares de enunciação de sujeitos historicamente oprimidos. Nosso objetivo central está em 

trabalhar discursos de militância que circulam nas redes digitais de sentidos, refletindo sobre seu potencial de resistência e 

práxis política, o qual reside na crítica aos processos de significação estabilizados na sociedade. As análises procuram 

mostrar como os testemunhos de violência são (re)formulados e circulam nas redes digitais de sentidos à partir de um 

corpus composto por recortes dos blogs ―Cientista que virou mãe‖ e ―Marie accouche là‖ e das campanhas 

―#BreakTheSilence‖ et ―Je n‟ai pas consenti‖. Tais (re)formulações nos mostram que, longe de se constituir como um 

campo de neutralidade, as palavras tem um potencial transformador, e que a luta política é antes de mais nada uma luta 

pelas palavras. Neste sentido, o apropriar-se das palavras é uma forma de prática de militância que ―joga‖ com o sentido, 

produz deslizamentos, inversões, metáforas. Tendo em vista a narração como forma de exercício da escritura de si, do outro 

e do mundo, analisaremos as posições e os lugares discursivos formulados em testemunhos de parto que são, em sua 

maioria, testemunhos de violência. 

 

DO CASO POLICIAL AO ACONTECIMENTO #SOMOSTODASVERÔNICA 
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Beatriz Pagliarini Bagagli  

Universidade Estadual de Campinas 

paglibagli@gmail.com 

 

Este trabalho pretende analisar a circulação e formulação de sentidos nos espaços de militância digital, incluindo portais de 

redes sociais e blogs, que se deram em virtude da ampla divulgação midiática, no espaço de enunciação brasileiro, do caso 

de agressão à travesti Verônica Bolina. Traremos foco para a militância feminista, e mais especificamente, transfeminista. 

Observaremos como e em que medida estes espaços digitais em que se enunciam enquanto (trans)feministas e militantes 

podem estabelecer rupturas em relação ao discurso da mídia, nos atentando para possíveis processos de resistência e 

subjetivação. Da mesma forma, levaremos em conta os discursos que surgem como forma de reação frente a estes discursos 

da militância que emergem dentro destas redes, a fim de compreender o funcionamento discursivo de forma mais 

abrangente, envolvendo ao menos três espaços digitais distintos enquanto forma de relação com o político: os portais de 

notícias, ligados ao jornalismo, os blogs e páginas que circulam nas redes intitulados feministas/militantes e aqueles 

blogs/páginas que não são. Para tanto, iremos observar como um mesmo caso é textualizado diferentemente nestes espaços, 

nos atentando para as diferentes posições de sujeito que são estabelecidas no confronto ideológico e para os sentidos que 

fogem das versões oficiais. A questão imagética é igualmente significativa quanto à formulação e disputa de sentidos 

acerca das diferentes interpretações acerca do caso. Hashtags e páginas intituladas ―#SomosTodasVerônica‖ desvelam 

práticas de profusão de textos e imagens em que se põe igualmente formas de identificação e disputa política. Nosso 

referencial teórico parte da análise de discurso tal como foi desenvolvida por M. Pêcheux. Iremos observar em que medida, 

a partir destas novas formas de enunciar coletivamente ―SomostodasVerônica‖, a disputa de sentidos acerca da notícia pode 

se transformar em um acontecimento capaz de desestruturar redes de memória acerca das violências institucionais com que 

travestis estão expostas. 

 

MILITÂNCIA NO POST(E): TENSÕES E MIGRAÇÕES DE SENTIDOS ENTRE A RUA E A REDE 

 

Tyara Veriato Chaves  

Unicamp, CNPq 

tyarajpb@hotmail.com 

 

Neste trabalho, buscamos problematizar as relações intrincadas entre a militância e as redes sociais eletrônicas. Para tanto, 

analisaremos enunciados que circulam nos grupos Marcha das Vadias no Facebook com o intuito de apreender tensões e 

migrações de sentido entre os protestos nas ruas e no ciberespaço, sobretudo no que tange ao funcionamento da memória 

discursiva que constitui sentidos para as mulheres no espaço público e que é atualizada pelo acontecimento nas Marchas 

das Vadias. Tendo em vista a presença maciça de sujeitos e grupos de militância no Facebook, consideramos que há um 

processo de articulação em rede (MITTMANN, 2011) que faz circular discursos-outros daqueles geridos e controlados 

pelos meios de comunicação de massa – jornais, televisão, revistas, sites de grandes grupos midiáticos –, o que não impede 

de dizer que as redes sociais também impõem formas de coerção e políticas de enunciação. É neste ponto que voltamos o 

olhar para este regime de circulação no Facebook como um funcionamento que atravessa o processo de constituição e 

formulação (ORLANDI, 2001) dos enunciados. Estas reflexões se sustentam no campo teórico da Análise materialista do 

Discurso proposta por Michel Pêcheux, que considera a constituição ideológica dos sentidos instaurando um campo de 

saberes que leva em conta as relações entre a realidade histórica, a materialidade da língua e a existência do sujeito. 

Propomos também um diálogo com o campo da História indo ao encontro de um relato que incorpora e questiona o gênero 

como categoria de análise, problematizando as tensões entre o feminino e o espaço público através do jogo entre 

dominação e resistência. 

 

FEMINISMOS ENTRE REDES E PAREDES 

 

Jéssica Balbino  

Labjor – IEL/UNICAMP 

 jessicabalbino.jornalista@gmail.com 
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Neste estudo, procuramos realizar uma análise discursiva comparativa com o objetivo de compreender a ocupação dos 

espaços digitais pelos discursos feministas militantes de artistas autodesignados marginais e que ocupam os espaços físicos 

e sociais a partir de discursos feministas. Estas artistas fazem uso do graffiti, da pichação e do lambe-lambe para expor 

desenhos, poesias e inquietações acerca do feminismo, da autoaceitação e da quebra de padrões corporais impostos, como 

forma de ―empoderar‖ as mulheres. Tais artistas se utilizam do espaço público urbano para resignificar os sujeitos, 

representando a própria arte de forma subversiva. Para tanto, analisamos os trabalhos da artista plástica e graffiteira Evelyn 

Queiroz, a Negahamburguer, que possui uma página de nome semelhante no Facebook e atua em São Paulo (SP) e o 

trabalho de Graziele Eugênio de Lima, a grazi, que possui a página ―Feminismo Poético‖ no Facebook, onde posta poesias 

de autoria própria sobre feminismos, autoaceitação, sororidade e temas relacionados à mulher, além de levar estas poesias 

aos muros da cidade onde vive, em Varginha, no estado de Minas Gerais. Para compreender os discursos empregados tanto 

nos muros como na internet e nos livros publicados pelas artistas pesquisadas, usaremos como referencial teórico a análise 

de discurso filiada aos escritos de M. Pêcheux.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mesa 66 

 

POR UMA ANÁLISE DE DISCURSOS COM MICHEL FOUCAULT: PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO NAS 

HETEROTOPIAS DAS MÍDIAS CONTEMPORÂNEAS 

 

Maria do Rosario Gregolin 

Universidade Estadual Paulista – UNESP/CNPQ 

mrgregolin@gmail.com 

 

Os trabalhos desta mesa temática problematizam os processos discursivos de subjetivação instaurados pelas mídias a partir 

das propostas de Michel Foucault, focalizando: a) a natureza fundante do conceito de discurso tanto na arqueologia do 

saber quanto em seus prolongamentos na genealogia do poder e na história crítica da subjetivação; b) a pertinência das 

ideias de Foucault para a análise das discursividades contemporâneas; c) a natureza semiológica do conceito de enunciado 

para a descrição das formas híbridas das discursividades contemporâneas; d) as transformações que estão em curso nas 

formas de dizer dos discursos políticos, midiáticos, científicos etc. Essa fundamentação sustenta nossa hipótese de que, em 

uma sociedade marcada pela onipresença das mídias, a perspectiva foucaultiana é essencial para compreendermos os 

procedimentos de constituição das identidades.  A comunicação O dizível e o visível dos processos identitários nas 

heterotopias da WEB, de Maria do Rosario Gregolin, propõe discutir a natureza semiológica do conceito foucaultiano de 

discurso a partir da análise da (in)visibilidade e das interdições do dizer em redes sociais digitais que constituem 

heterotopias tanto do ponto de vista das materialidades quanto de seus múltiplos lugares de memória discursiva. A 

comunicação Discurso, sujeito da terceira idade e web,proposta porPedro Navarro toma como objeto de investigação 

sequências enunciativas recortadas de um blog e de dois sites destinados à terceira idade. A análise do acontecimento 

―envelhecimento da população‖ permitirá a análise dos processos discursivos de governo do corpo da população idosa na 

web, por corolário, os instrumentos teórico-metodológicos para a análise desse acontecimento sob a lente de Michel 

Foucault. A comunicação ―Reinvente-se‖: tecnologias do eu nos dispositivos de inovação e de segurança, de Kátia 

Menezes de Sousa, objetiva analisar a máxima ―Reinvente-se‖ nas práticas discursivas da atualidade com o propósito de 

discutir os processos de subjetivação constituídos na potência dos dispositivos de inovação e de segurança. Busca-se 

problematizar, com base na noção de governamentalidade de Michel Foucault, o encontro entre as técnicas de dominação 

sobre os outros e as técnicas de si desencadeado no interior desses dispositivos. A comunicação Entre a cordialidade e a 

intolerância: os confrontos político-midiáticos, de Vanice Sargentini, propõe analisar as condições de emergência de um 

discurso de ódio no período pré e pós-eleitoral presidencial no Brasil nas últimas eleições. A autora busca nas raízes 

históricas que articulam os dispositivos cordialidade-polidez e tolerância-intolerância algumas respostas para compreender 

certas mutações no discurso político.  

 

 

O DIZÍVEL E O VISÍVEL DOS PROCESSOS IDENTITÁRIOS NAS HETEROTOPIAS DA WEB 

 

Maria do Rosario Gregolin 
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Universidade Estadual Paulista – UNESP/CNPQ 

mrgregolin@gmail.com 

 

A comunicação propõe discutir a natureza semiológica do conceito foucaultiano de discurso a partir da análise da 

(in)visibilidade e das interdições do dizer em redes sociais digitais que constituem heterotopias tanto do ponto de vista das 

materialidades quanto de seus múltiplos lugares de memória discursiva.Tomaremos como objeto de investigação práticas 

discursivas próprias do funcionamento da WEB como os selfies e postagens em redes sociais que configuram o 

ciberativismo e produzem representações de gênero feminino. Nossa análise interroga elementos que configuram a WEB 

como dispositivo de saber e de poder, com suas curvas de visibilidades e de enunciados, suas relações de força e os 

processos de subjetivação que lhe são inerentes. 

 

DISCURSO, SUJEITO DA TERCEIRA IDADE E WEB 

 

Pedro Navarro  

Universidade Estadual de Maringá – UEM/CNPQ 

navarro.pl@gmail.com  

 

Esta comunicação apresenta resultados de pesquisa sobre processos de subjetivação de sujeitos da terceira idade nas mídias 

contemporâneas. Tomamos como objeto de investigação sequências enunciativas recortadas de um blog e de dois sites 

destinados à terceira idade. A análise do acontecimento ―envelhecimento da população‖ permitirá a investigação dos 

processos discursivos de governo do corpo da população idosa na web, por corolário, os instrumentos teórico-

metodológicos para a análise desse acontecimento sob a lente de Michel Foucault. 

 

―REINVENTE-SE‖: TECNOLOGIAS DO EU NOS DISPOSITIVOS DE INOVAÇÃO E DE SEGURANÇA 

 

Kátia Menezes de Sousa 

Universidade Federal de Goiás 

km-sousa@uol.com.br 

 

O trabalho se propõe a analisar a máxima ―Reinvente-se‖ nas práticas discursivas da atualidade, com o propósito de discutir 

os processos de subjetivação constituídos na potência dos dispositivos de inovação e de segurança. Com essa análise, 

busca-se problematizar, com base na noção de governamentalidade de Michel Foucault, o encontro entre as técnicas de 

dominação sobre os outros e as técnicas de si desencadeado no interior desses dispositivos. Espera-se, assim, descrever as 

operações efetuadas pelos indivíduos no jogo das relações de identidade e de diferenciação, ou de inovação, e as finalidades 

inscritas nos dispositivos que justificam a busca pelo transformar-se. 

 

ENTRE A CORDIALIDADE E A INTOLERÂNCIA: OS CONFRONTOS POLÍTICO-MIDIÁTICOS 

 

Vanice Maria Oliveira Sargentini 

Universidade Federal de São Carlos- UFSCar- Brasil 

sargentini@uol.com.br 

 

Em pesquisas sobre o discurso político eleitoral observamos uma intensificação dos confrontos nas redes sociais e nas 

circulações midiáticas. Se nos anos de 2002 e 2006 houve uma docilização do discurso político; nas eleições de 2014 

emergiram fortemente expressões de confronto e intolerância. Isso nos leva às perguntas: - Quais foram as condições de 

emergência de um discurso de ódio fortalecer-se nas campanhas eleitorais? O brasileiro objetivado cordial, segundo Sérgio 

Buarque de Holanda, ou miscigenado, conforme Gilberto Freyre, divulgador da democracia  racial, tornou-se 

intolerante?  Buscaremos nas raízes históricas dessa questão que articula cordialidade/polidez e tolerância/ intolerância 

algumas respostas para compreender as mutações do discurso político. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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EM TORNO DO DISCURSO POLÍTICO 

 

Ana Zandwais (Coordinadora) 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

zand@ufrgs.br                

 

Esta proposta de Mesa Temática é constituída por Pesquisadores das Universidades Federais do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), da Fronteira Sul (UFFS) e de Alagoas  (UFAL)–Brasil – articulada em torno do discurso político. Sob a 

coordenação da Profa.  Ana Zandwais (UFRGS), tem como participantes: Raquel Ribeiro Moreira (UFFS), Maria do 

Socorro Cavalcante (UFAL), Fabiano Machado (UFAL), Belmira Magalhães (UFAL). Em ‗O Político e a Criança‘ Raquel 

R. Moreira busca investigar como as designações de criança e adolescente, já impregnadas de determinados sentidos, 

deslizam para novas interpretações, a partir da leitura de vídeos produzidos no Brasil em torno das manifestações de 15 de 

março de 2015, tomadas em um momento limítrofe de crise da sociedade brasileira. Em ‗ ―O Rugido das Ruas‖ Em 15 de 

Março de 2015 no Brasil: acontecimento, discurso e memória‖ Maria do Socorro Cavalcante e Fabiano Machado produzem 

uma reflexão sobre o funcionamento da memória discursiva na disputa de sentidos engendrados em protestos de rua, 

visando a caracterizar o discurso político como um lugar de memória que possibilita o ressurgimento de enunciados quando 

as necessidades dos enfrentamentos os reclamam. Em ‗Acontecimento e Equívoco: o dispositivo superestrutural que legisla 

sobre a questão de gênero em Língua Portuguesa‘ Ana Zandwais busca analisar o discurso de posse do primeiro mandato 

da Presidente Dilma Roussef, proferido em janeiro de 2011, com vistas a caracterizar a emergência de um acontecimento 

que gera conflitos de ordem política e linguística,  na sociedade brasileira, e desencadeia a emergência de uma lei que 

dispõe sobre a formação de gênero, à revelia dos lingüistas, filólogos e da Academia Brasileira. Em‗Vem Pra Rua e/ou 

Vem Pra Urna: discurso que se contrapõe‘ Belmira Magalhães propõe uma discussão sobre os processos discursivos 

contemporâneos que têm como objetivo o silenciamento da lógica do capital e da luta de classes. Toma como corpora 

manifestações de junho de 2013 e de março de 2015, no Brasil, buscando caracterizar os lugares discursivos de onde 

clamam as pessoas e os grupos. 

 

 

ACONTECIMENTO E EQUÍVOCO. O DISPOSITIVO SUPERESTRUTURAL QUE LEGISLA SOBRE A FLEXÃO DE 

GÊNERO EM LÍNGUA PORTUGUESA 

                                                                                                                     

Ana Zandwais 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)                                    

zand@ufrgs.br                

                                                                                       

Este estudo, desenvolvido dentro do Projeto ‗História das Idéias: diálogos entre linguagem, cultura e história‘ tem como um 

de seus objetivos centrais analisar um recorte do discurso de posse da Presidente Dilma Roussef, tomado de um corpus 

constituído por discursos superestruturais, durante seu primeiro mandato de governo e proferido em cadeia televisiva para o 

povo brasileiro em janeiro de 2011. A partir de uma leitura de passagens deste discurso buscamos caracterizar a emergência 

de um acontecimento que gera polêmica e que desencadeia a elaboração da Lei nº 12.605, a qual cria uma nova lógica de 

legislação em torno da questão de gênero em Língua Portuguesa, a revelia de consulta aos lingüistas e filólogos, 

ocasionando conflitos de ordem política e linguística na sociedade e, sobretudo, na Academia brasileira, que necessita 

pautar-se nesta lei. Com base, portanto, em fundamentos de teorias materialistas e de uma análise do discurso de posse 

Presidencial buscaremos estabelecer relações entre as noções de acontecimento e equívoco, alicerçadas em pressupostos 

materialistas tomados das obras de Michel Pêcheux (1990) ‗O Discurso: estrutura ou acontecimento‘, de Valentin 

Volochinov (2009) ‗ Quest Ce Que La Langue et Le Langage‘ e de Karel Kosik (1976)  ‗Dialética do Concreto‘ com vistas 

a refletir sobre as formas através das quais as ações das superestruturas intervém na realidade das forças sociais, no 

processo lógico e no funcionamento da língua pelo viés da equivocidade. 

 

 
―O RUGIDO DAS RUAS‖ EM 15 DE MARÇO DE 2015, NO BRASIL: ACONTECIMENTO, DISCURSO E 

MEMÓRIA. 
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Maria do Socorro Aguiar de Oliveira Cavalcante 

Fabiano Machado  

Universidade Federal de Alagoas (UFAL) 

msaoc@hotmail.com 

 

Esta pesquisa que vem sendo desenvolvida dentro do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal 

de Alagoas, inserida no Projeto GEDON, tem por objetivo refletir sobre o funcionamento da memória discursiva na disputa 

dos sentidos engendrados em protestos contra o governo da presidente Dilma Roussef, que irrompem, no Brasil, no dia 15 

de março de 2015. Embasados em fundamentos da Análise do Discurso de linha francesa, e pautados no pressuposto de 

Jean Jacques Courtine (2006, p.88) de que ―o discurso político é um lugar de memória [...] que permite fazer ressurgir 

enunciados, tornando-os disponíveis quando as necessidades de luta os reclamam,‖ e também nos pressupostos de Michel 

Pêcheux em ‗ O Papel da Memória‘ (1999), que trata da memória social inscrita em práticas, buscamos investigar como 

determinados enunciados ressoam e produzem efeitos de sentido nas ruas, a partir do acontecimento da marcha de 

diferentes segmentos da sociedade brasileira desafiando as lideranças  políticas, protestando contra  a corrupção e contra  a 

falta de diálogo e de resposta do governo em relação às medidas tomadas em uma situação de crise. Assim, pela via da 

Análise do Discurso, ancorada no Materialismo Histórico e Dialético, buscaremos analisar o funcionamento da memória, 

em materialidades discursivas distintas, produzidas pela imprensa, por entidades, bem como por participantes do 

‗acontecimento‘ de 15 de março. 

 

 
IMAGINÁRIO, AUTOR E LIVRO DIDÁTICO 
  
Marcelo Lima Calixto 
 IFRS/URGS  
 mlcalixto1966@hotmail.com  
  
Partindo do entendimento lacaniano de imaginário, Pêcheux entende que as formações imaginárias sempre decorrem de 

processos discursivos anteriores. Nesse sentido, as formações imaginárias revelam-se, no processo discursivo, por 

intermédio da antecipação, das afinidades de força e de sentido. Na antecipação, o emissor incide uma representação 

imaginária do receptor e, a partir dela, principia suas estratégias discursivas. Sendo assim, o que ocorre é um embate de 

imagens: dos sujeitos entre si, dos sujeitos com os lugares que ocupam na formação social e dos discursos já-ditos com os 

possíveis e imaginados. As formações imaginárias, enquanto mecanismos de funcionamento discursivo, não dizem respeito 

a sujeitos físicos ou lugares empíricos, mas às imagens resultantes de suas projeções, as imagens que se constituem a partir 

das relações sociais e das ideologias que funcionam no discurso: a imagem que o autor do livro didático faz de um 

professor, de um aluno, que em determinado momento e em uma situação social estabelecida, farão uso desse livro 

didático, ou seja, a relação entre autor, professor, aluno e livro didático possui uma historicidade. É nessa relação da 

história com a palavra que nos é mostrado a eficácia do imaginário, pois ao significar, o sujeito se significa. No espaço que 

vai da constituição dos sentidos (o interdiscurso) à sua formação (o intradiscurso) intervêm a ideologia e os efeitos 

imaginários, pois ela, a ideologia, é vista como o imaginário que permeia a relação do sujeito com suas condições de 

existência. A ideologia é determinada pela relação da linguagem com a história, em seus mecanismos imaginários. É na 

relação da história com a palavra que nos é mostrada a eficácia do imaginário. 
 
O POLÍTICO E A CRIANÇA 

 

Raquel Ribeiro Moreira 

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) 

raquelutfpr@gmail.com 

 

A infância e a adolescência carregam veios de sentido que contemporizam ora a ingenuidade, a pureza, a sinceridade, ora a 

displicência, o imediatismo e o egocentrismo. As crianças e adolescentes não são normalmente relacionados ao político, 

uma vez que este último costuma ser identificado ao cotidiano sério dos adultos. Entretanto, muitas vezes esquece-se que o 

político está presente em todo discurso, uma vez que, de acordo com Orlandi (2003), a entrada no simbólico é irremediável 
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e permanente, e o político é justamente a simbolização das relações de poder. Desse modo, não há sujeitos, ou sentidos, que 

não sejam divididos, ou seja, não há forma de construir um discurso sem constituir-se em uma posição de sujeito e, 

portanto, inscrever-se em uma formação discursiva que, por sua vez, é constituída ideologicamente. Assim, como não é 

possível não interpretar, estamos comprometidos com os sentidos e com o político. Apesar de compreender o político como 

um funcionamento do discurso, não restringimo-nos, nesse trabalho, ao que afirma Paul Henry (1990), em conformação 

com os pressupostos da Análise de Discurso de linha francesa, para quem a prática política tem como função, pelo discurso, 

transformar as relações sociais, reformulando a demanda social. De modo diferenciado, a criança e o adolescente recobrem 

o discurso político com outros sentidos que, impregnados daqueles sentidos acima elencados, deslizam em novas 

interpretações.  E é disso que tratará este trabalho. Nosso corpus está constituído por dois recortes retirados de vídeos 

veiculados a respeito das manifestações de 15 de março no Brasil, sob o dispositivo teórico e analítico da Análise de 

Discurso, pretendemos analisar como esses sujeitos, até então desvinculados da produção do discurso político, simbolizam 

as relações de poder em seus discursos em um momento de crise.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Mesa 68 

 

GESTIONES DE IMAGEN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN - GRUPO EDICE (ESTUDIOS DEL DISCURSO DE 

LA CORTESÍA EN ESPAÑOL)  

 

Silvia Kaul de Marlangeon 

Universidad Nacional de Río Cuarto 

SKaul@arnet.com.ar 

 

DESCORTESÍA DE FUSTIGACIÓN DE PERSONAJES MEDIÁTICOS: ENTRE LA EXTIMIDAD DEL HABLANTE 

Y LA EXTIMIDAD IMPUESTA O ATRIBUIDA AL OYENTE 

 

Silvia Kaul de Marlangeon 

Universidad Nacional de Río Cuarto 

SKaul@arnet.com.ar 

 

Disueltos los límites de la privacidad como resultado de los omnipresentes medios de comunicación masiva, especialmente 

las redes sociales y los diversos sitios web, y de un cambio en el enfoque social acerca de lo que debe ser considerado 

público o privado, surgen, y son propiciados, nuevos códigos de comportamiento, armónicos con la creciente extimidad 

para la promoción del ego (Tisseron, 2002). Esos comportamientos exhiben muy frecuentemente descortesía de fustigación 

(Kaul de Marlangeon, 2005) como forma volitiva de relación interpersonal agresiva, que propende a asegurar la 

confrontación y a incrementar el poder del hablante descortés. 

Dentro de un enfoque teórico pragmático sociocultural, el presente trabajo se propone, por una parte, examinar la 

descortesía de fustigación como práctica usual en violentas interacciones públicas de personajes mediáticos y sus 

repercusiones en comentaristas de las redes sociales, dentro del contexto de la ciber-sociedad rioplatense y, por la otra, 

analizar el modo en que tales manifestaciones públicas, emergentes de conflictos personales y privados, se generan, o bien 
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a través de la extimidad del emisor, o bien a través de la extimidad impuesta al destinatario o atribuida a éste (Kaul de 

Marlangeon, 2014). 

Desde el punto de vista metodológico, las evaluaciones de los comentaristas de las noticias periodísticas proveen los datos 

necesarios para aprehender la realidad espontánea de los hablantes en su contexto social y las premisas culturales presentes 

en la situación comunicativa; tales datos guían al analista en un proceso de consultación espontánea no programada (Kaul 

de Marlangeon, 2012) que confirma o rectifica su análisis introspectivo (Fraser, 1994; Bravo, 2009). 

Las conclusiones indican que, como consecuencia necesaria del exhibicionismo mediático, los interactuantes generadores 

de la noticia imponen una práctica agresiva que les reditúa un rápido incremento de la esfera de sus seguidores dentro del 

hábitat natural actual de la comunicación electrónica, hábitat propicio para extender dicha práctica al resto de la sociedad 

como pauta de comportamiento, en detrimento de las convenciones sociales  preexistentes.  

 

ACTIVIDADES DE IMAGEN  Y EXPRESIONES DE SUBJETIVIDAD EN UN DISCURSO PÚBLICO MEDIADO: 

ENTREVISTA DE LA BBC AL PRESIDENTE DE ECUADOR, RAFAEL CORREA.  

 

Diana Bravo 

Institución de Lenguas Romances y Clásicas, Universidad de Estocolmo 

Diana.bravo@su.se 

 

En este trabajo se analiza  una entrevista de la BBC al presidente de Ecuador, Rafael Correa, sobre el asilo político  del 

redactor jefe de Wikileaks, Julian P. Assange desde una perspectiva argumentativa, desarrollada en Bravo (1996) con base 

en los estudios de  Van Eemeren, F.H., & Grotendorst, R. (1984). En este dicurso se observa un grado elevado de conflicto 

temático  (Chilton, 1990;  Gomez Sanchez, 2008, Roji &Sanjuán, 2000 y van Dijk, 2005),  manifestado en  actividades de 

imagen realizadas  mediante expresiones de subjetividad, verbales y no verbales. El análisis incluye categorías analíticas, 

como las del efecto social de las actividades de imagen dentro y fuera del área de la (des) cortesía,  que han sido discutidas  

en Bravo (2005) y en Hernández Flores (2013), así como también, la relación entre la expresión de subjetividad y la 

argumentación (Fuentes, 2012).   Para la interpretación de las expresiones verbales y no verbales, nos basamos en Bravo 

(2010); para las actividades de descortesía, en  los trabajos de Bolivar (2005), Bernal (2005), Cordisco (2005)  y Kaul de 

Marlageon (2008).  

  Los resultados muestran la gestión de tesis  antagónicas en un marco temático de acusaciones y de desaprobaciones a la 

imagen pública de los Estados y cómo,  mediante  expresiones de subjetividad, se atacan la imágenes sociales del 

antagonista y se confirman las propias. La proyección de los efectos sociales  está dirigida  a los auditorios virtuales, 

incluidos los implicados en el medio de difusión utilizado (youtube),  y depende del posicionamiento ideológico de los 

mismos en términos de pertenencia al grupo ajeno o al propio. 

 

LA DESCORTESÍA Y LA VINCULACIÓN AFECTIVA COMO CATALIZADORES DEL CAMBIO POLÍTICO 

 

Adriana Bolívar 

Universidad Central de Venezuela 

Abolivar_2000@yahoo.com 
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La descortesía y la vinculación afectiva positiva y negativa juegan un papel importante en momentos de cambio político, 

particularmente en la construcción de la imagen de los líderes y en el posicionamiento de los grupos antagónicos 

involucrados en el cambio (Bolívar, 2001, 2003, 2008, 2015; Nieto y Otero 2008). Sostenemos que la descortesía y la 

vinculación afectiva positiva y negativa, especialmente a través de los medios, tienen un papel clave en el proceso de 

cambio de un sistema político a otro porque apelan a las normas culturales, a las creencias y a los sentimientos. Desde la 

perspectiva del análisis interaccional del discurso, que da atención al micro-diálogo en momentos particulares y al 

macrodiálogo social en una perspectiva histórica (Bolívar 2005, 2014, 2015), presentamos resultados de investigaciones 

llevadas a cabo en más de una década sobre la política venezolana y latinoamericana a través de la prensa escrita.  El 

análisis se nutre de varias teorías y tradiciones discursivas, entre ellas la sociopragmática cultural (Bolívar 2003, 2005, 

2011; Bravo 2010; Kaul 2015), el análisis de la conversación, el análisis del diálogo, la gramática sistémica funcional y el 

análisis político del discurso. Los resultados se concentran en la relación entre el lenguaje y el trabajo de descortesía y 

vinculación afectiva así como en sus usos estratégicos políticos (Bolívar 2014, 2015).  Las conclusiones y la discusión se 

centran en el papel dominante del plano interactivo en el discurso y en las implicaciones para mantener el diálogo 

democrático. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mesa 69 

 

MULHERES EM DISCURSO: PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO E RESISTÊNCIA 

 

Ana Josefina Ferrari  

UFPR Setor Litoral - Grupo de Pesquisa Mulheres em Discurso (CNPq), UNICAMP 

anajosefina@ufpr.br 
 
Mulheres em situação de violência doméstica, mulheres negras, mulheres presas políticas, mulheres quilombolas. Mulheres 

que são faladas e falam a partir de diferentes espaços discursivos, em distintas condições de produção, mantendo, contudo, 

um anseio comum: significar-se e afirmar-se enquanto mulheres, desde posições sujeito que questionam os sentidos 

dominantes de mulher e feminilidade. Na presente mesa, propomos apresentar trabalhos desenvolvidos no Grupo de 

Pesquisa Mulheres em Discurso Grupo de Pesquisa-CNPq ―Mulheres em Discurso‖ (Processo 487140/2013-3) no Instituto 

de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de CampinasIEL/UNICAMP. As autoras analisam, a partir de 

diferentes materialidades discursivas, lugares de enunciação de/para/sobre mulheres na sua relação constitutiva com os 

processos de subjetivação/identificação do sujeito de discurso, observando diferentes práticas de resistência. O marco 

teórico comum destas apresentações é a Analise de Discurso de base materialista, que segue a obra de a vertente 

engendrada por Michel Pêcheux (1969, 1975, 1982) e o trabalho desenvolvido por Mónica Zoppi Fontana (2002-2010), que 

faz dialogar as Teorias da Enunciação e a Análise de Discurso. 

 

 

IDENTIFICAR-SE PARA RESISTIR: MULHERES, VIOLÊNCIAS E INSTITUIÇÃO 

 

Ana Paula Peron 

UNESPAR-Apucarana/IEL-UNICAMP 

anapaulaperon@gmail.com 

  

Nesta comunicação – que constitui parte de minha pesquisa de Doutorado em andamento, e se desenvolve no âmbito do 

Grupo de Pesquisa-CNPq ―Mulheres em Discurso‖ (Processo 487140/2013-3) no IEL/UNICAMP –, proponho um gesto de 

leitura a respeito de práticas de resistência do sujeito mulher, em condições de produção que envolvem a violência 

doméstica e familiar perpetrada à mulher, por seu parceiro, na relação amorosa. Ancoro essa discussão nos pressupostos 

teóricos da Análise de Discurso engendrada por Michel Pêcheux e, como material de análise, utilizo relatos de mulheres 

que, ao experienciarem situações de violência na conjugalidade, procu(ra)ram um Núcleo de Referência e Defesa da 
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Mulher como forma de amenizar e, esperançosamente, tentar modificar a condição na qual se encontram. Essa instituição, 

situada em um bairro de periferia na cidade de São Paulo (SP-Brasil), trata-se de uma Organização não-governamental que 

atende, em horário comercial, a mulheres em situação de violência, prestando-lhes auxílio social e psicológico, sob a forma 

de escuta, orientação e encaminhamentos atentos que valorizam a história da mulher – movimento que produz um efeito de 

credibilidade e legitimação para os dizeres das mulheres, cujos relatos deixam entrever traços do discurso institucional, 

representados, por exemplo, na oposição antes/depois (de frequentarem o Núcleo), e em termos que remetem à superação, 

ao amor próprio. Isso me leva a formular a hipótese de que, quando inserido em uma instituição, o sujeito se identifica 

àquele discurso, compartilhando dele. Diante disso, questiono sobre a possibilidade de tal identificação funcionar como 

uma prática de resistência do sujeito à violência. Perseguindo esse questionamento, analiso a materialidade dos relatos, de 

modo a observar o atravessamento institucional representado neles, buscando explicitar os modos de identificação do 

sujeito ao discurso institucional – processo que acredito produzir efeitos no modo de pensar-se mulher e de enfrentar a 

violência. 

 

EU, MULHER NEGRA, RESISTO 

 

Mariana Jafet Cestari  

Grupo de Pesquisa Mulheres em Discurso (CNPq),Unicamp 

 marianajcestari@gmail.com 

 

O enunciado Eu, mulher negra, resisto é emblemático do funcionamento em análise nesta comunicação, e também dá nome 

ao livro publicado em 1988, por Alzira Rufino, poetisa e intelectual-ativista do movimento negro e de mulheres negras. 

Meu objetivo é discutir os processos de subjetivação que constituem mulher(es) negra(s) na posição de sujeito de um dizer 

próprio sobre si no campo da política relacionado aos feminismos, bem como seu diálogo com certa vertente da literatura 

negra escrita por mulheres. Para isso, analiso o funcionamento da reflexividade meta-enunciativa (Zoppi-Fontana, 2010) 

em um corpus composto por poemas e textos teóricos de Alzira Rufino, Beatriz Nascimento e Conceição Evaristo, dos anos 

70 aos dias de hoje. Foco minha análise nos enunciados em que há tomada de posição do sujeito na luta ideológica, em 

engajamento pelo acesso e circulação de sua palavra, especificamente quando se projetam imagens no discurso de 

mulher(es) negra(s) que diz(em) de si e de seu lugar de dizer. Uma luta de resistência às redes de memória de sentidos 

dominantes, contra a condição de objeto do discurso do outro em estereótipos discriminatórios, que representam as 

distinções de gênero codificadas pelo racismo. Inscrevo esta discussão no quadro da interpelação ideológica que constitui o 

sujeito do/no discurso (Pêcheux, 1969, 1975, 1982; Zoppi-Fontana, 2002), estabelecendo uma relação contributiva com a 

produção teórica sobre a literatura negra brasileira, em especial a proposição do eu-enunciador negro (Duarte, 2010; 

Evaristo, 2005) e as reflexões do feminismo negro sobre o ponto de vista das mulheres negras (Bairros, 1995; Cardoso, 

2012; Collins, 2000). Esse gesto de leitura aponta para um lugar de enunciação em que é preponderante o eu/nós político 

que produz um efeito de singularidade e coletividade, e no qual se inscrevem diferentes posições sujeito constituídas em 

uma rede de memória diaspórica, a ressignificar o passado e projetar futuros. 

 

MUJER Y TESTIMONIO: DE LAS (IM)POSSIBILIDADES DE RECORDAR, OLVIDAR Y DECIR 

 

Monica Vasconcellos Cruvinel  

 Grupo de Pesquisa CNPq Mulheres em Discurso/UNICAMP  

 moluka8@uol.com.br 

 

Este trabajo tiene como objetivo problematizar el estatuto del testimonio como discurso político que (re)clama la urgencia 

de una escucha pública para restituir un espacio de memoria y de decir, justamente donde el lenguaje y el sujeto fueron 

violentamente interditados. Para esta discusión, establecemos un diálogo teórico entre el Análisis del Discurso de tradición 

materialista (Zoppi-Fontana, 1997), los Estudios Literarios sobre las teorías del trauma (Felman, 1992, 2014 y Gagnebin, 

2006) y los Estudios de Género que consideran la interpelación ideológica del sujeto en cuanto sujeto (en)gendrado (Butler, 

1997, 2010 y Moraes, 2007, 2013). El corpus es resultado de un trabajo de campo realizado en 2012, en el Penal Femenino 

de Máxima Seguridad de Chorrillos-Lima. Está constituido por un conjunto de testimonios de prisioneras y ex-prisioneras 

políticas, que participaron como combatientes, entre los años 1980 y 1992, en la guerra interna decretada contra el Estado 

peruano por el Partido Comunista de Perú. Fueron condenadas por delito de terrorismo y traición a la patria, en el periodo 
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en que el país se encontraba en Estado de Emergencia, con la suspensión del Estado de Derecho. Han sido sentenciadas a 

penas superiores a 25 años, por un Aparato Ideológico y Represivo del Estado, especializado en la docilización y sujeción 

de cuerpos femeninos. Los resultados de los análisis demuestran cómo estas mujeres consiguieron elaborar sus pérdidas, 

durante los años de confinamiento, a través de procesos de subjetivación y prácticas de resistencias realizadas en 

―trinchera‖ (prisión), sustentadas por las relaciones de la frátria (Khel, 2009). Al testimoniar se inscriben en la historia, 

reivindican una memoria y enfrentan el desafío de (re)cordar, olvidar y decir lo que es (im)posible, con la expectativa de 

romper con el silencio que les fue impuesto, por ser mujeres que subvierte(ra)n el ―Orden (En)gendrado del Discurso‖. 

 

EU SOU NEGRA, QUILOMBOLA 

 

Ana Josefina Ferrari  

 Grupo de Pesquisa CNPq Mulheres em Discurso UFPR Setor Litoral 

anajosefina@ufpr.br 
 

Historicamente, no Brasil, os quilombolas se constituíram como modo de resistência ao regime escravagista no Século XIX 

e ao governo das elites nos Séculos XX e XXI. No presente trabalho trazemos o resultado parcial da nossa pesquisa titulada 

―Memorias de mulheres quilombolas: uma análise discursiva de entrevistas a mulheres de comunidades quilombolas de 

áreas rurais do município de Guaraqueçaba (Pr)‖.  Propomo-nos analisar diferentes materialidades (textos produzidos nas 

comunidades tradicionais e depoimentos de mulheres quilombolas de diferentes idades) recolhidos na comunidade 

quilombola de Batuva, na cidade de Guaraqueçaba no Paraná, através do prisma do texto ―Sujeito e Poder‖ de Michel 

Foucault. Nele, o autor afirma que a resistência é uma luta contra o ―governo da individualização‖. Ela é uma oposição aos 

efeitos relacionados ao saber que ignora quem somos e que também determina quem somos. Descreveremos o 

funcionamento dos processos de sentido que constituem a memória discursiva em relação com os processos de 

subjetivação, de identificação, de resistência que constituem o sujeito de discurso, no nosso caso, as mulheres quilombolas. 

Partimos da hipótese de que os processos de identificação e subjetivação são produzidos a partir de uma relação 

constitutiva com a memória, em determinadas condições de produção. Filiamos nosso trabalho teórica e 

metodologicamente à Análise de Discurso francesa, especificamente através dos textos de Pêcheux (1975), Orlandi (1996; 

1999; 2001, 2010), Zoppi Fontana(2004), entre outros. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Mesa 70 

 

ETHOS DISCURSIVO Y TRANSGRESIÓN SOCIAL 

 

Julio Escamilla Morales (Coordinador) 

Universidad del Atlántico 

julesmor2@gmail.com 

 

Las cuatro ponencias que conforman esta mesa temática se caracterizan por abordar el estudio del ethos discursivo a partir 

de la caracterización de actos enunciativos diversos en los que la presentación de la imagen de sí mismo choca frontalmente 

contra los parámetros establecidos socialmente. En consonancia con lo anterior, aquí serán explicados los procedimientos 

utilizados por los locutores para construir ethos discursivos transgresores  y disidentes que reivindican el derecho de los 

individuos a expresar su pensamiento, aun a riesgo de sufrir graves consecuencias personales. Concretamente son descritos 

los actos enunciativos producidos por mujeres y hombres que verbalmente defienden su condición de prostituta, amante, 

líder político a contracorriente y militar que no puede callar lo que sabe sobre comportamientos delictivos en el seno de la 

institución a la cual pertenece. Tales actos enunciativos fueron ampliamente difundidos por los medios de comunicación y 

las redes sociales. La concepción discursiva en que se basan las ponencias de esta mesa está relacionada con la 

caracterización dialógica del lenguaje hecha por Bajtín/Voloshinov (1982, 1987, 1998), según la cual la comprensión de 

cualquier enunciado debe hacerse en función de ―la relación recíproca de los locutores‖ ya que ―la interacción verbal se 

desenvuelve bajo la forma de intercambio de enunciaciones, o sea, bajo la forma de diálogo‖. Esta presencia de las distintas 

voces en los discursos es explicada también a partir de la puesta en escena del lenguaje esbozada por Charaudeau (1983, 

1992) y de la dimensión afectiva o expresión de las emociones en el discurso  de que hablan Plantin (2000, 2011), Amossy 
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(1999, 2008, 2010) y Kerbrat-Orecchioni (1980). La caracterización del ethos discursivo que subyace en los textos aquí 

analizados se fundamenta en el hecho de que ―no hay ningún acto de lenguaje que no pase por la construcción de una 

imagen de sí mismo‖ y que desde el instante mismo en que hablamos, y aunque no lo queramos, no lo calculemos o no lo 

reconozcamos, ―una parte de lo que somos aparece (se hace transparente) en lo que decimos‖ (Charaudeau 2005). Se 

fundamente igualmente en la construcción sociodiscursiva del ethos como procedimiento concreto de ―la presentación  de 

sí mismo en los intercambios verbales‖, que implica ante todo un ―yo‖ definido como sujeto de la enunciación: desde el 

momento en que este ―yo‖ emerge y toma concreción como sujeto en el discurso, se nombra y se hace ver de una 

determinada forma‖ (Amossy 2010). 

 

 

OTRAS ORILLAS, OTROS DISCURSOS: EL ETHOS TRANSGRESOR DE UNA LIDER PROSTITUTA 

 

Luz Marina Torres Roncallo 

Universidad del Atlántico 

luzmarinatr@gmail.com 

 

Aixa Franco Buelvas 

Universidad del Atlántico. 

aixa_franco@hotmail.com 

 

Esta ponencia tiene como objeto de análisis el discurso proferido por la trabajadora sexualcolombianaFidelia Suárez, 

quienen una  entrevista concedida a una periodista del diario colombiano ―El Espectador‖en el mes de marzo de 

2015,asumió abiertamente la defensa pública del vituperado oficio de la prostitución.Las declaraciones de esta líder, 

coordinadora de la Asociación Nacional de Mujeres Buscando la Libertad (Asmubuli), constituyen, pues,el eje central de la 

muestra estudiada en el presente trabajo. Aquí se explica en detalle la manera cómo la mencionada líder construye su ethos 

discursivo transgresor, es decir, como configura su imagen de enunciante defensora de una actividad laboral que es 

repudiada en el plano político, social y cultural. Y, además, cómo la entrevistada logra una construcción positiva de la 

identidad laboral de todas aquellas mujeres que ejercen el oficio de la prostitución y defiende la idea de que el trabajo 

sexual que ellas realizan no tiene porqué ser censurable. El abordaje teórico y metodológico de nuestro estudio se hizo ala 

luz de los presupuestos esbozados por Maingueneau(2005:246-247), quien considera que el ethos no sólo le permite a cada 

hablante ―legitimar su decir‖, sino que también le ―otorga una posición institucional y marca su relación con un saber‖. 

Entre tanto, Charaudeau (2009: 71) considera que el enunciante puede apelar a las ―estrategias discursivas que le permitan 

al individuo construirse una determinada imagen frente a su interlocutor, es decir, construirse un ethos‖.Amossy (2000), 

por su parte, sostiene que ―los modos de presentación de la situación y la situación [misma] moldean la reacción emocional 

separándola de cualquier indignación activa y de cualquier compromiso militante‖. Este estudio también está soportado en 

algunos presupuestos teóricos defendidos porBataille (1981), Kerbrat-Orecchioni (1980) y Plantin (2002), entre otros 

autores.  

 

―EL TORMENTO TUYO SOY YO‖  O EL ETHOS TRANSGRESOR DE UNA MUJER OFENDIDA 

 

Grandfield Henry Vega 

Universidad del Atlántico 

ghenry2260@yahoo.com 

 

Efraín Morales Escorcia 

Universidad del Atlántico 

eframoralesco@hotmail.com 

 

El propósito de esta ponencia es abordar la problemática del ethos en un ámbito diferente del contexto político en el que 

suele ser estudiado. Concretamente se busca dar cuenta de la construcción de un ethos transgresor en una interacción entre 

dos mujeres colombianas que protagonizan un altercado público por causa de un hombre, que es esposo de una de ellas y 

fue amante de la otra. Para tal cometido, nos apoyamos en Amossy (1999, 2008, 2010), Bajtín/Voloshinov (1982, 1987, 
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1998), Charaudeau (1983, 1992), Kerbrat-Orecchioni (1980) y Plantin (2000, 2011). Trabajamos con base en un video viral 

titulado El tormento tuyo soy yo, publicado en Youtube en el año 2014, el cual hemos transcrito para su respectivo análisis. 

Este análisis pasa por la descripción de las modalidades enunciativas empleadas por las interlocutoras, la negociación de 

imágenes que se da entre ellas, su estado de ánimo y por la descripción de su ethosprevio. Se muestra así cómo se va 

configurando el ethos transgresor de una de ellas y se discute cómo este incide en la receptividad alcanzada por el 

mencionado video en redes sociales y en otros medios de comunicación, especialmente en Colombia. Se colige, entonces, 

que la articulación entre subjetividad, prácticas socio-culturales, creencias y pathos adquiere una gran relevancia en la 

definición del ethos y que esta categoría no solo es rentable para el estudio del discurso político. 

 

EL ETHOS TRANSGRESOR DE JOSÉ ―PEPE‖ MUJICA EN ENTREVISTAS A MEDIOS INTERNACIONALES 

 

Josefa Samper Suárez 

Universidad del Atlántico 

josefa.samper@gmail.com 

 

Aldo Charris Pino. 

Universidad del Atlántico 

s.aldocharris@gmail.com 

 

En esta ponencia se analiza la construcción del ethos del expresidente de Uruguay, José Mujica, en entrevistas realizadas 

por diferentes medios internacionales de comunicación. Específicamente, el estudio se centra en ver cómo se construyóesa 

imagen que transgrediólo establecido en la esfera política y cómo dicha imagen incidió en los procesos de legitimación, 

credibilidad y captación desplegados por Mujica. El trabajo está fundamentado en los planteamientos teóricos de Amossy 

(1999, 2008, 2010), Charaudeau (2005, 2009, 2012), Maingueneau (2002), Kerbrat-Orecchioni (1980) yPlantin (2000, 

2011, 2012). El corpus está constituido por tres entrevistas difundidasen programas televisivos originados en diferentes 

países de habla hispana:En la mira(VTV, Uruguay), En los desayunos(Cadena RTVE, España) y Sucesos 

Internacionales(Canal regional Telecaribe, Colombia). Estas entrevistas corresponden a los períodos de campaña electoral, 

segunda mitad del mandato y fin del período presidencial, respectivamente. A través del análisis enunciativo aplicado al 

corpus, se evidencia un tipo de ethos de defensa por parte de Mujica, quien al momento de anunciar su campaña 

presidencial, es cuestionado por su pasado insurgente y las implicaciones de su edad para dirigir el país. Luego de 

convertirse en presidente, se nota un cambio en la imagen de Mujica cuando asume un rol de sujeto sabio y reflexivo al 

hablar de los problemas más comunes del continente y de la búsqueda de soluciones a dichos problemas, lo cual consolidó 

un ethos de autoridad que infunde respeto y admiración, y transforma a Mujica en un referente de la revolución política del 

socialismo latinoamericano.   

 

ETHOS DISCURSIVO VERSUS OBEDIENCIA MILITAR 

 

Julio Escamilla Morales 

Universidad del Atlántico 

julesmor2@gmail.com 

 

Diana Morales Sarmiento 

Universidad del Atlántico 

dianakamorales@gmail.com 

 

El propósito de este trabajo gira en torno al proceso de construcción del ethos discursivo de un suboficial del ejército de 

Colombia que –poniendo en riesgo su propia vida y la de sus familiares- se atrevió a denunciar desde hace varios añosla 

comisión de delitos de lesa humanidad por parte de miembros de la fuerza pública a la cual él mismo pertenece. La 

entrevistaen cuestión, difundida a través del programa televisivo ―Los informantes‖ de Caracol TV, describe los 

pormenores de los ―falsos positivos‖, nombre con el cual es conocidoel vergonzoso proceso que vincula a varios 

comandantes de alto rango de las fuerzas armadas de Colombia con el asesinato de civiles inocentes que eran presentados 

como subversivos muertos en combate, con el fin de obtener estímulos jerárquicos y económicos. La entrevista aquí 
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analizada tiene una duración de 14‘ 17‖ y fue difundida nacional e internacionalmente en abril del año en curso. Se trata de 

una entrevista editada de acuerdo con las exigencias del periodismo televisivo y, por lo tanto, en ella las declaraciones del 

entrevistado no aparecen presentadas linealmente como se produjeron en realidad. La descripción y análisis del proceso de 

construcción de la imagen del cabo del ejército entrevistado está basada tanto en lo que él mismo dice de sí mismo, como 

en lo que de él dice elentrevistador. En últimas, nuestro trabajo intenta dar cuenta de la manera cómo el suboficial 

construyediscursivamente su propia imagen de sujeto transgresor que seopone incluso a sus superiores porque considera 

que su amor por la institución lo obliga a hacer pública una verdad que no puede ni debe callar.Para lo anterior, nos hemos 

fundamentado en los presupuestos teóricos de Amossy acerca del ethos y los estereotipos (1999, 2008, 2010), los 

planteamientos de Charaudeau (1983, 1992)  relacionados con las características de los sujetos que participan en la puesta 

en escena del lenguaje y en los trabajos realizados por Plantin (2000, 2011) y Kerbrat-Orecchioni (1980) referidos a la 

dimensión afectiva y expresiva del discurso. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mesa 71 

 

DISCURSO, MEMORIA E EDUCAÇÃO: SENTIDOS EN MOVIMENTO 

Andrea Silva Domingues (Coordinadora) 

Universidade do Vale do Sapucai  

andrea.domingues@gmail.com 

 

Fundamentados na Análise de discurso, tal como proposta por Pêcheux e Orlandi, os trabalhos que constituem esta mesa 

redonda debruçam-se sobre a questão da memória, pensada a partir do discurso educacional tanto no que diz respeitos as 

suas regulamentações, quanto ao modo como, no discurso dos sujeitos envolvidos no espaço escolar, a memória se 

significa. Busca-se assim (re)pensar o discurso educacional e as formas de ensinar a partir da posição de 

historiadores/analistas de discurso comprometidos com o social. Sob essa perspectiva, uma leitura dessa 

representação/discurso se faz necessária para dar visibilidade ao processo de construção identitário dos sujeitos e dos 

modelos lançados no sistema educacional brasileiro. Desse modo, exploramos a historicidade e a memória discursiva que 

circulam nas narrativas orais, nos textos legislativos, materiais pedagógicos e práticas cotidianas escolares. A noção de 

memória discursiva È fundamental em nossas análises, posto que nosso corpus de estudo situa-se em diferentes espaços e 

nele diferentes sujeitos se significam em diferentes lugares (não pensamos aqui na noção de lugar como espaço físico, mas 

um lugar social ou ideológico). Para Pêcheux (1988), uma formação discursiva é aquilo que pode e deve ser dito a partir de 

um lugar dado em uma conjuntura dada. … o que permite que, com uma mesma base lingüística, se fale diferentemente 

produzindo outros sentidos.  O lugar social é portanto, o lugar da formação discursiva, onde existem determinadas 

condições de produção, dentro de uma formação ideológica presente na memória discursiva que se constituiu 

historicamente e que determina sua formação discursiva que se materializa no discurso. Entendemos assim que a memória 

discursiva constitui o discurso, na medida em que não existe um discurso novo, ele sempre retoma o já dito, ou seja, aquilo 

que já foi produzido estabelecendo sentido. Se um discurso não se nortear pela memória discursiva e optar por uma ruptura 

do deslocamento, este discurso não ser· aceito pela sociedade, já que ele não fará sentido, pois, n„o segue a ideologia já 

cristalizada pela memória.  Analisamos todo o corpus documental dentro do quadro dos conceitos da Análise de Discurso 

de linha francesa articulando com a História Social, pois, no campo teórico da Análise de Discurso, a compreensão dos 

fatos do discurso vão além da busca por eventos, aspectos histórico da sociedade em torno das ações do sujeito no tempo e 

espaço. Considera-se a história na sua materialidade, propondo-se pensar a historicidade como constitutiva do discurso. 

 

 

MEMÓRIA E DISCURSO: SENTIDOS DOS FESTEJOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS 

 

Andrea Silva Domingues  

Universidade do Vale do Sapucaí 

andrea.domingues@gmail.com 
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A pesquisa apresentada analisou como os festejos escolares realizados no ensino fundamental do sistema público da cidade 

de Pouso Alegre, Minas Gerais, Brasil no tempo presente, vem contribuindo com a formação da constituição identitária do 

sujeito aluno e representada em suas práticas culturais e sociais cotidianas, objetivando problematizar o uso das categorias 

cultura e folclore, e ou como estas são desenvolvidas dentro dos festejos escolares e em sala de aula. Como educadores 

sabemos que as atividades relacionadas aos festejos desenvolvidos dentro da escola contribuem de forma significativa para 

a constituição da identidade do educando, pois estas representam projetos pedagógicos, pautados em ideologias 

educacionais que auxiliam na difusão de práticas culturais diversas, sendo em sua maioria reprodutoras do discurso 

fundador, que partindo de memórias instituídas e históricas reproduzem atitudes e valores sociais ao educando 

disseminando uma imagem ―folclórica‖ de sujeitos diversos (escravos, nordestinos, mulher, etc.) que possuem sua cultura 

em constante movimento. Metodologicamente analisamos os discursos reproduzidos nos livros didáticos adotados na 

escola, bem como nos depoimentos orais de educadores, realizando sempre a interdisciplinaridade da História e da Análise 

de Discurso. Neste sentido como resultados parciais desta pesquisa percebeu-se que as festas promovidas no âmbito escolar 

contribuem de forma significativa para a difusão de projetos governamentais que são renovados conforme disputas 

eleitorais, ao darem visibilidade a atitudes e valores almejados de quem está no poder, sendo a educação no Brasil uma das 

principais instâncias de promoção do desenvolvimento social, econômico e cultural do país. 

 

MEMÓRIA E EDUCAÇÃO: POVOADOS NEGROS RURAIS NO NORTE DA AMAZÔNIA BRASILEIRA. 

Benedita Celeste de Moraes Pinto  

CUNTINS/UFPA-Cametá 

celeste.pinto@bol.com.br 

 

A partir da memória oral e do cruzamento de fontes escritas e imagéticas, o presente trabalho analisa o processo histórico e 

educacional articulado ao contexto cultural em povoados negros rurais, no norte da Amazônia Brasileira, procurando 

identificar como as práticas identitárias e culturais estão sendo trabalhadas nas escolas destas povoações, visto que  a 

educação acontece de maneira formal e não formal, e que as escolas enfrentam sérios problemas de estrutura física, 

ausência de formação de professores, ensino pelo sistema multisseriado, evasão escolar, sobrecarga de trabalho do 

professor responsável pela escola. Para tanto, aliado às analises de pesquisa de campo e ao apoio teórico-metodológico de 

autores, como: NASCIMENTO (1980), PINTO (2006), SALLES (1988), DAVIS (2000), PASSOS (2010), verifica-se que 

os desdobramentos da lei 10.639/2003 e os saberes informais destas povoações não perpassam as práticas escolares, não 

havendo, assim, articulação entre saberes local e educação formal. Por outro lado, não restam dúvidas, de que práticas, 

saberes, devoções, crenças, orações e ritos, com suas menções simbólicas vão sendo repassadas oralmente pelos mais 

velhos e são assimilados por meio de uma educação informal, na qual o agente receptor vive, prepara, recria, repassa e 

renova tais conhecimentos através da organização das festas, das curas com rezas e ervas, da forma de viver e trabalhar 

coletivamente, além de tentar preservar a identidade, que se encontra enraizada no legado cultural de povoações negras da 

região, apontando-lhes rumos para começar a construir nova vida, com melhores condições, exigindo inclusão social e 

respeito tanto no que se refere à diversidade e às diferenças étnicas e culturais das quais se constitui o povo brasileiro. 

 

A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL: DO DISCURSO IMPERIAL A LEI 9394/96 

 

Marilda de Castro Laraia  

Universidade do Vale do Sapucaí  

marildalaraia@gmail.com 

 

A pesquisa teve a preocupação de realizar um estudo das diferentes sequências discursivas que se referem ao processo de 

ensino aprendizagem da Educação de Jovens e Adultos- EJA- na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais, Brasil, tendo como 

objetivo perceber as diferentes memórias e sentidos que este possui na construção do processo de identificação de seus 

educandos. O corpus de análise foi constituído do discurso oficial produzido pelas leis nacionais em torno da Educação de 

Jovens e Adultos e o sujeito aluno falando do significado do EJA em sua formação escolar. Procuramos observar se, e 

como os diferentes contextos e significados produzem efeitos de sentidos e auxiliam na constituição do processo de 

identificação dos jovens / adultos que não tiveram acesso à educação formal no período convencional. Não buscamos 

mailto:celeste.pinto@bol.com.br
mailto:marildalaraia@gmail.com


Página 148 de 162 
 RESÚMENES DE MESAS TEMÁTICAS ORDENADOS POR NÚMERO DE MESA                                                                         
 
 
descrever a trajetória do EJA, mas perceber como o sujeito aluno se constitui e se relacionam com a memória e a ideologia, 

estando atentas para o discurso deste processo de ensino formal. Metodologicamente realizamos uma análise do discurso 

legislativo sobre o ensino formal, onde se destacou a regularidade do discurso nas suas formações discursivas e a memória 

ideológica dos legisladores de cada época. Como parte dos resultados percebemos o já-dito impregnado nas leis 

educacionais que muitas vezes nos aparece como sendo um discurso novo, ressaltamos a noção de repetição, de formação 

ideológica, memória, para perceber quais os efeitos de sentidos que estão presentes nas diferentes maneiras de nomear o 

sujeito adulto analfabeto na legislação brasileira que regulariza o ensino formal. A pesquisa apresentada teve a preocupação 

de realizar um estudo das diferentes sequências discursivas que se referem ao processo de ensino aprendizagem da 

Educação de Jovens e Adultos- EJA- na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais, Brasil, tendo como objetivo perceber as 

diferentes memórias e sentidos que este possui na construção do processo de identificação de seus educandos. O corpus de 

análise foi constituído do discurso oficial produzido pelas leis nacionais em torno da Educação de Jovens e Adultos e o 

sujeito aluno falando do significado do EJA em sua formação escolar. Procuramos observar se, e como os diferentes 

contextos e significados produzem efeitos de sentidos e auxiliam na constituição do processo de identificação dos jovens / 

adultos que não tiveram acesso à educação formal no período convencional. Não buscamos descrever a trajetória do EJA, 

mas perceber como o sujeito aluno se constitui e se relacionam com a memória e a ideologia, estando atentas para o 

discurso deste processo de ensino formal. Metodologicamente realizamos uma análise do discurso legislativo sobre o 

ensino formal, onde se destacou a regularidade do discurso nas suas formações discursivas e a memória ideológica dos 

legisladores de cada época. Como parte dos resultados percebemos o já-dito impregnado nas leis educacionais que muitas 

vezes nos aparece como sendo um discurso novo, ressaltamos a noção de repetição, de formação ideológica, memória, para 

perceber quais os efeitos de sentidos que estão presentes nas diferentes maneiras de nomear o sujeito adulto analfabeto na 

legislação brasileira que regulariza o ensino formal. 

 

DISCURSO E SENTIDOS PARA O ENSINO DE HISTÓRIA 

 

CleytonAntônio da Costa 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

cleytoncac@yahoo.com.br 

 

A discussão sobre o Ensino de História é atual, devidos as questões que permeiam seu processo ao ser ministrada em sala 

de aula, pois o  ensino de História contém conhecimento específico. Com isto, fornece ao aluno a capacidade de 

compreender a sua história e as histórias do entorno onde vive, como um conjunto de múltiplas memórias e de experiências 

humanas. Antes, a disciplina se constituía como componente curricular do passado, marcada pela memorização de fatos e 

datas dos principais acontecimentos, porém, entendemos o ensino de História como uma possibilidade de (re)significação 

deste passado, que se movimenta constantemente diante de significação dada a ele. Ao compreender o ensino de História 

enquanto área do conhecimento fazendo com que esta se debruce nos usos dos trabalhos de memória em sala de aula, que 

esta apresentação propõe refletir o ensino de História e a memória acerca das práticas culturais regionais, em nosso caso 

especificamente o Sul de Minas Gerais que estão postos frente a sociedade atual. A presente pesquisa é resultado de 

experiências em sala de aula do ensino fundamental (MG) e da interdisciplinaridade da História Social e a Análise de 

Discurso, que vem sendo executado na Universidade do Vale do Sapucaí. Tal problemática surgiu no contato com o espaço 

escolar nas disciplinas didática e prática de ensino. Ao conhecer o texto dos PCNs e tentar relacioná-lo com o cotidiano 

escolar, percebemos a distância e a dificuldade existente nessa combinação. Nesta pesquisa, pretendemos analisar o espaço 

reservado ao uso da memória como uma forma de ensino e aprendizado dentro dos parâmetros curriculares, além de 

verificarmos como essa discussão é proposta por esse documento e quais as possibilidades que são apresentadas aos 

professores de História para inserir dentro de suas aulas. Metodologicamente trabalhamos com a Análise de Discurso da 

linha francesa, tendo como corpus de análise os Parâmetros Curriculares Nacionais, Conteúdo Básico Comum (CBC) 

focando o conceito de memória. 
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DISCURSOS FUNDACIONALES E IDENTIDADES NACIONALES EN ARGENTINA Y SUDÁFRICA 

 

María Alejandra Vitale (coordinadora) 

Universidad de Buenos Aires, Argentina 

vitaleale@hotmail.com 
 
La mesa tiene el propósito general de difundir y discutir los resultados preliminares del Proyecto de colaboración con 

Sudáfrica (MINCyT) "Discursos fundacionales e identidades nacionales en Argentina y Sudáfrica", radicado en el Instituto 

de Lingüística de la FFyL, UBA,y dirigido por la Dra. María Alejandra Vitale (UBA) y el Dr. Philippe-Joseph Salazar 

(University of Cape Town). Toma como marco general la retórica constitutiva (Anderson, 2007; Charland, 1987), que 

plantea la noción de identificación como término clave para la retórica y focaliza la construcción retórico-discursiva de la 

identidad nacional, contemplando las articulaciones en competencia que colisionan en el proceso de negociación discursiva 

sobre qué significa ser parte de una nación determinada (Bruner, 2002). El proyecto analiza performances oratorias, 

producidas durante el período 1912-1994, en los foros legislativos y ejecutivos, es decir, una retórica oficial,pero también 

discursos surgidos de una retórica "desde abajo", dado que la formación de la identidad nacional se basa asimismo en 

formas retóricas con frecuencia autogeneradas y no reguladas de antemano. La mesa incluye exposiciones que analizan 

discursos pronunciados por oradoras mujeres, con especial atención en las retóricas―emergentes‖, que pretenden intervenir 

en la esfera pública ampliando la participación de sectores sociales en la arena política. Se trata de discursos que han sido 

clave, a lo largo del siglo XX, en la construcción retórico-discursiva de la identidad nacional de dos comunidades políticas 

del Atlántico sur. En efecto, las comunicaciones abordan discursos pronunciados por Alicia Moreau, Eva Duarte, Hebe de 

Bonafini, en Argentina, y Margaret Ballinger, parlamentaria blanca que defendió los derechos civiles de la población negra 

en Sudáfrica. Los trabajos utilizan una metodología cualitativa multimetódica (Vasilachis de Gialdino, 2006), que, según 

los casos, toma herramientas de la argumentación en el discurso (Amossy, 2001),la pragmadialéctica (vanEemeren, 1996), 

la semántica enunciativa (Guimarães, 2003) y la teoría de los discursos sociales, específicamente el político (Verón, 1986). 

 

RETÓRICA CONSTITUTIVA EN LOS DISCURSOS DE HEBE DE BONAFINI 

 

María Alejandra Vitale (coordinadora) 

Universidad de Buenos Aires, Argentina 

vitaleale@hotmail.com 
 
Florencia Magnanego 

Universidad de Buenos Aires, Argentina 

fmagnanego@yahoo.com.ar 
 

Este trabajo se basa en una investigación de mayor alcance, el proyecto de colaboración con Sudáfrica (MINCyT) 

"Discursos fundacionales e identidades nacionales en Argentina y Sudáfrica", radicado en el Instituto de Lingüística de la 

FFyL, UBA,y dirigido por la Dra. María Alejandra Vitale (UBA) y el Dr. Philippe-Joseph Salazar (University of Cape 

Town). Toma como marco general la retórica constitutiva (Anderson, 2007; Charland, 1987), que plantea la noción de 

identificación como término clave para la retórica y focaliza la construcción retórico-discursiva de la identidad nacional, 

contemplando las articulaciones en competencia que colisionan en el proceso de negociación discursiva sobre qué significa 

ser parte de una nación determinada (Bruner, 2002). El proyecto analiza performances oratorias en los foros legislativos y 

ejecutivos, es decir, una retórica oficial, pero también discursos surgidos de una retórica "desde abajo", dado que la 

formación de la identidad nacional se basa también en formas retóricas con frecuencia autogeneradas y no reguladas de 

antemano. Por ello, esta comunicación  estudia tres discursos de Hebe de Bonafini de los años 1983, 1989 y 1994, 

pronunciados ante la asunción del presidente Raúl Alfonsín, y en las novena y decimocuarta Marchas de la Resistencia, 

respectivamente, como discursos clave para comprender la construcción retórica de la identidad nacional posdictadura y las 

tensiones que la atraviesan. El análisis se basa en los componentes del discurso político (Verón, 1986), el uso de fórmulas 

(Krieg-Planque, 2009) como ―aparición con vida‖,―castigo a los culpables‖ y ―no olvidar ni perdonar‖, y patrones 

argumentativos (Amossy, 2000), que tienden a construir una nueva identidad colectiva en torno a los Derechos Humanos, 

opuesta a la política del Estado. 
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ALICIA MOREAU: RETORICA POLITICA, FEMINISMO Y JUSTICIA SOCIAL  

 

Mariano Dagatti  

UNQ/CONICET, UBA 

mjdagat@yahoo.com.ar 

 

La ponencia presenta los resultados preliminares de una investigación sobre la retórica política de la dirigente socialista 

Alicia Moreau. Sus objetivos específicos forman partede unproyecto de colaboración con Sudáfrica (MINCyT) "Discursos 

fundacionales e identidades nacionales en Argentina y Sudáfrica", radicado en el Instituto de Lingüística de la FFyL, UBA, 

y dirigido por la Dra. María Alejandra Vitale (UBA) y el Dr. Philippe-Joseph Salazar (University of Cape Town).En el 

marco general de la retórica constitutiva (Charland, 1987; Anderson, 2007), la pesquisa considera, por un lado, los usos 

argumentativos de la historia y del pasado nacional, mientras que, por otro, estudia de forma comparativa los discursos 

fundacionales de los dos países en el período 1912-1994. El estudio de la retórica política de Moreau se inscribe en la 

segunda etapa del proyecto bilateral, dedicada a un estudio de las retóricas ―emergentes‖.Éstas son definidas como aquellas 

que aparecen por fuera de las instancias dominantes y que pretenden intervenir en la esfera pública ampliando la 

participación de sectores sociales en la arena política. Por esta razón, la comunicación se concentra en discursos de Moreau 

que dan entidad a susluchas feministas (e. g. la lucha por el sufragio) y, en especial, en aquellos que postulan la relación 

necesaria entre feminismo y justicia social. En este marco argumentativo, la irrupción del peronismo constituye un 

elemento destacado de indagación, debido a la crítica de Moreau por su carácter ―antidemocrático‖.El análisis discursivo se 

basa en los componentes y entidades del discurso político (Verón, 1986), los dominios semánticos de determinación 

(Guimarães, 2003) y el establecimiento de patrones argumentativos (Amossy, 2000). 

LA MUJER CIUDADANA SEGÚN EVA PERÓN. MORALIDAD, ESPIRITUALIDAD Y CIVISMO EN EL ANUNCIO 

DE LA LEY DE VOTO FEMENINO (1947) 

 

Ana María Corrarello  

UBA 

ana_corrarello@hotmail.com 

 

Ana Laura Maizels  

UBA 

anamaizels@gmail.com 

 

Este trabajo se inserta en una investigación de mayor alcance, el proyecto de colaboración con Sudáfrica (MINCyT) 

"Discursos fundacionales e identidades nacionales en Argentina y Sudáfrica", radicado en el Instituto de Lingüística de la 

FFyL, UBA, y dirigido por la Dra. María Alejandra Vitale (UBA) y el Dr. Philippe-Joseph Salazar (University of Cape 

Town). Toma como marco general la retórica constitutiva (Anderson, 2007; Charland, 1987), que plantea la noción de 

identificación como término clave para la retórica y focaliza la construcción retórico-discursiva de la identidad nacional. En 

esta oportunidad nos interesa indagar en la representación política de la mujer en el marco de la identidad nacional a partir 

del anuncio de Eva Perón de la Ley de Voto Femenino, el 23 de septiembre de 1947. La identidad nacional es un proceso 

constantemente negociado (Bruner, 2002) y este discurso es esencial en dicho proceso en tanto coloca a la mujer en un 

lugar políticamente significativo, a la par del lugar que ha tenido durante el peronismo. El discurso de Eva Perón construye 

un futuro nacional que entra en tensión con el modelo político oligárquico y pone en juego no solo el rol de la mujer 

peronista sino el de todas las mujeres como ciudadanas. El espacio simbólico que se genera incorpora a la mujer en la 

escena política reformulando valores tradicionales pero sin perder de vista los valores espirituales ni los roles de género 

tradicionalmente asignados (Perrig, 2008). Para abordar estas cuestiones desde una dimensión retórico-discursiva nos 

interesan las formas de interpelación que construyen no solo a la mujer-ciudadana sino también a la propia enunciadora, 

como figura moral legitimada (Charaudeau, 2005), las metáforas arquetípicas que definen roles femeninos y la 

homologación que realiza el discurso entre pueblo y mujer. 

 

mailto:ana_corrarello@hotmail.com
mailto:anamaizels@gmail.com


Página 151 de 162 
 RESÚMENES DE MESAS TEMÁTICAS ORDENADOS POR NÚMERO DE MESA                                                                         
 
 
MARGARET BALLINGER Y LA RETÓRICA LIBERAL BLANCA DE MEDIADOS DEL SIGLO XX EN 

SUDÁFRICA 

 

Michael Coombes 

University of Cape Town, Sudáfrica    

michael.shalaquecc@gmail.com 

 

Margaret Ballinger continœa siendo una figura olvidada en la historia de Sudáfrica. Como miembro del Parlamento, ocupó 

uno de los únicos tres escaños asignados a los representantes electos de los negros, la mayor‘a de la población del país. 

Como tal, Ballinger luchó sin cansancio por los derechos de los sudafricanos nativos negros contra los parlamentaristas 

blancos, desde el momento en que asumió su cargo en 1937 hasta 1960, cuando el gobierno del apartheid abolió esos tres 

escaños parlamentarios. Gracias a sus habilidades retóricas, Ballinger se convirtió en una política liberal blanca eminente 

en Sudáfrica, la más respetada, incluso entre sus opositores políticos. A través de una brillante retórica basada en el logos, 

Ballinger fue capaz de dar discursos en el Parlamento que fueron dif‘ciles de refutar si no fuese con el pathos y se 

transformó en una oponente para los gobiernos unionistas, primero, y para los nacionalistas (apartheid), después. En 1944, 

la revista Time publicó un artículo en el que la describió como 'la reina de los negros'. El objetivo de este trabajo es analizar 

los discursos más importantes de Margaret Ballinger referidos a la cuestión de la tierra nativa, presentados ante el 

Parlamento en 1939, mediante técnicas de análisis retórico recuperadas de Teun van Dijk y Frans van Eemeren. A través de 

este análisis, pueden comprenderse mejor el impacto de sus discursos, los medios que usó para alcanzarlo y la importancia 

que ellos adquieren en el contexto de la nueva y democrática Sudáfrica. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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A MATERIALIDADE DISCURSIVA NAS PRÁTICAS SOCIAIS CONTEMPORÂNEAS E A CONSTITUIÇÃO DE 

ARQUIVOS 

 

Verli Petri (Coordinadora) 

Laboratório CORPUS/PPGL/ UFSM  

verli.petri72@gmail.com 

 

A construção do arquivo em relação à memória, seus modos de apresentação e os efeitos de sentido que produzem em 

diferentes materialidades discursivas na contemporaneidade são de interesse comum aos pesquisadores participantes desta 

mesa coordenada. A reunião de nossas comunicações está toma como ponto de partida a leitura de uma obra publicada em 

1990, na França, por Jacques Guilhaumou, Denise Maldidier e Régine Robin intitulada ―Discurso e Arquivo‖. Esta obra 

que nos toca bem de perto enquanto analistas de discurso interessadas em compreender cada vez mais sobre a construção e 

a constituição de arquivos e a produção dos sentidos sobre eles. Os resultados de pesquisa apresentados na obra citada nos 

fornecem subsídios para pensar as relações entre arquivo e memória sobre diferentes materialidades discursivas. Nossa 

proposta é refletir um pouco mais sobre o como se dá a construção de um arquivo, considerando os trajetos de leitura que 

ele carrega em seu bojo e os sentidos que ele nos ―dá a ver‖. Portanto, as comunicações reunidas aqui serão balizadas pela 

discussão acerca da constituição de arquivos nas práticas sociais contemporâneas em suas diferentes materialidades. 

 

 

MATERIALIDADES SIGNIFICANTES NA LÍNGUA E NA HISTÓRIA 

 

Verli Petri  

LABORATÓRIO CORPUS/PPGL/ UFSM - BRASIL 

verli.petri72@gmail.com 

 

Para a nossa comunicação, vamos tomar o arquivo em suas relações com a memória, levando em conta que um arquivo se 

constitui a partir das materialidades que abarca, mas também através dos já-ditos, dos ―discursos sobre‖, dos gestos de 
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interpretação já dados a conhecer. Tomaremos como objeto de análise diferentes materialidades discursivas, levando em 

conta as relações ―entre o desejo do sujeito de ter acesso a tudo e o freio institucional que determina o que pode ser lido do 

arquivo e o que não poderá ser‖ (Scherer et al, 2013, p. 117). Para essa apresentação propomos compreender o 

funcionamento da memória e a constituição de um arquivo contemporâneo resultante de um acontecimento histórico e 

discursivo, com sentidos ainda em construção, trata-se de discursos produzidos antes e depois do ―Incêndio da boate Kiss‖, 

em 27/01/2013, em Santa Maria/RS/Brasil. Os dois recortes que nos propomos analisar trazem à baila discursos que estão 

no limiar entre o institucional e o não-institucional: a) pronunciamento via rádio: o comandante do Chefe dos Bombeiros 

fala ao rádio (em nome dos bombeiros?) sem a autorização do governador e o que ele diz? b) um vídeo institucional (do 

banco do estado do Rio Grande do Sul - Banrisul) que circula na televisão antes do incêndio e que passa a ser proibido após 

o ocorrido, como uma mesma peça publicitária (de domínio público) que representava o institucional deixa de representa-lo 

a partir de um acontecimento histórico? Tais questões nos desafiam a refletir sobre as relações entre discurso, memória e 

arquivo, sempre inscritas em práticas sociais. 

 

MATERIALIDADES SIGNIFICANTES NA LÍNGUA E NA HISTÓRIA 

 

Amanda Scherer 

Laboratório Corpus/PPGL/ UFSM 

amanda.scherer@gmail.com 

 

Para a nossa comunicação, vamos tomar o arquivo em suas relações com a memória, levando em conta que um arquivo se 

constitui a partir das materialidades que abarca, mas também através dos já-ditos, dos ―discursos sobre‖, dos gestos de 

interpretação já dados a conhecer. Tomaremos como objeto de análise diferentes materialidades discursivas, levando em 

conta as relações ―entre o desejo do sujeito de ter acesso a tudo e o freio institucional que determina o que pode ser lido do 

arquivo e o que não poderá ser‖ (Scherer et al, 2013, p. 117). Para essa apresentação propomos compreender o 

funcionamento da memória e a constituição de um arquivo contemporâneo resultante de um acontecimento histórico e 

discursivo, com sentidos ainda em construção, trata-se de discursos produzidos antes e depois do ―Incêndio da boate Kiss‖, 

em 27/01/2013, em Santa Maria/RS/Brasil. Os dois recortes que nos propomos analisar trazem à baila discursos que estão 

no limiar entre o institucional e o não-institucional: a) pronunciamento via rádio: o comandante do Chefe dos Bombeiros 

fala ao rádio (em nome dos bombeiros?) sem a autorização do governador e o que ele diz? b) um vídeo institucional (do 

banco do estado do Rio Grande do Sul - Banrisul) que circula na televisão antes do incêndio e que passa a ser proibido após 

o ocorrido, como uma mesma peça publicitária (de domínio público) que representava o institucional deixa de representa-lo 

a partir de um acontecimento histórico? Tais questões nos desafiam a refletir sobre as relações entre discurso, memória e 

arquivo, sempre inscritas em práticas sociais. 

 

MANUSCRITO DE LINGUISTAS NO ARQUIVO: O TRAÇADO PESSOAL COMPONDO A HISTÓRIA 

CONTEMPORÂNEA 

Fernanda Kieling Pedrazzi 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), RS, Brasil 

fernanda.pedrazzi@gmail.com 

 

Partindo da perspectiva discursiva na qual o sujeito assume uma posição de sujeito discursivo, e compreendendo que ele é 

afetado pela língua e pela história, sofrendo os ―efeitos do simbólico‖ e produzindo sentidos (ORLANDI, 2010, p. 49), o 

objetivo deste trabalho é analisar os vestígios do linguista nos manuscritos que produziu e que estão preservados no Fundo 

Documental. No acervo encontra-se o Fundo Neusa Carson com materiais recentemente recuperados e incorporados ao 

arquivo da linguista. Farge (2009, p. 119) revela que ―o sabor do arquivo é visivelmente uma errância por meio das 

palavras de outro, a procura de uma língua que salve suas pertinências‖.  A escrita, por sua vez, ―atravessa o tempo do 

homem e fixa sua memória‖ (MANDEL, 2011, p. 67).  Um arquivo contemporâneo, como aquele que se tem em Pêcheux 

(2010, p. 51) como o ―campo de documentos pertinentes e disponíveis sobre uma questão‖, pode ser formado por 

documentos de diversas formas escriturais. O manuscrito, por exemplo, é analisado pelo suporte, instrumento de escrita, 

tinta e tipos de letras e pelo uso da língua. ―Dentro do gestual de sua escrita pessoal, o escriba, com um total envolvimento 

corporal e espiritual, deixa marca de sua personalidade e da cultura à qual pertence‖ (MANDEL, 2006, p. 18). É realizada 

uma análise paleográfica em documentos do acervo de forma a contribuir para seu conhecimento. Resulta no 
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reconhecimento dos materiais usados e na exploração dos vestígios da presença de quem produziu o documento e do 

mundo que o envolvia.  Conclui-se que os manuscritos são um testemunho de traçado pessoal de um sujeito e de sua 

passagem pelo mundo. 

 

 

ARQUIVO E MEMÓRIA SOBRE A FAIXA DE GAZA: PARA ONDE NOS LEVA O DISCURSO?  

Caciane Souza de Medeiros 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), RS,  

cacismedeiros@yahoo.com.br 

 

Tomada por um projeto discursivo de leitura e análise de imagens, parto de uma questão fundadora, no âmbito da Análise 

de Discurso francesa (AD), à qual me filio, que problematiza: ―Se a análise de discurso se quer uma (nova maneira) de ‗ler‘ 

as materialidades escritas e orais, que relação nova ela deve construir entre a leitura, a interlocução, a memória e o 

pensamento?‖ (Pêcheux, [1983] 1997, p. 317). Ao retomar esta indagação, meu objetivo é o de percorrer a historicidade da 

questão formulada por Pêcheux, considerando as materialidades imagético-discursivas sobre o conflito árabe-israelense na 

Faixa de Gaza postas que circularam (e circulam) em sítios jornalísticos brasileiros durante a última década. O propósito é 

o de recuperar um processo de (re)leitura teórica que, primeiro, problematize o conceito de arquivo (Pêcheux, 1994) e o 

processo de constituição do corpus para análise constituído por materialidades visuais em formato digital; e, segundo, 

apresente possibilidades de leitura de arquivo imagético na sua relação com a memória histórica. Pela análise da 

materialidade interdiscursiva estruturada nas imagens dos bombardeios em Gaza (das mulheres em prato, dos cadáveres 

infantes e dos espaços civis destruídos) observo uma repetição parafraseada da dor que tem uma unidade imaginária 

marcada pela contradição e pela história. 

 

 

O DIREITO À MEMÓRIA: O ESTADO E OS ARQUIVOS NA (RE)CONSTITUIÇÃO DA ―VERDADE‖ SOBRE A 

DITADURA MILITAR NO BRASIL 

Carolina Salbego Lisowski 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), RS, Brasil 

carolslisowski@hotmail.com 

 

Este trabalho alia noções da análise do Discurso de linha Francesa e reflexões acerca do funcionamento do Estado pelas 

práticas jurídicas, para discutir os processos de constituição das memórias em torno da experiência ditatorial brasileira, com 

enfoque na formação da Comissão Nacional da Verdade (CNV), instituída pela Lei 12528/2011. Para tanto, relacionaremos 

noções de memória (Courtine, 1999), arquivo (Derrida, 2001) e Estado, propondo pensar sobre esse reconhecimento estatal 

da necessidade da (re) constituição de um determinado momento histórico (Ditadura Militar), o qual, pelas condições 

históricas, necessitará ser definido por uma memória de arquivo oficiais – em sua grande parte- do que por qualquer outra 

materialidade, sendo que estas passam a fazer sentido, justamente, por suas ausências (Orlandi, 1995). Desta forma, nos 

questionamos acerca da relação de poder Estatal, em se tratando dos arquivos oficiais relacionados à Ditadura, para pensar 

―em que se transforma o arquivo quando ele se inscreve diretamente no corpo?‖ (Derrida,. 2001, p. 8). Com isso, a partir de 

procedimentos analíticos que se debruçam sobre a atuação e o embasamento jurídico da CNV é possível que 

estabeleçamos, na relação memória - arquivo, em que medida esse movimento exerce e representa a autoridade de Estado. 

Trata-se da análise de uma inquieta relação do modo com que o arquivo pode ser trabalhado, por aqueles que detém esse 

poder, em uma (re)criação de uma memória, motivada por uma ―vontade de verdade‖. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mesa 74 

TEXTOS PROCESSUAIS: COMPOSIÇÃO, ARGUMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FACES 

 

João Gomes da Silva Neto (Coordinador) 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Brasil 

joão.gsnt@gmail.com 
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Os trabalhos desta mesa temática buscam aprofundar a adoção de teorias e o desenvolvimento de metodologias que, na 

atualidade, reforçam e consolidam as pesquisas baseadas na interdisciplinaridade entre Linguística e Direito, com foco nos 

textos que compõem o processo judicial. Trata-se de estudos de linguistas interessados na relação entre língua/linguagem e 

discurso jurídico, em perspectivas que envolvem os estudos do texto/discurso, observando-se suas regularidades e 

singularidades e tendo-se, como objetivos mais amplos, a obtenção de ganhos heurísticos para as áreas envolvidas, 

considerando-se, ainda, os decorrentes avanços para a clarificação do discurso jurídico, em sua acepção mais ampla. Para 

tanto, Marquesi apresenta um estudo sobre a composição textual de sentenças da área criminal, em corpus levantado no 

estado de São Paulo, Brasil. Suas análises problematizam a estrutura da sentença definida pela área jurídica, em termos de 

variações composicionais, enquanto evidencia a conjugação de tipos textuais (Travaglia, 2007) e, em particular, as funções 

da descrição (Marquesi, 2004, 2014; Adam, 2011). Em sua pesquisa, Soares analisa sentenças judiciais, tendo como 

objetivos estudar a argumentação e refletir sobre a ampliação das possibilidades de pensar o discurso decisório a partir da 

racionalidade dialético-argumentativa que a Nova Retórica resgata. Para isso, estuda o discurso jurídico sob a perspectiva 

linguística da Teoria da Argumentação de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), para verificar de que maneira as técnicas 

argumentativas empregadas nas premissas da argumentação, pelos responsáveis em prolatar decisões judiciais, possibilitam 

conhecer as estratégias utilizadas no processo de construção argumentativa desses textos jurídicos e seus efeitos de sentido. 

Também preocupado com aspectos da composição e da argumentação, Silva Neto apresenta um estudo voltado para a 

análise textual do discurso jurídico, com foco no componente argumentativo das narrativas da petição inicial em um 

processo canônico de reconhecimento de nulidade casamento. Sua análise adota pressupostos da análise textual dos 

discursos (Adam, 2011) e fundamentos teóricos da linguística de texto (Adam, 2011; Koch, 2004, 2002; Marcushi, 2008) e 

da argumentação (Plantin, 1990, 1996). Por sua vez, em seu trabalho, Tomazi analisa como os atores sociais (vítima e 

agressor) gerenciam e negociam suas faces durante uma audiência de instrução e julgamento sobre violência conjugal. 

Extraído de processos penais enquadrados na Lei Maria da Penha, o corpus é estudado seguindo-se a proposta sociológica 

de Goffman (2010, 2011) e a vertente sociocognitiva dos estudos críticos do discurso de Van Dijk (1998, 2011, 2012, 

2014). 

 

 

A SENTENÇA: TIPOS/SEQUÊNCIAS TEXTUAIS E VARIAÇÃO COMPOSICIONAL 

 

Sueli Cristina Marquesi 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo / Universidade Cruzeiro do Sul – Brasil 

sueli.marquesi@cruzeirodosul.edu.br 

 

Os estudos que venho desenvolvendo sobre a composição textual de sentenças da área criminal, em corpus levantado no 

estado de São Paulo, têm revelado uma variação em relação à estrutura da sentença definida pela área jurídica, que a propõe 

em três partes, a saber: o relatório contendo nomes das partes, suma do pedido e da resposta do réu, bem como registro das 

principais ocorrências havidas no andamento do processo; os fundamentos da decisão; o dispositivo em que o juiz resolve 

as questões que as partes lhe submeteram. Contudo, tanto no que diz respeito a sentenças que são elaboradas de acordo com 

essas três partes quanto no que diz respeito a sentenças que apresentam uma variação em relação a elas, há uma conjugação 

de tipos textuais (Travaglia, 2007), em que o tipo/as sequências textuais descritivas (Marquesi, 2004, 2014; Adam, 2008) 

desempenham funções de destaque. Em diversas sentenças referentes a uma única condenação, concentrei a análise no 

estudo de planos e de sequências textuais e, principalmente, de sequências descritivas. Ampliando a análise para sentenças 

referentes a mais de uma condenação, pude, além deste nível de análise, voltar a atenção para os tipos de ligação das 

unidades textuais de base (Adam, 2008), em específico, o dos organizadores textuais. Neste trabalho, proponho a discussão 

da composição textual de uma sentença referente a duas condenações, analisando, para tanto, as sequências textuais 

descritivas e os organizadores textuais nela presentes. A partir da discussão aqui proposta, darei alguns destaques para a 

função do descritivo e para o papel dos organizadores textuais na sentença referente a duas condenações, propondo algumas 

reflexões sobre sua composição textual e sobre variações composicionais verificadas em comparação com sentenças 

anteriormente analisadas 

 

ESTRATÉGIAS DE CONSTRUÇÃO ARGUMENTATIVA DE TEXTOS JURÍDICOS E SEUS EFEITOS DE SENTIDO 

 

Maria Elias Soares 
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Universidade Federal do Ceará - Brasil 

mariaelias.ufc@gmail.com 

 

 

ARGUMENTAÇÃO EM NARRATIVAS: O CASO DA PETIÇÃO EM PROCESSO CANÔNICO DE 

RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CASAMENTO 

João Gomes da Silva Neto 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

joão.gsnt@gmail.com 

 

Nesta comunicação, um estudo voltado para a análise textual do discurso jurídico, com foco no componente argumentativo 

das narrativas da petição inicial, em um processo canônico de reconhecimento de nulidade de casamento. A problemática 

envolve questões de gênero textual e de textualização, pensadas em função das especificidades genéricas dos textos que 

compõem a petição, em sua relação com um processo canônico dessa natureza. Esse processo começa com uma petição (ou 

libelo) por intermédio do qual o interessado se dirige por escrito ao Tribunal Eclesiástico e expõe o seu pedido de 

declaração de nulidade de seu casamento. Em sua petição, o interessado justifica por que acha que o seu matrimônio foi 

nulo e, para tanto, além das informações e detalhes considerados úteis para esclarecer e fundamentar o seu pedido (em 

vários documentos), ele relata detalhadamente todos os eventos que o levaram ao casamento e como este foi conduzido até 

o momento do pedido de nulidade. Em caso de acatamento da petição, o processo é iniciado, e, em caso de sentença 

favorável, a Igreja reconhece formalmente que nunca houve casamento, por intermédio de uma declaração de nulidade. 

Pressupondo-se o fato de que os textos do processo apresentam composições regradas e instituídas pelo Direito Canônico, 

historicamente situado, nosso objetivo é compreender as relações entre a composição textual e o discurso jurídico, 

conforme depreendidos nos relatos das peças iniciais, pressupondo-se que devam acompanhar, de alguma forma, em seus 

movimentos argumentativos, o que preceituam os cânones do Código do Direito Canônico. Nosso interesse incide, 

particularmente, nos movimentos argumentativos apreendidos nas narrativas que compõem a história do interessado em sua 

petição, história essa também ampliada por depoimentos e testemunhos. Apresentaremos a análise de um corpus 

constituído de petições iniciais, à luz de pressupostos da análise textual dos discursos (ADAM, 2011) e fundamentos 

teóricos da linguística de texto (ADAM, 2011; KOCH, 2004, 2002; MARCUSHI, 2008) e da argumentação (PLANTIN, 

1990, 1996). Os resultados apresentam elementos de compreensão sobre a modalidade composicional dos textos que 

compõem a petição, acentuando-se a narrativa como traço de composição dominante em sua estrutura sequencial. 

 

VIOLÊNCIAS CONJUGAIS E O PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO DE FACES  

 

Micheline Mattedi Tomazi 

Universidade Federal do Espírito Santo - Brasil 

michelinetomazi@gmail.com 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DISCURSOS SOBRE LA DICTADURA MILITAR EN BRASIL Y ARGENTINA 

 

María Alejandra Vitale (coordinadora) 

Universidad de Buenos Aires, Argentina 

vitaleale@fibertel.com.ar 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONSENSO ANTE LA DICTADURA MILITAR EN BRASIL (1964) Y EN ARGENTINA 

(1976) 

 

María Alejandra Vitale (coordinadora) 

Universidad de Buenos Aires, Argentina 

vitaleale@fibertel.com.ar 
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En el marco del análisis del discurso francés (Pêcheux, 1975; Courtine, 1981, 1998), los trabajos incluidos en esta mesa 

tienen el propósito generalde reflexionar sobre el papel de los medios escritos en la construcción de la legitimidad de los 

regímenes militares en Brasil y en Argentina.  De esta manera, M. A. Vitale-a partir de las propuestas de Perelman y 

Olbrechts-Tyteca (1989)- estudiade modo comparativo comentarios y editoriales periodísticos que argumentaron a favor 

del golpe de Estado del 31 de marzo de 1964 en Brasil y del 24 de marzo de 1976 en Argentina. E. Lopes Piris analiza, 

basándose en una perspectiva retórica sobre las pasiones (Aristóteles, 1978), los modos en que estas configuraron 

posiciones ideológicas en Correio da Manhã y O Globo en torno al derrocamiento de João Goulart. I.de Sá indaga, 

retomando a Pêcheux (1975) y a Courtine (1998), tanto en diarios y revistas producidos durante la dictadura que han sido 

reeditados hoy en Brasil-en colecciones especiales y ediciones facsimilares-como en discursos periodísticos actuales, 

algunos surgidos en torno a la ―Comissão Nacional da Verdade‖, que construyen una memoria crítica de la dictadura 

brasileña, pero, también, desde los sectores de derecha, posiciones que llegan incluso a reivindicar una intervención militar. 

 

 

LAS PASIONES Y LAS POSICIONES IDEOLÓGICAS: ANÁLISIS DE LOS DISCURSOS PERIODÍSTICOS SOBRE 

EL GOLPE DE ESTADO BRASILEÑO DE 1964 

  

Eduardo Lopes Piris 

Universidade Estadual de Santa Cruz, Brasil 

elpiris@uesc.br 

  

En nuestro trabajo, intentamos presentar algunas reflexiones sobre el papel que desempeñan las pasiones en la construcción 

de las posiciones ideológicas reproducidas por los discursos periodísticos del ―Correio da Manhã‖ y ―O Globo‖ sobre el 

golpe de Estado brasileño de 1964, ocurrido el 1 de abril de ese año. Basados en la concepción aristotélica de pasión 

retórica, planteamos una formulación de cariz materialista acerca de las pasiones en el discurso, tomando los presupuestos 

teóricos del Análisis del Discurso como propuesto por Pêcheux (1975) y los aportes del Análisis de la Argumentación en el 

Discurso presentados por Amossy (2006). Según Pêcheux, los sentidos de una palabra se deslizan de una formación 

discursiva a otra, por lo que consideramos que la producción de los efectos de sentido relacionados con las pasiones está (i) 

constitutivamente asentada en una relación interdiscursiva y (ii) vinculada a las tomadas de posición del sujeto en la 

formación discursiva que lo domina (PECHEUX, 1975). Así, sometemos los discursos de los periódicos brasileños 

―Correio da Manhã‖ y ―O Globo‖ a análisis, examinando los editoriales de la edición de 2 de abril de 1964, que tratan sobre 

el derrocamiento del presidente João Goulart. Nuestros resultados apuntan para el hecho de que el discurso del ―Correio da 

Manhã‖ construye un sujeto-lector afectado por la opresión pero convocado a la participación política, mientras que el 

discurso del ―O Globo‖ construye un sujeto-lector afectado por la inseguridad que confía en las Fuerzas Armadas para la 

deposición del presidente: dos distintas pasiones asociadas a dos posicionamientos ideológicos opuestos pero que 

concuerdan en la deposición del presidente. 

 

MEMÓRIAS EM LUTA: DIZER A DITADURA MILITAR BRASILEIRA HOJE 

 

Israel de Sá 

Laboratório de Estudos do Discurso (UFSCar) 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São (FAPESP) 

 

Neste trabalho, que propomos para apresentação no congresso da ALED, buscamos investigar a produção de memórias da 

ditadura militar brasileira. Nossa pesquisa visa, mais especificamente, um olhar sobre a memória (ou memórias) da 

resistência à ditadura, em contraposição àquela memória, centrada no esquecimento, produzida pelo próprio regime militar 

e reiterada frequentemente, sobretudo, pela grande mídia. Dessa forma, ancorados nos pressupostos teóricos da Análise do 

discurso francesa, a partir das discussões propostas por Michel Pêcheux e Jean-Jacques Courtine, e em constante diálogo 

com os trabalhos de Michel Foucault, analisamos três tipos de materiais que emergem ou retornam no Brasil já no século 

XXI, quais sejam: i) jornais e revistas produzidos durante a ditadura e que são hoje reeditados em coletâneas e edições fac-

símiles; b) especiais de jornais e revistas; c) comentários veiculados por jornais e revistas em torno de fatos daquele 

período ou de acontecimentos que remetem a ele, como a criação da Comissão Nacional da Verdade. Em nossas análises, 
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portanto, notamos que há um movimento nos regimes de discursividade que possibilitam um ‗dizer a ditadura‘. Contudo, 

esse ‗dizer a ditadura‘ que se produz é marcado por aspectos de descontinuidade – uma vez que a memória que emerge, 

além de ser da resistência ao regime, não é apenas marginal, como antes – e também de continuidade – na medida em que 

‗restos‘ daquele período ainda fazem sombra no presente, possibilitando, inclusive, que atualmente, em manifestações 

organizadas por grupos da direita, seja reivindicada uma intervenção militar. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mesa 76 

 

¿ETHOS PREVIO O ETHOS DISCURSIVO? LA CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DEL SUJETO  

 

María Cristina Martínez Solís 

Universidad del Valle 

maria.martinez@correounivalle.edu.co  

 

Los discursos son diversos en cada momento de la existencia histórica y encarnan contradicciones socio-ideológicas entre 

diferentes épocas y entre diferentes grupos del presente (Bajtin,1989:108), entre diferentes sujetos. Nos interesa la 

problemática del sujeto y su construcción discursiva. ¿Cuáles son los procedimientos discursivos utilizados en la 

construcción del ethos, de la identidad de los sujetos? ¿Qué mecanismos nos ofrecen las perspectivas teóricas y 

metodológicas para analizar e identificar la diversidad de sujetos e identidades construidas en los discursos? Los discursos 

ponen en escena razones, valoraciones y emociones diversas pero también acentúan más unas que otras pues son la 

manifestación simbólica de ‗prácticas sociales históricamente situadas‘ (Angenot 2010). Martínez, desde una perspectiva 

socio-enunciativa busca identificar la génesis y características de los géneros, así como los diversos procedimientos 

discursivos y retóricos utilizados para acentuar o reconstruir las imágenes de los sujetos discursivos: un artículo de opinión, 

sobre un tema polémico en cualquier contexto latinoamericano, le permite mostrar la construcción discursiva e integral del 

sujeto en la dinámica social enunciativa del discurso. Gutiérrez Giraldo, desde esta misma mirada, caracteriza el género 

discursivo de superación personal y autoyauda y presenta las construcciones de los sujetos discursivos en tanto racionales, 

axiológicos y afectivos y las interacciones entre ellos, considerando la categoría de tridimensionalidad del sujeto en la 

propuesta de Martínez (2007, 2013). Díaz, nos dirige hacia la nueva acentuación que toma el discurso estudiantil para 

lograr la confianza en la polémica sobre la ley de educación superior en Colombia. Hace un estudio sobre los 

procedimientos discursivos de polarización (Amossy, 2014) y de desacreditación del adversario que posibilitan la 

consolidación de un grupo disidente (Angenot, 2010) y de una imagen contestataria. Escamilla por su parte, desde una 

perspectiva semiolingüística (Charaudeau 1992), propone una caracterización discursiva de la expresión de la 

insatisfacción, la reivindicación y la rebeldía en el grafiti colombiano contemporáneo a partir de las condiciones de 

producción e interpretación discursivas y destaca la polifonía como categoría que le permite dar cuenta de los valores 

sociales, políticos e ideológicos y la construcción de imágenes enunciativas en estos discursos.  

 

LA CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DEL ETHOS DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIO-ENUNCIATIVA 

María Cristina Martínez Solís  

Universidad del Valle, Cali 

maria.martinez@correounivalle.edu.co; crimarti3@yahoo.com  

 

LA CONSTRUCCIÓN DEL ETHOS EN LOS TEXTOS DE AUTOAYUDA Y DE SUPERACIÓN PERSONAL  

Isabel Cristina Gutiérrez Giraldo  

Universidad del Valle  

isabel.gutierrez@correounivalle.edu.co  

 

LA RECONSTRUCCIÓN DEL ETHOS ESTUDIANTIL PARA UNA REIVINDICACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

PÚBLICA  

Sandra Patricia Díaz Arrieta  

Universidad del Valle  
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Sandra.patricia.diaz@correounivalle.edu.co  

 

ETHOS DISCURSIVO, POLIFONÍA E IDEOLOGÍA EN LA PUESTA EN ESCENA DEL GRAFITI COLOMBIANO 

CONTEMPORÁNEO 

Julio Escamilla Morales  

Universidad del Atlántico, Universidad del Valle  

julesmor2@gmail.com  

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MESA 77 

 

DA ARTE AO PATOLÓGICO: QUE DIZERES SOBRE A LÍNGUA SÃO ESTES? 

 

Dantielli Assumpção Garcia (Coordinadora) 

FFCLRP/USP, FAPESP 

dantielligarcia@gmail.com 

 

Partindo da afirmação de Pêcheux e Fuchs (1997) que a língua ―constitui o lugar material onde se realizam os efeitos de 

sentidos‖, esta mesa temática tem como objetivo central refletir, a partir de diferentes materialidades significantes, acerca 

de como a língua, entrelaçada à exterioridade e concebida como uma materialidade, produz sentidos na relação do sujeito 

com o histórico e o ideológico, em um sistema passível de falhas, equívocos, rupturas. De um discurso artístico a um 

discurso patológico, os trabalhos aqui reunidos pretendem: 1. Refletir sobre a inscrição institucional no modo de dizer 

sobre a língua, a partir da análise de como um acervo privado (poético e artístico) entra no Museu da Língua Portuguesa, 

fazendo funcionar efeitos de sentidos sobre a identidade nacional, o imaginário de ruptura com o estrangeiro e a 

convocação à valorização ao nativo; 2. Refletir, a partir da análise do Almanaque D‘Elas, material produzido com o intuito 

de ―divulgar os conceitos e princípios do movimento feminista para a população‖, como funciona a didatização de um 

saber sobre o feminismo, relacionando essa produção ao discurso científico e ao processo de instrumentalização e 

manualização de um saber sobre a mulher e o feminismo; 3. Analisar a materialidade digital, observando o funcionamento 

da linguagem perpassado pelos recursos de personalização de conteúdos na pesquisa Google e 4. Analisar algumas 

reflexões que se encontram em Saussure sobre língua, linguagem e letra (―substância escorregadia da língua‖, Arrivé, 

2010), relacionando essas discussões desenvolvidas no Curso de Linguística Geral, de Saussure, com dicionários 

específicos de Língua Portuguesa no que tange a linguagem nas patologias – tema tangenciado por Saussure em seu Curso. 

Assim, nessa mesa temática, pretendemos discutir e analisar os limites, as fronteiras, os espaços flutuantes de dizeres sobre 

a língua (da falta, da falha, do equívoco).  

 

 

REFLEXÕES ACERCA DA ―SUBSTÂNCIA ESCORREGADIA DA LÍNGUA‖: LÍNGUA, LINGUAGEM E LETRA 

EM E A PARTIR DE SAUSSURE 

 

Amanda Bastos  

UFF, CAPES 

amandabastos1987@gmail.com 

 

Luiza Castello Branco  

UFF, PNPD/CAPES 

luizakcb@gmail.com 

 

Vanise Medeiros 

UFF, CAPES, FAPESP 

vanisegm@yahoo.com.br 
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Alexandre Zanella 

UFF, CAPES 

aleszanella@gmail.com 

 

O objetivo deste trabalho é trazer reflexões que se encontram em Saussure sobre língua, linguagem e letra em, ao menos, 

duas direções. Em uma delas, pretende-se recuperar algumas das inquietações que comparecem no Curso de Linguística 

Geral (CLG) de Saussure, cotejados com Escritos de Linguística Geral (ELG), nas formulações conceituais do mestre 

genebrino sobre o que Michel Arrivé (2010) vai chamar de ―substância escorregadia da língua‖ (2010). Em outra, o 

objetivo é elaborar – a partir do CLG, das propostas de Auroux (1992) e de Nunes (2006) sobre a constituição dos 

dicionários monolíngues e, sobretudo, da luz que Bouquet (2000) lança sobre a conexão entre o CLG e a lexicologia – 

reflexões que permitam dizer de dicionários monolíngues em língua portuguesa. Pretende-se nesta segunda direção 

estabelecer uma relação entre o CLG e dicionários específicos de LP, em particular no tocante à linguagem nas patologias, 

tema que Saussure tangencia no CLG, em consonância com os postulados das ciências biomédicas da virada do século 

XVIII para o século XIX. 

 

UM MUSEU E UM ACERVO DE UM BANCO: DISCURSO SOBRE LÍNGUA E ARTE 

 

Lucília Maria Abrahão e Sousa  

FFCLRP/USP, FAPESP 

luciliamsr@uol.com.br 

 

O presente trabalho tem por objetivo discutir o modo como o acervo de um banco privado brasileiro entra no Museu da 

Língua Portuguesa, produzindo efeitos e ressonâncias sobre o poético e o artístico. Interessa-nos refletir sobre a inscrição 

institucional nesse modo de dizer sobre a língua, marcando-a como tema de uma exposição que recorta obras de escritores 

modernistas enlaçando-os com telas do mesmo período. O suposto diálogo existente aí nos convoca a mobilizar a noção de 

discurso tal como Michel Pêcheux a formulou, a saber, como efeito. O que temos tanto no catálogo quanto na exposição 

são efeitos de sentidos sobre a identidade nacional, o imaginário de ruptura com o estrangeiro e a convocação à valorização 

do nativo. Tomando as noções de discurso, memória e arquivo, faremos um passeio pelos modos de dizer da língua 

portuguesa (estrangeira em essência e maternidade) nos poemas selecionados para compor a exposição ―Poéticas Narrativas 

– Coleção Santander Brasil‖. 

 

FILTROS NA REDE: DAS RELAÇÕES ENTRE DISCURSO E TECNOLOGIA 

 

Daiana Faria 

FFCLRP/USP 

daiafariad@gmail.com 

 

A fim de refletirmos sobre as condições de produção na contemporaneidade, propomos discussões e análises em torno do 

funcionamento dos recursos de personalização de conteúdos na Internet que impõem filtros aos usuários. Para isso, 

mobilizamos a teoria de Análise do Discurso de linha francesa, sobretudo a partir dos trabalhos de Michel Pêcheux. 

Delimitamos a observação do funcionamento de tais recursos no mecanismo de busca do Google, uma vez que ele 

representa uma das maiores corporações na Internet e detém a maior parte do mercado de buscas. A partir dessa 

delimitação, selecionamos o corpus de análise oriundo da política de privacidade do buscador, de definições dadas pela 

empresa sobre o funcionamento de tais recursos e de relatos sobre esse funcionamento postados por usuários em fóruns 

especializados. Acreditamos que a observação do funcionamento dessas técnicas nos dizem sobre as condições de produção 

do discurso na contemporaneidade, bem como das materialidades discursivas que lhes são peculiares, compreendendo que 

é pela influência materialista que se chega, na Análise do Discurso, a noção de materialidade discursiva. Ainda nesse 

ínterim, propomos pensar o discurso ressaltando o que concerne à memória, bem como as questões que decorrem ao 

considerarmos seu funcionamento perpassado pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC‘s), o que nos move a 

refletir sobre o discurso eletrônico e a memória metálica. Tudo isso nos mostra os efeitos discursivos dos filtros que giram 

em torno da vigilância e do controle na rede, características que têm marcado o cenário atual, em contraponto da dispersão 

que é próprio do sujeito e do discurso, na maioria das vezes cerceados na rede. 
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ALMANAQUE D‘ELAS: A DIDATIZAÇÃO DE UM SABER SOBRE O FEMININO 

 

Dantielli Assumpção Garcia 

FFCLRP/USP, FAPESP 

dantielligarcia@gmail.com 

 

Neste trabalho, sob a perspectiva teórica da Análise de Discurso em articulação com a História das Ideias Linguísticas, 

mobilizando as noções de instrumento linguístico (AUROUX, 1992) e manualização (PUECH, 1998), pretendemos analisar 

o Almanaque d‘Elas (2015), material produzido pela Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos 

Reprodutivos, pela Casa da Mulher Catarina e pelo Fundo Social Elas, o qual tem como proposta divulgar ―os conceitos e 

princípios do movimento feminista para a população‖. Sendo assim, objetivamos, nesta apresentação, analisar como 

funciona a didatização de um saber sobre o feminismo, relacionando essa produção ao discurso científico e histórico e ao 

processo de instrumentalização e manualização de um saber sobre a mulher e o feminismo. Ademais, pretendemos 

responder aos seguintes questionamentos: Como funciona um manual? Como entender a produção de almanaques dentro 

do quadro da História das Ideias Linguísticas? No que os almanaques se diferenciam de outros instrumentos linguísticos 

(gramáticas, dicionários, manuais)? Qual a relação do movimento feminista com a produção de materiais que buscam 

divulgá-lo? Mostraremos, enfim, que a produção de diferentes materiais que tocam em questões tão caras às mulheres e ao 

feminismo buscam atender suas demandas que clamam por uma posição legitimada à mulher na sociedade patriarcal. 

(FAPESP, proc. nº 2013/16006-8). 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Mesa 78 

 

SENTIDO E HISTORICIDADE:  EM PAUTA O(S) DISCURSO(S) DAS E SOBRE AS MINORIAS NO SÉCULO XXI 

 

Débora Massmann (Coordinadora) 

Universidade do Vale do Sapucaí  

debora.massmann@gmail.com 

 

Refletir sobre o funcionamento da linguagem na sociedade, sobretudo, no que concerne aos discursos das e sobre as 

minorias, é a questão central que orienta os objetivos e as reflexões dos trabalhos que compõem esta mesa temática. Os 

estudos aqui reunidos pretendem historicizar os modos de significar as minorias em suas diferentes acepções e 

compreender preconceitos e discriminações que afetam uma parcela significativa da sociedade. Trata-se, pois, de analisar, 

através do funcionamento da linguagem, processos de identificação, estigmatização e discriminação que instalam e afetam 

as minorias sociais bem como as políticas públicas implantadas na direção desses processos, seja para homologá-los, seja 

para inibi-los. O corpus de pesquisa é composto por discursos jurídicos, políticos, midiáticos e religiosos e nos permite 

compreender as relações de sentidos que  derivam destes discursos e se fazem ecoar em outros dizeres, ao longo da história. 

Para isso,  as pesquisas apresentadas fundamentam-se em diferentes perspectivas teóricas, a saber, Análise de Discurso de 

linha francesa, Semântica Histórica da Enunciação e Teorias da Argumentação.  As análises se desenvolvem a partir da 

justaposição de diferentes discursos que apontam para laços de sentido e falhas/fissuras na discursividade das e sobre as 

minorias. Esses laços, falhas e fissuras nos levam a compreender os efeitos da significação que na historicidade dos 

discursos analisados (discursos de ontem e de hoje) conduzem a novos/outros sentidos que se irrompem e instalam o 

mesmo de modo diferente, possibilitando ressignificações e deslocamentos das e sobre as minorias. Os resultados obtidos 

indicam que, paralelamente ao advento de novas formas de significar as minorias na sociedade do século XXI, busca-se 

deslocar na linguagem o ―poder da Norma‖ (Foucault, 1987) através do qual as instituições de poder (escola, família e 

Estado) tentam estabelecer o normal como coerção social. Assim, coloca-se em discussão a questão da Ética da 

Diversidade na implantação de políticas, ações e direitos inclusivos e isso conduz a compreender que, para pensar as 

minorias, é mister considerar a questão da cidadania.  
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DE HOMOSSEXUAL A HOMOAFETIVO: ENTRE O JURÍDICO, O POLÍTICO E O SOCIAL 

 

Débora Massmann (Coordenador)  

Universidade do Vale do Sapucaí  

debora.massmann@gmail.com 

 

Novos tempos e novos paradigmas trazem consigo novas formas de dizer e de significar as relações humanas. Neste 

trabalho, interesso-me especificamente pelas novas formas de nomear as relações entre pessoas do mesmo sexo. Consciente 

de que o modo de designar essas relações varia conforme o enunciador e o lugar em que ele está situado, selecionei como 

objeto de reflexão a palavra homoafetividade. Meu objetivo é descrever e analisar o(s) sentido(s) dessa palavra num 

conjunto de enunciados produzidos especificamente no discurso jurídico. Percebendo que o termo homoafetividade tem 

sido, frequentemente, empregado como alternativa semântica à homossexual, pergunto-me: que sentidos são construídos 

quando as relações entre pessoas do mesmo sexo são nomeadas através da palavra homoafetividade? Quais são as relações 

de sentido que se produzem pelo funcionamento desta palavra numa enunciação específica? Para responder a estes 

questionamentos, fundamento-me no dispositivo teórico-metodológico da Semântica do Acontecimento, tal como proposta 

por Guimarães (2002, 2007, 2009), que compreende que ―a análise do sentido da linguagem deve localizar-se no estudo da 

enunciação, do acontecimento do dizer‖. A partir das descrições, percebeu-se que os sentidos construídos através das 

designações da palavra homoafetividade funcionaram em direções argumentativas distintas. De um lado, o sentido de 

homoafetividade foi constituído a partir de uma relação antomínica com heteroafetividade. Por outro lado, observou-se que, 

no segundo texto, a rede de sentidos que homoafetividade fez funcionar apontou para outra direção argumentativa. A 

relação antonímica deu lugar à analogia e, consequentemente, às relações de determinação semântica. Neste caso, 

homoafetivade foi descrita no âmbito das relações de família já que diz respeito a questões de afeto entre seres humanos 

(pessoa). 

 

 

A (DES)ASSOCIAÇÃO DA IMAGEM DA MULHER NA PROPAGANDA DE CERVEJA 

 

Tatiana Barbosa de Sousa  

Universidade do Estado de Minas Gerais  

Universidade do Vale do Sapucaí  

tatianabsg@gmail.com 

 

Com o propósito de refletir sobre o funcionamento da linguagem na sociedade, sobretudo, no que concerne aos discursos 

das e sobre as minorias, que é a questão central que orienta os objetivos e as reflexões dos trabalhos que compõem esta 

mesa temática, o presente trabalho tem como objetivo analisar como e se acontece a exposição da imagem da mulher em 

quatro propagandas publicitárias de diferentes marcas de cervejas consumidas em diversas partes do mundo, a saber: Skol, 

Budweiser, Stella Artois e Heineken.Como estratégia de persuasão, as companhias cervejeiras, especialmente as brasileiras, 

tentam (e fazem) um link entre o consumo da cerveja e a imagem do estereótipo ―mulherão‖ a fim de aumentar a 

popularidade da marca e, consequentemente, o número de suas vendas. Porém, ao observarmos os apelos audiovisuais 

veiculados por grandes marcas internacionais, o mesmo link parece ter pouca, ou até mesmo nenhuma relevância na 

preocupação em atrair seu público. Ao contrário, as marcas internacionais abordam temas outros como requinte e 

companheirismo como estratégias de convencimento de seus consumidores. O estudo será fundamentado pela a linha de 

pesquisa da semântica da enunciação de acordo com os princípios metodológicos de tal teoria e conforme os estudos de 

GUIMARÃES (2002, 2007, 2009). Para alcançar nosso objetivo, será feito umaanálise comparativa entre as estratégias por 

tais empresas cervejeiras utilizadas nas quatro propagandas específicas e os efeitos de sentido que foram causados na 

sociedade. Consoante os estudos desenvolvidos no âmbito do Grupo Discurso, Sentido e Sociedade (DISENSO), 

buscaremos mostrar as relações de sentidos que derivam destes discursos e se fazem ecoar em outros dizeres, ao longo da 

história.  

 

A POLÍTICA E A RETÓRICA DO EVANGELII GAUDIUM DE FRANCISCO 

 

Guilherme Beraldo de Andrade  
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Universidade do Estado de Minas Gerais  

Universidade do Vale do Sapucaí  

guilhermeberaldo@hotmail.com 

 

Consoante os estudos da expressão linguística na sociedade, com ênfase aos discursos que abordam a questão das minorias 

como um todo, pauta maior da presente Mesa, procuramos nesse trabalho analisar as nuances políticas e retóricas presentes 

na obra EvangeliiGaudium escrita pelo Papa Francisco. Na posição de chefe da Igreja católica, a exortação apostólica de 

Francisco traz as diretrizes defendidas pelo mesmo quanto à interpretação do texto evangélico e a guia mestra de 

aplicabilidade por parte dos fiéis, destacando a validade de sua análise frente à diversidade dos discursos lá presentes. O 

corpus desse trabalho é constituído pelo discurso do Papa Francisco no livro EvangeliiGaudium, publicado em novembro 

do ano de 2013. A análise da argumentação por ele utilizada possibilita o estudo da eficácia persuasiva do discurso frente 

aos leitores da obra. O texto foi interpretado considerando-se a linha de pesquisa da Argumentação e Retórica, suportada 

nos trabalhos de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), Meyer (1994), Aristóteles (2005) e Reboul (2000) que determinam a 

questão do aspecto argumentativo apresentado em sua construção. Através de uma revisão bibliográfica, identificamos que 

o orador posiciona-se acerca de temas vinculados às minorias seguindo a linha de seu credo, bem como um próprio 

ethospré-discursivo constituído. Fugindo à polêmica, o Papa expressa suas concepções, ainda que algumas vezes de 

maneira indireta, reforçando sua oralidade e posicionamento, corroborando a figura de um orador autêntico, político e 

religioso.  

 

RELAÇÕES DE GÊNERO DISCURSO FEMININO NO FESTEJO DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NA CIDADE 

DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ (MG) 

 

Bruna Fátima de Brito 

Universidade do Vale do Sapucaí  

brunabrito_86@hotmail.com 

 

A pesquisa intitulada Relações de gênero: Discurso feminino no festejo de Nossa Senhora do Rosário na cidade de São 

Gonçalo do Sapucaí (MG), propõe analisar o-processo de construção do discurso referente as relações de gênero, 

especificamente do sujeito congadeiranegra no festejo de Nossa Senhora do Rosário de São Gonçalo do Sapucaí (MG), 

observando a construção da identidade e de suas representações dentro do processo de resistência e manutenção dessa festa. 

O objetivo central é perceber como se dão os discursos sobre as relações de gênero, a busca pela identidade e sua 

representação na festa de Nossa Senhora do Rosário, e como suas práticas re-significam a cultura africana e afro-brasileira 

para a manutenção da cultura e resistência da festa. Metodologicamente esta pesquisa tomará por base a utilização de 

narrativas orais com mulheres congadeiras negras e homens participantes da realização do festejo e  pessoas da 

comunidade. Metodologicamente realizaremos um o dialogo da interdisciplinaridade da Analise do Discurso e da História, 

da linha francesa, tendo como corpus de análise narrativas, fotografias, cartazes e documentos eclesiásticos. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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