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DIA 05 DE DEZEMBRO 
SESSÃO 3: 18h às 20h30min 

Local: Sala Hassis (Térreo/CCE) 
Debatedor: Prof. Dr. Pedro de Souza 

 
CRONOTOPO E CIBERCULTURA: ESPAÇO-TEMPO DE DESLIZAMENTOS E RESISTÊNCIA 

 
Nívea Rohling (UFTPR) 

Maria de Lourdes Rossi Remenche (UFTPR) 
 
Resumo: A presente comunicação tem por objetivo revisitar a noção de cronotopo, nos estudos do Círculo de 
Bakhtin, e problematizar a produtividade heurística desse conceito para pensar as interações emergentes na 
cibercultura, mais especificamente nas redes sociais digitais. Nesse debate, é possível propor o entendimento 
das redes sociais digitais como espaço em que discursos, produzidos por diferentes esferas de atividades 
humanas, encontram-se e coabitam em uma existência híbrida. A título de exemplificação das relações entre 
cronotopo e espaço digital, nesta comunicação, é apresentada a análise de cartazes de manifestação que 
tematizam um evento discursivo-político específico, a saber, a ocupação de escolas públicas de São Paulo 
(Brasil) por estudantes secundaristas, ocorrida em 2015. Buscou-se observar o modo como esses enunciados, 
com tonalidade de protesto e resistência, produzem sentidos e constroem novas narrativas sobre ser 
estudante secundarista no cronotopo da escola pública e vazam/deslizam para o espaço das redes sociais. A 
análise evidencia que, ao serem publicizados nas redes sociais digitais, os cartazes ampliam seu espaço de 
circulação e empoderam o movimento, pois sujeitos assumem o lugar de atores sociais nesse tempo-espaço 
de resistência, assumindo a atividade crítica como ativismo de uma época e para uma época específica. 
Palavras-chave: Cronotopo. Redes sociais digitais.  Cartazes de manifestação. Discurso. Círculo de Bakhtin. 
 
 
O FUNCIONAMENTO DA ANÁLISE DE DISCURSO PECHEUXTIANA EM TRABALHOS CIENTÍFICOS NAS CIÊNCIAS 

HUMANAS E SOCIAIS 
 

Fidah Mohamad Harb (UFSM) 
Thaís Costa da Silva (UFSM) 

Profa. Dra. Verli Petri (UFSM/Orientadora) 
 
Resumo: Este estudo filia-se a linha de pesquisa História das Ideias Discursivas, conforme Orlandi (2018). Tal 
perspectiva teórica se propõe a fazer ciência a partir da perspectiva discursiva, seguindo a teoria de filosofia 
da interpretação, a qual problematiza conceitos e amplia sentidos de interpretação (2018, p. 89).  Nosso 
trabalho está inserido na linha de pesquisa Língua, Sujeito e História, por entendermos, que o sujeito produz 
sentidos a partir da língua e do seu discurso se subjetivando na história. Justificamos nosso estudo em HID, a 
fim de compreender o funcionamento dessa perspectiva de fazer ciência, na perspectiva discursiva, utilizando 
como objeto de análise discursos de diferentes áreas das Ciências Humanas e Sociais. Nosso principal objetivo 
é fazer um levantamento dessas áreas que trabalham metodologicamente com Análise de Discurso de linha 
francesa, compreendendo o funcionamento desse dispositivo nessas áreas do conhecimento.  Desse modo, 
além das contribuições de Orlandi, nossas reflexões serão realizadas a partir de Martins (2012, p. 14), que 
compreendeu os efeitos de sentidos produzidos no processo de disciplinarização da AD, organizado com o 
aporte teórico metodológico das Histórias das Ideias Linguísticas, que possibilitou circunscrever um trajeto por 
entre os arquivos documentais Martins (2008, p.6). Outros estudos importantes nesta pesquisa são de Auroux 
(1992) e Nunes (2008, p. 11), que relacionam a HIL e a AD, a partir de uma perspectiva teórica.  E, de Pêcheux 
e Fuchs (2010, p. 171), que tratam do funcionamento da linguagem como constitutiva do sujeito. Assim, nosso 
corpus se constituirá por recortes de trabalhos acadêmicos, de diferentes áreas das ciências humanas e sociais, 
que utilizam a AD como um aporte teórico-metodológico, publicados nos últimos dois anos.   
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Palavras-chave: Análise de Discurso. Discurso. História das Ideias Linguísticas. História das Ideias Discursivas. 
 
 
 

O DISCURSO SOBRE O ENSINO DA ESCRITA: QUE DISCURSO É ESTE? 
 

Scheila Patrícia de Borba Curry (UNIASSELVI | UDESC) 
 

Resumo: Trabalhar com o ensino de produção textual representa um imenso desafio a professores de Língua 
Portuguesa. Apesar disso, recorrentemente, formam-se, em nível escolar, milhares de alunos que se percebem 
incapazes de produzir um texto que atenda a princípios básicos de organização das ideias por eles pensadas. 
Em face desse acontecimento, olharemos para a orientação de ensino da escrita através das condições de 
produção que serão pensadas no sentido estrito, constituindo a situação imediata da enunciação, a qual 
converge para o ato oportuno do trabalho de escrita, bem como no sentido amplo, incluindo a condição sócio-
histórica do discurso, entendendo-se com isso os saberes teóricos que atravessam o discurso deste ensino. 
Com tal demarcação, pontua-se a seguinte questão de pesquisa: a resistência que sujeitos alunos e professores 
encontram, no exato ato do ensino, sobre o que deve ser “executado” na escrita em sala de aula do ensino 
médio. Para tanto, objetiva-se iniciar uma compreensão que responda à seguinte pergunta de pesquisa: o que 
obstrui esse ensino no exato ato de escrita? Metodologicamente, esse trabalho se ancora nos pressupostos 
da Análise de Discurso de linha francesa, mobilizando conceitos, como os de condições de produção do 
discurso sobre ensino, posição-sujeito do ensino e do aprendizado, imaginário sobre o ensinar. Até o 
momento, como resultados preliminares, obtivemos a compreensão de que a psição-sujeito do ensino é 
atravessada por um saber histórico e dogmático sobre a língua, buscando, nas condições imediatas do ensino, 
compelir o sujeito-aluno à assujeição à regra do bem-fazer da escrita.  
Palavras-chave: Ensino. Discurso. Escrita. Posições-sujeito. Condições de produção. 
 
 
 

CIÊNCIA NA VITRINE: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DOS REPOSITÓRIOS INSTITUCIONAIS 

Márcio José da Silva (UNISUL) 

Resumo: Nossa proposta visa apresentar resultados obtidos no trabalho de pesquisa de doutoramento 
realizada entre 2014 e 2018, sob a orientação da Drª Solange Leda Gallo [UNISUL]. Nosso trabalho aborda 
discursivamente a produção e a circulação do conhecimento científico na atualidade, tomando como ponto 
de partida os repositórios institucionais (RI) brasileiros. Nele buscamos compreender os diversos processos 
que especificam o funcionamento dos RI em relação ao(s) discurso(s). Extrapolando a dimensão utilitarista dos 
RI, nossa pesquisa encontra-se em consonância com pressupostos teórico-metodológicos da Análise de 
Discurso (AD) de tradição francesa, conforme proposta a partir de Michel Pêcheux, enquanto uma teoria 
materialista dos processos discursivos. Dentre os diversos efeitos de sentido que se produzem no 
funcionamento dos RI, destacamos alguns que dizem respeito às noções de relevância, legitimidade, utilidade, 
autoria e democratização. No que diz respeito à noção de democratização (do conhecimento científico), 
partimos da contradição entre ‘publicar’ e ‘tornar público’ para especificar como a discursividade dos RI – 
sendo atravessada pelo discurso de Escritoralidade (GALLO, 2011, 2015) – tanto (ex)põe em questão a 
estabilidade dos efeitos de sentidos inerentes ao discurso do ‘livre acesso à informação científica’, quanto 
produz outros (feitos de) sentidos, como por exemplo, o  ‘efeito de apropriação institucional da autoria’ e o 
‘efeito de democratização’ em relação ao conhecimento científico. Noutros termos, buscamos explicitar o 
modo como esta discursividade, enquanto mobiliza memórias do discurso de ‘livre acesso à informação’, 
funciona instituindo processos de mercadorização do conhecimento científico [e os sujeitos que lhes co-
respondem ], aí ‘tomado’ enquanto produto.  
Palavras-chave: Análise de Discurso. Repositórios Institucionais. Conhecimento Científico. Livre Acesso à 
Informação Científica. 
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ESPAÇOS ENUNCIATIVOS INFORMATIZADOS E A DIGITALIZAÇÃO DO COTIDIANO: SENTIDOS ORDINÁRIOS EM 
DISPUTA 
 

Juliana da Silveira (PNPD-UNISUL) 
 
Resumo : Este artigo tematiza a materialidade discursiva do digital, mobilizando a noções de normatização e 
espaços enunciativos informatizados (GALLO e SILVEIRA, 2017). Como recorte teórico-analítico, procura 
investigar a materialidade técnica do digital a partir da análise de hashtags políticas que aí e formulam, tendo 
em vista que o funcionamento algorítmico desse espaço produz determinados efeitos para os sentidos 
ordinários, em disputa. Interessa, sobretudo, compreender a relação da hashtag com a produção do efeito-
rumor (SILVEIRA, 2015), tendo em vista o papel central que esse ambiente vem desempenhando no contexto 
político brasileiro. A discussão teórica e o(s) resultado(s) da análise permitem mostrar o modo como os sujeitos 
e sentidos se (re)significam nos espaços enunciativos informatizados. Nesse contexto, consideramos 
fundamental o avanço no estudo da normatização própria desse espaço, uma vez que aí e produz uma disputa 
pelos sentidos ordinários forjados pela digitalização do cotidiano. 
Palavras-chave: Espaços Enunciativos Informatizados. Sujeitos ordinários. Materialidade digital.  
 

 

TÍTULOS DE CONCLUSÃO DE CURSO SOB PERSPECTIVA ENUNCIATIVA 
 

Willian Mainardes Waiga (UEPG) 
 

Resumo: Este trabalho é parte de uma dissertação de mestrado em que visamos investigar as relações dos 
acadêmicos de um curso de Letras com a escrita. Nosso corpus de análise esta constituído por 46 Trabalhos 
de Conclusão de Curso defendidos em 2018. Pressupostos teóricos para essa investigação distribuem-se entre 
as áreas de estudos dos Letramentos Acadêmicos e o campo dos Estudos da Escrita (STREET, 2010, 1982; LEA; 
STREET, 2014; IVANIC, 1998; RUSSERL, 2009; BENVENISTE, 1989; MARINHO, 2010) entre outros, tendo como 
linha mestra de análise do enunciado/enunciação a perspectiva dialógica da linguagem (BAKTHIN, 1997, 2002, 
2006), lançamos mão, também, de outros estudos e autores em análise linguística. Para este estudo 
realizamos um recorte em que procedemos à análise dos títulos de trabalhos de conclusão de curso de uma 
universidade pública, partimos da concepção de “esfera discursiva” cunhada por Bakhtin para compreender a 
construção dos títulos dos trabalhos de conclusão desde uma perspectiva enunciativa. Buscamos defender 
que os títulos, apesar de variarem em forma estilística, temática e composicional apresentam-se sob uma 
mesma particularidade enunciativa que advém da ressonância com a esfera discursiva de que emergem. Por 
fim, nota-se o estreito vínculo entre o nível das habilidades linguísticas e o sociopolítico (IVANIC, 1998; LEA; 
STREET, 2014), por conseguinte, a indissociabilidade entre estes níveis imbricados num todo inextrincável: o 
enunciado. O que nada mais significa que fazer ressoar as palavras de Bakhtin (2006), sob nova roupagem, 
“Todo signo é ideológico”. 
Palavras-chave: Escrita. Letramento acadêmico. Títulos de TCC. Dialogismo.    

 

DISCURSO SOBRE CIDADANIA NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
 

Jeice Campregher (FURB) 
 

Resumo: O presente resumo traz um recorte de pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em 
Educação da FURB – Universidade Regional de Blumenau. O objetivo geral da pesquisa é compreender os 
efeitos de saber/poder dos discursos sobre cidadão/cidadania na Extensão. Para este recorte, será dada ênfase 
a um dos objetivos específicos: analisar de que forma a disputa pelo conceito de cidadão/cidadania influenciou 
ou foi condição de possibilidade para o discurso sobre formação do acadêmico na Extensão. A metodologia de 
análise buscou conceitos nas teorizações de Foucault e da Análise do Discurso (AD) francesa. A partir de 
conceitos confluentes, formou-se uma caixa de ferramentas de análise. Um estudo do material coletado – 
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projetos de extensão submetidos à FURB por docentes –, possibilitou a ampliação da compreensão dos 
discursos que circulam sobre o acadêmico que se envolve com a extensão Universitária. Um discurso, a partir 
dessas bases teóricas, não possuem somente sentidos ou valor de verdade, um discurso possui uma história. 
Tal história compreendida como uma batalha discursiva. Para este recorte, algumas compreensões são 
destacadas. Nos documentos analisados, observou-se um discurso sem sujeito, anônimo, à disposição dos que 
se põem a falar; um discurso que retoma o Arquivo da história brasileira. Mais especificamente, discursos 
sobre formação cidadã presentes nas camadas discursivas de 1960 e 1970, primordialmente materializados 
em (1) materiais da Educação Moral e Cívica e (2) teorizações de Paulo Freire. 
Palavras-chave: Discurso. Extensão. Cidadania. 
 

 
A OBRA LITERÁRIA: ESTUDO DOS PROCESSOS DE APROPRIAÇÃO DOS DISCURSOS COLETIVOS PELA TEXTO 

LITERÁRIO 
 

Eliane Maria de Oliveira (UEMS) 
 
Resumo: A obra Viva o povo brasileiro(1984), de João Ubaldo Ribeiro foi analisada pelos Estudos Literários sob 
diferentes enfoques, os quais constantemente se modificam de acordo com novas perspectivas de estudos. 
Entre elas há a possibilidade de discutir o texto literário a partir da análise dos discursos, que perpassam a 
obra, em razão do texto literário ser construído como um agenciador de discursos relativos a identidade 
nacional, a formação do brasileiro como também textos dos discursos da população brasileira de como ela se 
vê ou é vista. Os discursos da obra a serem analisados, nesta comunicação, consistem em verificar as 
contradições e as oposições entre as falas dos dominados e dos dominadores. Os dois são instanciais 
discursivas, de dentro da obra, cujas fontes de informação, remontam a discursos, que estão presentes na 
sociedade brasileira. Discursos adormecidos ou latentes, que a sociedade faz de tudo para esconder, mas o 
analista de discurso recolhe e analisa em textos orais ou escritos. Assim sendo a análise dos discursos literários 
se posiciona como uma constante dos estudos de diálogo entre a Linguística e a Literatura. Se de um lado a 
Análise do Discurso traz para o campo das estudos literários a possibilidade de analisar o sujeito literário como 
portador da síntese de discursos socialmente aceitos ou não; os Estudos Literários encontram nos mecanismos 
da AD uma forma de analisar a situação do texto literário, enquanto um leitor dos discursos sociais, 
selecionados e metaforizados pelo autor.  
Palavras-chave: Discurso. Literatura. Obra. 
 
 

DIALOGIA BAKHTINIANA NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 

Fabiana Giovani (UFSC) 
 
Resumo: Neste relato de experiência, pretendemos refletir sobre a importância que o diário reflexivo vem 
exercendo na formação dos alunos de um curso de Licenciatura em Letras. Partindo do arcabouço teórico de 
Bakhtin e seu Círculo de estudos, apresentamos uma análise que evidencia os dilemas vivenciados pelos 
estagiários a partir da escrita. O principal pilar bakhtiniano a ser considerado na análise é o dialogismo que 
não equivale simplesmente ao diálogo no sentido de interação face a face. É sobretudo uma forma 
composicional na qual também ocorrem relações dialógicas, assim como ocorrem em todos os enunciados no 
processo de comunicação, independente da dimensão que tiverem. Dessa forma, quem diz alguma coisa, diz 
para alguém, presente ou ausente. Além disso, é preciso considerar a resposta como elemento essencial e 
desencadeador da interação, uma vez que o que “eu” falo vai provocar no “outro” uma resposta que aumenta 
o diálogo. A partir desse pressuposto teórico, analisamos o processo de formação da estagiária denominada 
J. em que, por meio do diálogo presente em sua escrita no diário reflexivo, evidencia todo o seu inacabamento 
e sua singularidade. A análise demonstra ainda o processo de J. de reconstruir-se, reinterpretar-se, refazer-se 
desde o seu lugar de aluna até o de professora. Notamos que este processo não é neutro e muito menos sem 
conflitos. A escrita no diário reflexivo é reveladora de um diálogo entre muitas vozes. Esperamos, enfim, que 
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este trabalho contribua para sinalizar a importância e os modos de utilização do diário reflexivo na formação 
docente. 
Palavras-chave: Diário reflexivo. Dialogia. Formação de professor. 
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DIA 05 DE DEZEMBRO 
SESSÃO 4 (dez TRABALHOS): 18h às 20h30min 

Local: Sala Drummond (Térreo/CCE) 
Debatedora: Profa. Dra. Cristine Gorski Severo 

 
O DISCURSO DA INIMIZADE NAS DEMOCRACIAS LIBERAIS A PARTIR DO PENSAMENTO DE ACHILLE MBEMBE 

Gisele Krama (Pós Literatura – UFSC) 

Resumo: O filósofo camaronês Achille Mbembe retoma conceitos de Frantz Fanon e Michel Foucault para 
analisar temas contemporâneos movendo as bases do conhecimento moderno para a escravidão. Em seus 
mais recentes livros Políticas da Inimizade e Necropolítica, Mbembe aborda não apenas a formação das 
democracias liberais, mas como esse processo se baseou na formação de um inimigo como objeto de atenção 
e ódio da nação. Para isso, retoma o conceito de biopolítica de Foucault e o atualiza para necropolítica, onde 
o poder do estado se expande até a soberania de morte ao decidir quem deve morrer ou viver. O objetivo aqui 
é tratar, mesmo que rapidamente, questões levantadas por Mbembe para compreender o atual contexto da 
política de morte, ou do estado de exceção, implementada no Brasil. Para isso, buscarei referências dos 
discursos coloniais e racistas no país.  
Palavras-chave: Necropolítica. Colonialismo. Racismo. 

 

“SOMOS A HISTÓRIA A CONTRAPELO”: DISCURSO, PODER E RESISTÊNCIA EM “SANGRIA”, DE LUIZA ROMÃO 
 

Antônio Fernandes Júnior (UFG/RC) 
 
O livro “Sangria”, de Luiza Romão, publicado em 2017, cartografa diferentes discursos de intolerância 
produzidos na atualidade, sobretudo em relação àqueles que incidem sobre os corpos das mulheres (assédio, 
estupro, feminicídios, etc.). Ao dar visibilidade ao golpe de 2016 como acontecimento histórico e discursivo, a 
partir do qual problematiza o nosso presente, em diálogo com diferentes momentos da história do Brasil, o 
livro demonstra como somos marcados por uma “tradição de golpes”. Ao longo desse projeto “artivista”, a 
autora, do ponto de vista feminista, problematiza outras formas de (re) pensar o lugar das mulheres em 
diferentes momentos da história do Brasil e, ao assumir um discurso poético de resistência, produz uma crítica 
que desnuda o funcionamento das relações de poder em relação ao (não) lugar ocupado pelas mulheres na 
atualidade, cujo lastro histórico, remonta ao período colonial. Segundo Foucault, para se estudar as relações 
de poder deve-se partir das resistências, pois são elas que nos indicarão como o poder funciona e de onde ele 
parte. É a partir dessa indicação que pretendemos analisar a obra supracitada, observando como os elementos 
estéticos e políticos (artivista), materializados nos enunciados do livro “Sangria”, adotam estratégias de 
resistência frente às relações de poder vigentes em nossa atualidade. 
Palavras-chave: Discurso. Resistência. Luiza Romão. 
 
 
 

UM SÉCULO E TRÊS DÉCADAS:  A POLISSEMIA E O SILECIAMENTO DA ESCRAVIDÃO NO BRASIL 

Maryellen Crisóstomo (UFT) 
Thiago Babosa Soares (UFT) 

 
Resumo: O presente texto tem por objetivo analisar manchetes em um espaço enunciativo-discursivo 
midiático nos moldes da teoria da análise do discurso francesa, como uma maneira de entender as formas de 
deslocamento e rupturas de significação, bem como o silenciamento da escravidão no Brasil, haja vista que a 
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relação da sociedade brasileira com a sua história não é uma necessidade contingencial, mas emergencial. O 
recorte temporal desta análise se dá a partir da comemoração dos 130 anos da abolição da escravatura no 
Brasil em 2018. Pois, a mídia como reprodutora de discursos/informações tem o poder de, com agilidade, fazer 
o cidadão saber o que lhe é im(pro)posto por aqueles que possuem na palavra o poder de decisão. Portanto, 
como objeto de análise fez-se o levantamento das publicações no jornal Folha de S. Paulo no período de 01 a 
31 de maio de 2018, com o recorte sintagmático “escravidão do Brasil” no localizador do site. Com os 
resultados das buscas, identificou-se que, com esse eixo temático houve publicações de 01 a 14 de maio na 
seção Colunas e Blogs da Folha que serão objeto de exame, baseando-se nos conceitos desenvolvidos por 
Charaudeau, Foucault e Pêcheux.  
Palavras-chave: Discurso. Mídia. Escravidão. Silenciamento. 
 
 

A LÍNGUA COMO DISPOSITIVO AUTORITÁRIO – A HERANÇA DO DISCURSO COLONIALISTA NO ENSINO DE PLA 
EM BISSAU 

Christiane da S. Dias (PPGL-UFSC) 

Resumo: Em um espaço multilíngue como a Guiné-Bissau, pequeno país situado na costa da África Ocidental, 
os estabelecimentos escolares da capital, Bissau, se apresentam como ilhas de tentativa de silenciamento 
linguístico da(s) língua(s) local(is). A partir de uma abordagem etnográfica naquele país, onde acompanhei o 
cotidiano das aulas de língua portuguesa do Brasil, no Centro Cultural Brasil-Guiné-Bissau (CCBGB), explicarei 
como percebi a presença de dispositivos coloniais impregnados no evento da sala de aula descolonizada, 
presentes na enunciação dos professores. Esses dispositivos evocam a autoridade da/sobre a língua 
portuguesa, nomeada como a língua oficial do país após um violento processo de luta pela independência. A 
reflexão inspira-se em i. as inquietações manifestadas pelo sociólogo guineense Manuel Nassum (1994), que 
compreende a oficialidade de línguas europeias em Estados africanos como uma continuidade das políticas 
linguísticas coloniais; e ii. a “invenção das línguas” (FARDON; FURNISS, 1993; MAKONI; PENNYCOOK, 2006; 
SEVERO, 2016) em territórios coloniais, que criou o “problema linguístico” em espaços historicamente 
multilíngues. A partir desse contexto aplicado, pretendo explorar o significado e os efeitos discursivos do 
silenciamento linguístico, em contraponto com a resistência que reforça a prevalência do Crioulo nessa 
sociedade, relacionando com a história recente da Guiné-Bissau. 
Palavras-chave: Multilinguismo. Políticas linguísticas. Etnografia. Guiné-Bissau. Ensino de línguas. 

 
 

A BIOPOLÍTICA E O ESPAÇO URBANO: CONSIDERAÇÕES SOBRE CENTRO DE FLORIANÓPOLIS E SUAS 
IMPLICAÇÕES NOS CORPOS ‘IMPRODUTIVOS’ 

Natassia D’Agostin Alano (PPGL-UFSC) 

Resumo: A partir de discussões sobre os conceitos de sociedades disciplinar e de controle (FOUCAULT, 1976; 
DELEUZE, 1990), dispositivos de vigilância, bem como questões sobre biopolítica (FOUCAULT, 2008b [1979]), 
o propósito deste trabalho é analisar o Centro de Florianópolis, trazendo considerações sobre o espaço 
urbano: as ruas do centro da cidade,  seus dispositivos de vigilância, e a circulação de corpos. As referências 
utilizadas se alinham tanto ao pensamento foucaultiano quanto a autores do campo do urbano. No decorrer 
da apresentação oral, buscarei trazer considerações sobre as regularidades que auxiliam na compreensão 
sobre o uso de determinados espaços e suas implicações nas vidas dignas de serem vividas e nas vidas indignas 
de existência na ordem citadina. 
Palavras-chave: Disciplina. Controle. Espaço urbano. Florianópolis. Corpos improdutivos. 
 

 

SOBRE OS DISCURSOS DA CAPOEIRA: ENTRE A ORALIDADE A CULTURA ESCRITA 
 

Kátia Linhaus de Oliveira (PPGL-UFSC) 
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Resumo: No mundo da capoeira os saberes da oralidade e a valorização da ancestralidade são importantes 
para a transmissão do conhecimento e dos valores, diretamente relacionados à cultura negra e à sua história 
marcada pela escravidão no Brasil. O presente trabalho foi elaborado a partir de entrevistas realizadas com 
mestres de capoeira de Blumenau e é parte de minha pesquisa de mestrado, desenvolvida junto ao Programa 
de Pós-graduação em Linguística. Tem como objetivo analisar os discursos sobre a capoeira, da perspectiva de 
um agonismo entre os saberes da oralidade e os saberes da cultura escrita, perante uma certa distinção 
valorativa que, além de atribuir maior valor a apenas uma das modalidades, também busca o apagamento da 
outra variante.  Para tanto, parto da compreensão foucaultiana sobre a produção dos discursos, segundo sua 
inserção em certos regimes de verdade, forjados a partir de relações de poder e saber. Apoio-me também nas 
discussões dos estudos decoloniais. Finalizo observando que os mestres assumem posturas diferentes diante 
da valorização maior de uma ou de outra modalidade, o que parece trazer a influência das vivências anteriores 
à capoeira e de suas referências pessoais e sociais. Para além das disputas discursivas, os aspectos da oralidade 
na cultura da capoeira se fazem perceber a partir de manifestações que são da ordem de uma resistência. 
Porém, frente às imposições de uma tendência atual de legitimação dos discursos da modalidade escrita, 
podem também se organizar e realizar ajustes para garantir a continuidade da capoeira.   
Palavras-chave: Capoeira. Cultura oral. Cultura escrita. Michel Foucault. Estudos decoloniais. 
 
 

O POLÍTICO ENTRE BONECOS E IMAGENS 

Nádia Régia Maffi Neckel (PPGCL-Unisul) 
Giovanna Benedetto Flores (PPGCL-Unisul) 

 
Resumo: As eleições recentes na Argentina e as manifestações no Chile são acontecimentos históricos que 
marcam o início do movimento da população para a retirada de governos neoliberais nos países latino 
americanos. Enquanto que no Chile a população tomou as ruas, reivindicando direitos e melhorias nas políticas 
públicas, fazendo com que o presidente Piñeda retrocedesse nas decisões, na Argentina, as eleições que 
levaram ao poder Alberto Fernandez e Cristina Kirchner, foram marcadas por discursos que se assemelharam 
aos das eleições brasileiras de 2018 e, em 2019, após 580 dias de prisão política, a libertação do presidente 
Lula. A proposta desse artigo é analisar discursivamente fotos que circularam na imprensa: a da bailarina em 
frente aos tanques do exército, durante a Grande Marcha do Chile, fotografada por Oscar Seguel e Paz Pachy, 
as imagens do boneco pixuleco, da candidata Cristina Kirchner, nas manifestações durante a campanha 
presidencial e as charges que surgiram após a libertação de Lula. Nosso objetivo é compreender que memória 
discursiva é mobilizada no enquadramento da imagem jornalística do pixuleco de Cristina Kirchner e Lula nas 
eleições, assim como as charges publicadas em novembro último? Em quais condições de produção circularam 
as imagens? Para tanto, estaremos mobilizando noções fundantes da Análise do Discurso franco-brasileira, do 
discurso artístico e do discurso jornalístico.  

Palavras-chave: Memória discursiva. Discurso artístico. Discurso jornalístico. 

 

SILÊNCIO E DISCURSO: O FUNCIONAMENTO IDEOLÓGICO DA MÍDIA NA CONJUNTURA POLÍTICA BRASILEIRA 

Damião Francisco Boucher (UFT) 

Thiago Barbosa Soares (UFT) 
 

Resumo: O presente artigo busca descrever a noção de silêncio e suas variantes no intrincado processo 
midiático de criminalização e silenciamento de ideologias. Nesse caso, tomou-se como foco a ideologia centro-
esquerda brasileira para observar os mecanismos de funcionamento do discursivo em prática. Tal observação 
auxiliará na compreensão da dinâmica desses efeitos, sobretudo, no tocante ao processo de construção da 
representação como realidade, dos efeitos de apagamento, silenciamento e de criminalização de alguns 
sujeitos e da popularização de outros, através do discurso do sucesso midiático. Como corpus para a 
investigação proposta, será utilizado o veículo de grande circulação, a revista Veja, em filigrana, a matéria 
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especial de 10 de junho de 2016 com a manchete "João Vaccari quebra o silêncio". Portanto, pretende-se 
verificar o potencial interpretativo da noção de silêncio e silenciamento como reguladores das formações 
discursivas analisadas à luz das teorias da Análise do Discurso francesa. 
Palavras-chave: Discurso. Silêncio. Silenciamento. Mídia. Criminalização. 
 
 
FORMAÇÕES DISCURSIVAS E IDEOLÓGICAS NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE NACIONAL NA OBRA DE JORGE 

AMADO 

Lucivânia Nascimento dos Santos Fuser (UFSB) 

Resumo: Analisa-se, neste artigo, o processo de construção imagético-discursiva da identidade nacional e da 
antiga região cacaueira do sul da Bahia. Os objetivos específicos são identificar as principais formações 
discursivas em dois dos romances de Jorge Amado sobre a antiga região cacaueira do Sul da Bahia e seus 
habitantes, bem como contextualizar esses dois romances com o período literário e científico em que foram 
escritos e publicados pela primeira vez. Para isso, utiliza-se a Análise do Discurso francesa a fim de identificar 
as principais formações discursivas presentes em dois de seus romances sobre a região que tiveram grande 
repercussão nacional e internacional: Terras do Sem-Fim e Gabriela, Cravo e Canela: crônica de uma cidade 
do interior. Identificam-se, nessas duas obras e no processo de construção da identidade nacional, quatro 
formações discursivas principais e suas respectivas formações ideológicas, além do pensamento feminista de 
Simone de Beauvoir, amiga do escritor. 
Palavras-chave: Brasilidade revolucionária. Discurso colonial. Identidade regional. Gênero. 
 

ESTILHAS: UM ESTUDO, POR MEIO DE ANÁLISE DE DISCURSO, ACERCA DE OFICIOS DA REDE DE PROTEÇÃO 
EM TRANSBORDE COM PODER JUDICIÁRIO EM UM CASO DE PEDIDO DE PERDA DE PODER FAMILIAR 

Denise Ayres d’Avila (Pós Psicologia -UFSC) 

Resumo: Este trabalho foi publicado em forma de capítulo no livro Biopolíticas – Discurso, dispositivos e 
resistências e foi motivado pelas experiências como psicóloga de CREAS, no acompanhamento às famílias e as 
diversas interlocuções com a rede de proteção social que culminaram em intervenção do Estado e 
afastamento de criança na convivência familiar, isto é, abrigamento em instituição pública. Cada família 
acompanhada pelo Serviço possui um arquivo de documentos, ofícios e relatórios das comunicações entre as 
diversas políticas públicas de proteção e garantia de direitos. Assim, o objetivo central é apresentar uma 
discussão, por meio de análise do discurso, acerca do material de interlocução presente em arquivo e gerado 
pela rede de proteção social. Para isso, se usará como norte na análise o pensamento foucaultiano e sua 
arqueogenealogia observando as estratégias e táticas de produzir verdades sobre as vidas acompanhadas. O 
trabalho é embasado por leituras teóricas de autores preocupados com as chamadas vidas precarizadas, ou 
vidas passíveis de luto, e a eleição de uma família acompanhada para estudo das práticas de produção 
discursiva cujo eleito do Estado foi a segregação de membros em nome da proteção. 
Palavras-chave: Análise do Discurso. Poder. Vigilância. Controle. Disciplinarização. 
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