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APRESENTAÇÃO 
 

. 

 
 
 
Car@s participantes, 

Sejam bem-vind@s à II Jornada de Análise do Discurso da UESC! 

 

Em dezembro de 2010, realizamos nossa I Jornada de Análise do Discurso da UESC 
(JAD), recebendo as visitas da Profa. Dra. Helena Nagamine Brandão (USP) e do Prof. Dr. 
William Augusto Menezes (UFOP), que ministraram cursos de extensão sobre análise do 
discurso e argumentação no discurso político. 

Agora, em 2013, reformulamos o formato da JAD e vamos realizar a 2ª edição do 
evento com a missão de reunir pesquisadores dedicados aos estudos da Análise do Discurso 
que atuam nas universidades baianas, de modo a favorecer o diálogo profícuo entre as 
distintas teorias discursivas, visando o fortalecimento, a visibilidade e a divulgação dos 
estudos sobre discurso no cenário regional. 

Neste ano, a II JAD contará com a presença da Profa. Dra. Soraya Maria Romano 
Pacifico (USP), que ministrará o minicurso “Michel Pêcheux e o (dis)curso de uma teoria 
inquietante: desconstruindo evidências”, e Profa. Dra. Adriana Pucci Penteado de Faria e 
Silva (UFBA), Profa. Dra. Iraneide Santos Costa (UFBA), Profa. Dra. Palmira Virgínia Bahia 
Heine Alvarez (UEFS), Profa. Dra. Vânia Lúcia Menezes Torga (UESC), Prof. Dr. André Luis 
Mitidieri (UESC) e Prof. Dr. Eduardo Lopes Piris (UESC), que irão discutir, em duas mesas-
redondas, os projetos de pesquisa que desenvolvem em suas respectivas IES, oferecendo 
ao participante algumas perspectivas de estudos discursivos que estão sendo desenvolvidas 
na Bahia. 

Agradecemos à Universidade Estadual de Santa Cruz, especialmente à sua Pró-
Reitoria de Extensão, ao seu Departamento de Letras e Artes e ao seu Colegiado de Letras 
pelo apoio e pela infraestrutura, ao seu Serviço de Imprensa pela confecção do material 
gráfico, à sua Unidade de Desenvolvimento Operacional (UDO) pela pronta manutenção do 
site do evento, aos departamentos (DLA e DCET) que cederam seus espaços e auditórios 
para realização das atividades deste evento. 

A tod@s que vieram prestigiar este evento, nossos sinceros agradecimentos! 

Aproveitem! 

A Comissão Organizadora. 
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PROGRAMAÇÃO GERAL 

 

 
 

26 de agosto, segunda-feira 
 

 
08h15  
 
Abertura 
Local: Auditório das Ciências Exatas 
 Pavilhão das Exatas, térreo 
 
08h30 – 11h30 
 
Minicurso (1ª parte) 
“Michel Pêcheux e o (dis)curso de uma teoria inquietante: desconstruindo evidências” 
Profa. Dra. Soraya Maria Romano Pacifico (USP) 
Local: Auditório das Ciências Exatas 
 Pavilhão das Exatas, térreo 
 
13h30 – 17h30 
 
Minicurso (2ª parte) 
“Michel Pêcheux e o (dis)curso de uma teoria inquietante: desconstruindo evidências” 
Profa. Dra. Soraya Maria Romano Pacifico (USP) 
Local: Auditório da Torre Administrativa, 5º andar 
 
19h00 – 21h00 
 
Sessões de Comunicação 
 

SESSÃO 01 – “Teoria bakhtiniana e estudos do discurso” 

Coordenadora: Adriana Pucci Penteado de Faria e Silva 
Local: Pavilhão das Exatas, 1º andar, sala 9131 

Vinícius Vita Gorender 
A LITERATURA ELETRÔNICA EM UMA PERSPECTIVA 
DIALÓGICA: DISCUSSÃO DO PROJECT FOR TACHITOSCOPE 

Jéssica Stefhânia 
Figueiredo Rocha 

PRÁTICAS DISCURSIVAS DOS CENÁRIOS AULA: UM ESPAÇO 
DE RECONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES INTERACIONALMENTE 
ENCENADAS 

Iara Sandra Ferraz Brito 
ANÁLISE DISCURSIVA, COMO ENTENDE – LÁ DENTRO DA 
LITERATURA 

André Luis Mitidieri 
O ROMANCE DE EDUCAÇÃO E SUA IMPORTÂNCIA NA 
HISTÓRIA DO DIALOGISMO 

Adriana Pucci Penteado de 
Faria e Silva 

SOTAQUES NO CINEMA BRASILEIRO DO SÉCULO XXI: 
CARNAVALIZAÇÃO OU DESTRUIÇÃO PARÓDICA DOS LAÇOS 
IDEOLÓGICOS? 
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SESSÃO 02 – “Narratividade, literatura e Análise do Discurso” 

Coordenador: Eduardo Lopes Piris  
Local: Pavilhão das Exatas, 1º andar, sala 9132 

Rubens Alves Duarte 
UMA ANÁLISE DOS DISCURSOS PRESENTES NAS 
NARRATIVAS DE JOSÉ DE ALENCAR E GUSTAVE FLAUBERT 

Pricila Pereira dos Santos FAROESTE CABOCLO – PALCO DE DISCURSOS 

Thiago da Silva Martins 
A OBRA MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS, DE 
MACHADO DE ASSIS, E AS RELAÇÕES DE PODER SOB A 
ÓTICA DA ANÁLISE DE DISCURSO 

Aline Maria dos Santos 
Pereira 

OS DISCURSOS SOBRE A LOUCURA NO CONTO “O 
ALIENISTA”, DE MACHADO DE ASSIS 

Eduardo Lopes Piris 

ESPAÇOS DISCURSIVOS E FORMAÇÕES DISCURSIVAS NO 
ROMANCE SÃO JORGE DOS ILHÉUS, DE JORGE AMADO: 
APONTAMENTOS SOBRE A DELIMITAÇÃO DO CORPUS NA 
ANÁLISE DO DISCURSO LITERÁRIO 

 

SESSÃO 03 – “Construções discursivas da mulher e do feminismo” 

Coordenadora: Quezia dos Santos Lima  
Local: Pavilhão das Exatas, 1º andar, sala 9133 

Almirene Maria Vital da 
Silva Sant’anna 

A REPRESENTAÇÃO DISCURSIVA DA MULHER NO GÊNERO 
CHARGE 

Elionai Mendes da Silva 
O DISCURSO AUTORITÁRIO SOBRE O SILENCIAMENTO DA 
MULHER NA SOCIEDADADE NORDESTINA NO CURTA-
METRAGEM VIDA MARIA 

Celiane Souza Santos 
O QUE FOGE À “TRANSPARÊNCIA”: UMA ANÁLISE DO 
DISCURSO FEMINISTA 

Allana Costa Silva 
A PRESENÇA DO DISCURSO RACISTA NO CONTO 
“NEGRINHA”: ANÁLISE DO DISCURSO DE MONTEIRO 
LOBATO 

Quezia dos Santos Lima 
O FUNCIONAMENTO DO DISCURSO DE DIVULGAÇÃO DO 
FEMINISMO NAS REDES SOCIAIS 

 

SESSÃO 04 – “Análise do discurso publicitário” 

Coordenadora: Reginete de Jesus Lopes Meira  
Local: Pavilhão das Exatas, 1º andar, sala 9134 

Deise Ferreira Souza 
O SUJEITO DO DISCURSO E AS FORMAÇÕES IMAGINÁRIAS 
NO DISCURSO PUBLICITÁRIO: A CAMPANHA PUBLICITÁRIA 
DE 125 ANOS DA COCA-COLA 

Paula Chiaretti ‘VEM PRA RUA’, UM ‘ON A GAGNÉ’ BRASILEIRO 

Claudiana Cardoso da Silva 
ANÁLISE DISCURSIVA DO ANÚNCIO PUBLICITÁRIO: “UM 
BOM COMEÇO, UM BOM PROFESSOR” 

Reginete de Jesus Lopes 
Meira 

O CARICATO DO BAIANO: REPRESENTAÇÃO DISCURSIVA EM 
ANÚNCIOS DE TURISMO 
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27 de agosto, terça-feira 

 
 
 
9h30 – 11h30 
 
Sessões de Comunicação 
 
 

SESSÃO 05 – “Memória discursiva e construção de imagens” 

Coordenador: Elso Soares Leite 
Local: Pavilhão Pedro Calmon, 2º andar, sala 1205 

Elso Soares Leite 
A HOMOSSEXUALIDADE NA MÍDIA: UMA DISCUSSÃO 
HISTÓRICO-DISCURSIVA 

Jamille Santos dos Passos 
IMAGENS DE SALAS DE AULAS E(M) ATUALIZAÇÕES DE 
MEMÓRIAS DISCURSIVAS: DESAFIOS E PROPOSIÇÕES 

Flágila Marinho da Silva 
Lima 

O SUJEITO IMAGINÁRIO NAS ATIVIDADES DE LEITURA DO 
LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA: UMA REFLEXÃO 
SOBRE A LEITURA NA PERSPECTIVA DISCURSIVA 

Tainá Almeida Alves 
Martins 

ESCOLHAS AUTORAIS E SEUS FIOS IDEOLÓGICOS: UM 
LIVRO DIDÁTICO DE INGLÊS EM ANÁLISE 

Iraneide Santos Costa A MÃE VERDADEIRA E A VERDADEIRA MÃE 

 
 
 

SESSÃO 06 – “Representações discursivas do feminino” 

Coordenadora: Palmira Virgínia Bahia Heine Alvarez  
Local: Pavilhão Pedro Calmon, 2º andar, sala 1212 

Sara Rodrigues de Queiroz 
ANÁLISE DO DISCURSO PUBLICITÁRIO PRESENTE NA 
PROPAGANDA DA CHAPINHA “WET 2 STRAIGHT” 

Márcia Rita dos Santos 
Sales 

A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DA FEMINILIDADE EM 
PROPAGANDAS DE COSMÉTICOS 

Claudemara Soares Dalto 
A RELAÇÃO AMOROSA PRESENTE NA CANÇÃO “SEM 
AÇÚCAR” DE CHICO BUARQUE DE HOLANDA: UMA ANÁLISE 
DO DISCURSO LÍTERO-MUSICAL 

Palmira Virgínia Bahia 
Heine Alvarez 

REFLEXÕES SOBRE A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DA 
IMAGEM DA MULHER EM PROPAGANDAS DE ABSORVENTES 
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SESSÃO 07 – “Discurso, argumentação e a política midiatizada” 

Coordenador: Josemar Santos Tonico 
Local: Pavilhão Pedro Calmon, 2º andar, sala 1214 

Rodrigo Seixas Pereira 
Barbosa 

UM ESTUDO DISCURSIVO E ARGUMENTATIVO DO SOFT 
POWER BRASILEIRO 

Laurenci Barros Esteves 
O PAPEL DAS FIGURAS RETÓRICAS NA CONSTRUÇÃO DO 
ETHOS DE DILMA ROUSSEFF 

Gabriella Lima Góes 

A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DO OUTRO NO GÊNERO 
“ENTREVISTA”: ANÁLISE DO DISCURSO DO “DIÁRIO DE 
ILHÉUS” SOBRE OS PRINCIPAIS CANDIDATOS ÀS ELEIÇÕES 
MUNICIPAIS DE 2012 

Cláudio Gonçalves Gomes 
O QUE QUER E PODE ESTA LÍNGUA: MEMÓRIA, DISCURSO E 
PODER EM REVISTAS IMPRESSAS 

Josemar Santos Tonico 
DIÁLOGOS POSSÍVEIS: HISTÓRIA E LINGUAGEM; NO 
CORONELISMO E NOS JORNAIS NO SUL DA BAHIA 

 
 
 

SESSÃO 08 – “Os discursos político, religioso e judicial em diferentes materialidades” 

Coordenadora: Ingrid Bomfim Cerqueira 
Local: Pavilhão Adonias Filho, 1º andar, sala 2105 (Multimeios DLA) 

Aline de Caldas Costa dos 
Santos 

OTIMISMO E MEMÓRIA DO DISCURSO RELIGIOSO NA 
INTERNET: ABORDAGEM SOBRE AS MANIFESTAÇÕES 
CONTRA O AUMENTO DAS PASSAGENS DE ÔNIBUS NO 
FACEBOOK 

Cláudio Henrique de Souza 
Pires 

O DIALOGISMO COMO PRINCIPAL CARACTERÍSTICA DOS 
ENUNCIADOS ANTICORRUPÇÃO DO FACEBOOK 

Naara Gabriele S. Humildes O DISCURSO RELIGIOSO EM VIEIRA COMO INSTRUMENTO 
POLÍTICO DE MODIFICAÇÃO SOCIAL 

Rafaella Elisa da Silva 
Santos 

OS ANTIGO E NOVO TESTAMENTOS E O CÓDIGO DE 
HAMURABI NO ORKUT: HETEROGENEIDADE EM DISCURSOS 
SOBRE DIREITOS HUMANOS 

Ingrid Bomfim Cerqueira 
OS EFEITOS DE SENTIDO PRODUZIDOS PELA CENOGRAFIA 
NA SENTENÇA JUDICIAL “A CRÔNICA DE UM CRIME 
ANUNCIADO” 

 



Programação e Caderno de Resumos da II Jornada de Análise do Discurso da UESC.  
26 e 27 de agosto de 2013 - Universidade Estadual de Santa Cruz - Ilhéus – Bahia 

 

9 
 

 
13h30 – 15h30 
 

Mesa-redonda “Estudos discursivos na perspectiva bakhtiniana” 

Local: Auditório da Torre Administrativa, 5º andar 

Vânia Lúcia Menezes Torga 
(UESC) 

LEITURA, MEMÓRIA E ALUSÃO NAS NARRATIVAS 
LITERÁRIAS 

Adriana Pucci Penteado de 
Faria e Silva (UFBA) 

(MULTI)LETRAMENTOS ACADÊMICOS E CONSTRUÇÃO DE 
IDENTIDADES EM DIFERENTES ESFERAS ESTÉTICAS: UMA 
PERSPECTIVA DIALÓGICA 

André Luis Mitidieri (UESC) BAKHTIN (AUTO)BIOGRÁFICO 

 
 
 
15h30 – 17h30 
 

Mesa-redonda “Estudos discursivos na perspectiva pecheutiana” 

Local: Auditório da Torre Administrativa, 5º andar 

Iraneide Santos Costa 
(UFBA) 

A CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES NA MÍDIA: ESTUDO DE 
RELAÇÕES ENTRE DISCURSO, CULTURA E SOCIEDADE 

Palmira Virgínia Bahia 
Heine Alvarez (UEFS) 

ANÁLISE DO DISCURSO PECHETIANA: PESQUISA E ESTUDO 
NA UEFS 

Eduardo Lopes Piris (UESC) A ARGUMENTAÇÃO NA TEORIA/ANÁLISE DO DISCURSO: 
PRINCÍPIOS TEÓRICOS E CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 
 
 
17h30  
 
Encerramento 
Local: Auditório da Torre Administrativa, 5º andar. 
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RESUMOS DAS COMUNICAÇÕES 
 

. 

 

SOTAQUES NO CINEMA BRASILEIRO DO SÉCULO XXI: CARNAVALIZAÇÃO OU 
DESTRUIÇÃO PARÓDICA DOS LAÇOS IDEOLÓGICOS? 

Adriana Pucci Penteado de Faria e Silva   
Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

Nesta apresentação, o objetivo é discutir, a partir da análise de uma cena do filme Durval 
Discos, de Anna Muylaert (2002), se a subversão das relações de poder, emblemática do 
período em que se desenvolve a ação da obra, pode ser entendida como um processo de 
carnavalização ou se representa uma destruição paródica de laços ideológicos que resulta, 
historicamente, num processo de mudança social. Estão em foco, na cena escolhida, os 
signos ideológicos que refletem e refratam embates discursivos entre identidades de 
imigrantes nordestinos e das populações das zonas que historicamente receberam fluxos 
migratórios. A trama se desenvolve na segunda metade da década de 1990. O cenário da 
loja Durval Discos, em São Paulo, aponta desde o início para uma decadência física, que 
culmina com seu desmoronamento. Dentro da temática dessa passagem de um tempo a 
outro, para nossos objetivos, destaca-se a cena que se desenvolve do capítulo2 do DVD 
(13min e 25s a 14min e 23s). Trata-se de entrevista a uma senhora baiana, candidata à 
vaga de empregada doméstica na casa de Durval e de sua mãe, que estão dispostos a 
oferecer uma quantia irrisória pelo serviço. Nessa cena, nota-se que os aspectos verbais e 
visuais articulam-se na construção de uma subversão das relações sociais. Questionamos, 
tendo como base noções teóricas que emergem da obra de Bakhtin e do Círculo, se essa 
subversão pode ser caracterizada como carnavalização sob o crivo de um grande tempo, em 
que há evidências sociais de que tal mudança se consolidou na sociedade.  

Palavras-chave: Carnavalização. Destruição Paródica. Embates identitários. Relações sociais. 

 

 

OTIMISMO E MEMÓRIA DO DISCURSO RELIGIOSO NA INTERNET: ABORDAGEM 
SOBRE AS MANIFESTAÇÕES CONTRA O AUMENTO DAS PASSAGENS DE ÔNIBUS NO 

FACEBOOK 

Aline de Caldas Costa dos Santos 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)/FAPESB 

Este trabalho tem como objetivo identificar traços de uma memória coletiva relativa ao 
discurso religioso materializada em narrativas de otimismo que abordam as manifestações 
contra o aumento das passagens de ônibus, ocorridas em junho de 2013, em várias cidades 
do país, divulgadas na rede social Facebook. O estudo é exploratório, realizado por meio de 
revisão bibliográfica multidisciplinar e estudo de caso a partir do referencial teórico da Análise 
do Discurso de linha francesa. Dentre os resultados alcançados, constata-se a proposição de 
um novo quadro social de memória social delineado por um otimismo referente à afirmação 
de valores morais sobre os valores materiais ou de status, o que funciona como estratégia de 
memória do discurso religioso na internet.  

Palavras-chave: Memória. Otimismo. Discurso Religioso. Internet. 
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OS DISCURSOS SOBRE A LOUCURA NO CONTO “O ALIENISTA”  
DE MACHADO DE ASSIS 

Aline Maria dos Santos Pereira 
Universidade do Estado da Bahia (UNEB)  

Com base nos pressupostos da Análise de Discurso de Linha Francesa, o presente trabalho 
analisa os discursos sobre a loucura no conto “O Alienista” de Machado de Assis, com o 
objetivo de verificar como diferentes ideologias sobre essa temática, mediadas pelas 
Formações Ideológicas e pelas Formações Discursivas, se materializam no discurso. Para o 
estudo proposto utilizamos como referencial teórico os autores Brandão (1995), Foucault 
(2001), Maingueneau (2005), Orlandi (1996) e Pêcheux (1997). A metodologia utilizada foi 
a análise do corpus associada à discussão do referencial teórico tendo como parâmetro o 
método dialético de Kosik (2002). Dentre os discursos encontrados, destacamos, os loucos 
põem em risco a sociedade, devendo viver em cárcere privado; a loucura é passível de 
classificação e cura; a loucura é objeto de estudo apenas da ciência; os loucos são 
considerados doentes, alienados, dementes; o considerado “normal” na verdade se constitui 
como loucura. Nessa linha de pensamento, a presente pesquisa mostra-se relevante, pois 
evidencia que os discursos do médico Simão Bocamarte e da população de Itaguaí são 
mediados pelas Formações Ideológicas e Discursivas nas quais se inserem. Além disso, 
apresenta diferentes discursos sobre a loucura presentes na obra, possibilitando um 
paralelo com os discursos presentes na sociedade, e consequentemente, reflexão sobre os 
mesmos. 

Palavras-chave: Loucura. Formações Ideológicas. Formações Discursivas. Sociedade. 

 

 

A PRESENÇA DO DISCURSO RACISTA NO CONTO “NEGRINHA”: ANÁLISE DO 
DISCURSO DE MONTEIRO LOBATO 

Allana Costa Silva  
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 

Esta comunicação visa apresentar o trabalho que desenvolvemos durante a disciplina 
“Prática de Pesquisa em Língua Portuguesa e Literatura”, o qual teve por objetivo investigar 
de que modo a ideologia racista está presente no conto “Negrinha”, publicado por Monteiro 
Lobato (1955) em livro homônimo. Os pressupostos teóricos da pesquisa baseiam-se nos 
postulados da Análise do Discurso, especialmente os trabalhos de Pêcheux, Maingueneau e 
Orlandi. A análise recorre à noção de discurso citado e de discurso citante, para examinar os 
enunciados da personagem “D. Inácia”, bem como os do narrador do conto. Os resultados 
obtidos permitem observar que há uma diferença entre a ideologia presente nos enunciados 
da personagem e a do narrador, o que tem suas consequências no que tange à ideologia do 
autor do conto. Por fim, este trabalho traz uma reflexão a cerca da importância da 
discussão em sala de aula a respeito dos contextos em que os livros literários foram escritos 
e que os discursos contidos neles representam a ideologia vigente na época. 

Palavras-chave: Análise do Discurso. Ideologia. Racismo. Literatura. Monteiro Lobato. 
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A REPRESENTAÇÃO DISCURSIVA DA MULHER NO GÊNERO CHARGE 

Almirene Maria Vital da Silva Sant’anna 
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) 

Desde a antiguidade os discursos sobre a mulher são perpassados pelos sentidos de 
inferioridade: submissa, incapaz, frívola, entre outros. Apesar das mudanças sociais e 
conquistas feministas, é possível perceber que esses discursos permanecem e são 
evidenciados de diversas formas. Nota-se isso nas músicas, nas novelas, nos discursos 
masculinos que, em geral, revelam uma ideologia que subjuga a capacidade intelectual da 
mulher. O presente trabalho visa analisar a representação discursiva da mulher no gênero 
charge, buscando compreender os processos de construção dos sentidos acerca da imagem 
feminina, identificando as formações discursivas e ideológicas atreladas a ela, relacionando os 
sentidos gerados aos gestos do interdiscurso que embasam a construção discursiva da noção 
do que é ser mulher. A base teórica será a teoria da Análise de Discurso de linha francesa. Na 
análise de discurso, mais do que interpretar é preciso compreender como os discursos fazem 
sentido, compreender as condições de produção dos discursos; que não existe sujeito sem 
discurso nem discurso sem ideologias. Para atingir tal objetivo foram analisadas duas charges 
veiculadas no Facebook que demonstram a forma preconceituosa como a mulher é vista não 
apenas pelo homem, mas também pela sociedade. Essa visão reitera os velhos discursos de 
que a mulher só serve para os trabalhos domésticos e só entende de amenidades. A análise 
das referidas charges demonstrou que os discursos acerca da imagem da mulher estão 
vinculados a preconceitos e estereótipos, contribuindo, assim, para a construção do conceito 
negativo, o que implica uma desvalorização pessoal e profissional da mulher. 

Palavras-chave: Representação discursiva. Mulher. Discurso. Interdiscurso.  

 

 

O ROMANCE DE EDUCAÇÃO E SUA IMPORTÂNCIA NA HISTÓRIA DO DIALOGISMO 

André Luis Mitidieri 
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 

Esta discussão se justifica a partir do momento em que o trajeto percorrido desde o texto 
escrito por Mikhail Bakhtin em 1919, Arte e responsabilidade, até o livro de Leonor Arfuch, 
O espaço biográfico: dilemas da subjetividade contemporânea (2010), faz-nos ver que o 
dialogismo bakhtiniano joga importância fundamental nas inter-relações das formas e dos 
gêneros (auto)biográficos com o gênero romanesco, modificando produtiva e 
reciprocamente os seus modos de existência. Compreendido nesse entrecruzamento dos 
estudos discursivos com a poética histórica e a teoria literária, o “espaço biográfico” permite 
trazer à baila noções cativas na reflexão bakhtiniana, tais como dialogismo, diálogo, estilo, 
evento, gêneros discursivos, prosa, sentido e sujeito. Por isso, em investigação de cunho 
qualitativo-bibliográfico, buscamos apontar que, no texto bakhtiniano anterior a “Formas de 
tempo e de cronotopo no romance (ensaios de poética histórica)”, intitulado “O romance de 
educação e sua importância na história do realismo” (1936-1938), o pensador russo já 
apontava vinculações entre “cronotopos” específicos e determinados subgêneros 
romanescos, a exemplo dos romances biográfico, de provação e de viagens. Como 
resultados parciais da pesquisa, notamos que o conceito de “exotopia”, ligado intimamente 
ao de cronotopo, por também considerar as categorias de espaço e tempo, afirma a 
indissolubilidade entre a criação estética individual e os atos éticos e epistemológicos.  

Palavras-chave: Discurso e teoria literária. Espaço biográfico. Mikhail Bakhtin. Prosaica. 
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O QUE FOGE À “TRANSPARÊNCIA”: UMA ANÁLISE DO DISCURSO FEMINISTA 

Celiane Souza Santos 
Universidade do Estado da Bahia (UNEB) 

Todo e qualquer discurso, por mais transparente e natural que pareça, é questionável desde 
quando não existe afirmação do óbvio. A carga semântica dos signos linguísticos faz com 
que a linguagem apresente uma ilusão de transparência, levando-nos a acreditar naquilo 
que facilmente se vê. São essas coisas - que fogem à transparência - que a presente 
pesquisa se propõe a analisar, no intuito de contribuir para tornar possível a construção de 
novas relações. Para tanto, tendo o discurso feminista enquanto foco de estudo, são 
analisados recortes do discurso da feminista Rose Marie Muraro, extraídos de entrevistas 
concedidas por ela a jornais e revistas no período de 2000 a 2013. O objetivo majoritário 
desse trabalho é elaborar uma análise dos recortes das entrevistas conforme os princípios 
teórico-metodológicos da Análise do Discurso Pecheutiana a fim de discutir os mecanismos 
de produção de sentidos de uma determinada discursividade. De modo mais específico, 
objetiva-se investigar as diversas posições-sujeito relacionadas com determinadas 
Formações Discursivas a que ela recorre para construir seu discurso e observar de que 
forma Muraro recorre ao interdiscurso em seu discurso para a produção de sentido. A 
necessidade de se levar a efeito tal pesquisa, parte da ciência de que os processos 
discursivos são heterogêneos e estão sob o signo das condições ideológicas da 
reprodução/transformação das relações de produção. Nesta medida, analisar estes recortes 
é oportunizar, a esse campo de pesquisa, outros olhares de um discurso que é tão produtor 
de diferentes sentidos e que sinaliza a presença de sujeitos historicamente constituídos. 

Palavras-chave: Análise do Discurso Pecheutiana. Feminismo. Ilusão da Transparência. 
Formações Discursivas. 

 

 

A RELAÇÃO AMOROSA PRESENTE NA CANÇÃO “SEM AÇÚCAR” DE CHICO BUARQUE 
DE HOLANDA: UMA ANÁLISE DO DISCURSO LÍTERO-MUSICAL 

Claudemara Soares Dalto 
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 

Este artigo consistiu em um estudo sobre a imagem da relação amorosa presente na canção 
“Sem açúcar” do cantor e compositor Chico Buarque de Holanda e interpretada pela cantora 
Maria Bethânia em gravação feita em 1975 pela Phonogram/Philips. Para tanto, nossa 
análise focalizou as condições de produção desse discurso buarqueano, observando o papel 
das formações imaginárias na construção da imagem do homem, da mulher e de sua 
relação conjugal. Assim, mostramos como essas imagens funcionam no processo de 
reprodução e representação do discurso amoroso no discurso lítero-musical. A 
fundamentação teórica da pesquisa apoia-se nos pressupostos da Análise do Discurso, 
especialmente os trabalhos de M. Pêcheux e de E. Orlandi. 

Palavras-chave: Análise do Discurso. Canção. Formações imaginárias. Relação Amorosa.  
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ANÁLISE DISCURSIVA DO ANÚNCIO PUBLICITÁRIO: “UM BOM COMEÇO, UM BOM 
PROFESSOR” 

Claudiana Cardoso da Silva 
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 

Esta comunicação tem por objetivo apresentar uma análise do discurso apresentado no 
projeto “Todos pela educação” do Governo Federal, especificamente a propaganda intitulada 
“Um bom começo, um bom professor”. Para tanto, assume os pressupostos teóricos da 
temática Análise do Discurso, recorrendo aos trabalhos de Orlandi (2005 e 2006), Brandão 
(2004), Maingueneau (1993) e Koch (1996), para dar conta de compreender como a 
imagem do “bom professor” é construída nesse discurso publicitário veiculado pela 
televisão. Além disso, pretende-se mostrar os elementos que influenciam sua produção, 
ressaltando a ideologia abordada e trabalhando a linguagem como discurso no seu contexto 
sócio-histórico, sem perder de vista a unidade do texto como objeto empírico situando-o na 
concepção da análise do discurso. Por fim, espera-se que o resultado do estudo seja capaz 
de oferecer contribuições significativas para o trabalho com os gêneros discursivos através 
da multiplicidade dos elementos linguísticos desenvolvidos e analisados. 

Palavras-chave: Análise do discurso. Anúncio publicitário. Professor. Formações 
imaginárias. 

 

 

O QUE QUER E PODE ESTA LÍNGUA:  
MEMÓRIA, DISCURSO E PODER EM REVISTAS IMPRESSAS 

 
Cláudio Gonçalves Gomes 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

Neste trabalho, que se vincula ao nosso projeto de pesquisa de doutoramento pela 
Universidade Federal da Bahia, orientado pela Profa. Dra. Iracema Luiza de Sousa, visamos 
analisar como a memória discursiva reatualiza uma formação discursiva purista no que 
concerne à língua na instância midiática, representada pela revista impressa Língua 
Portuguesa: Conhecimento Prático e Língua Portuguesa. Para tanto, selecionamos um 
corpus, composto de alguns gêneros discursivos que circulam nas revistas. Neste estudo, 
fundamentamos nossa análise no mirante na análise do discurso francesa (AD), advinda dos 
estudos de Pêcheux, Courtine e Foucault. As nossas breves análises revelaram que há um 
discurso sobre a língua pautada no prescritivismo que reverbera nestes artefatos culturais, 
em que uma ordem discursiva exerce o controle sobre o que é língua, legitimando uma 
fetichização de uma norma a que os sujeitos devem obedecer, tornando-se, assim, 
cúmplices da sua própria submissão linguística. 

Palavras-chave: Memória discursiva. Norma. Poder. Mídia. 
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O DIALOGISMO COMO PRINCIPAL CARACTERÍSTICA DOS ENUNCIADOS 
ANTICORRUPÇÃO DO FACEBOOK 

Cláudio Henrique de Souza Pires 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

O presente trabalho pretende compreender como se constituem alguns enunciados 
anticorrupção publicados em pôsteres do Facebook. O acelerado avanço das tecnologias 
digitais tem influenciado os sujeitos em diversas esferas da sociedade. Presenciamos na 
última década uma revolução nas formas de comunicação na internet mediada pelas redes 
sociais digitais. Por meio dos processos de interação que ocorrem através dessas redes 
sociais, as relações humanas estão se alterando. Essas mudanças nos propõem a 
necessidade de revisão dos conceitos tradicionais, permitindo-nos repensar as relações 
dialógicas que se apresentam. Diante disso, não podemos analisar os acontecimentos que 
ocorrem em redes sociais digitais e na sociedade sem antes compreendermos os fenômenos 
linguístico-discursivos que impulsionam essas manifestações socioculturais. Portanto, 
buscaremos analisar nessas relações dialógicas, o lugar onde essas práticas discursivas se 
materializam, e dessa forma, compreender as condições de produção que geram os efeitos 
de sentido. Para isso, apoiamo-nos em estudos do discurso pela abordagem do dialogismo e 
gêneros discursivos com base nos pressupostos teóricos do Círculo de Bakhtin (1929) e 
para descrever o funcionamento dessas novas formas de interação por meio das redes 
sociais na internet, recorremos às contribuições de Marcuschi (2002) e do campo da 
comunicação por meio de Levy (1999), Recuero (2009) e Lemos (2002). 

Palavras-chave: Rede Social. Facebook. Dialogismo. Discurso. 

 

 

O SUJEITO DO DISCURSO E AS FORMAÇÕES IMAGINÁRIAS NO DISCURSO 
PUBLICITÁRIO: A CAMPANHA PUBLICITÁRIA DE 125 ANOS DA COCA-COLA 

Deise Ferreira Souza 
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 

Esta comunicação é um recorte de nossa pesquisa de Iniciação Científica cujo objetivo é 
analisar o discurso da Coca-Cola em sua campanha publicitária de 125 anos, tendo como 
anúncio: “Razões para acreditar. Os bons são maioria”, veiculada no ano de 2011, 
focalizando aí o papel das formações imaginárias na construção da imagem da marca e de 
seu consumidor, desdobramentos do sujeito discursivo. Para tanto, a pesquisa apoia-se nos 
pressupostos teórico-metodológicos da Análise do Discurso de linha francesa, recorrendo 
aos trabalhos de Michel Pêcheux, de Eni Orlandi, de Ana Zandwais, de Freda Indursky e de 
Ana Lúcia Toscano. Neste momento, nosso objetivo é apresentar o que a literatura diz sobre 
o conceito de formação imaginária e sujeito do discurso mostrar sua relevância para a 
análise do corpus da pesquisa, bem como pinçar sequências discursivas da campanha 
publicitária comemorativa da Coca-Cola de 125 anos, para ilustrar essa questão das 
formações imaginárias. Esses estudos revelam de que modo tais formações atuam como 
idéia de circulação de sentidos construídos entre o consumidor e a marca. 

Palavras-chave: Análise do Discurso. Formações Imaginárias. Discurso publicitário. Coca-
Cola. 
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ESPAÇOS DISCURSIVOS E FORMAÇÕES DISCURSIVAS NO ROMANCE SÃO JORGE 
DOS ILHÉUS, DE JORGE AMADO: APONTAMENTOS SOBRE A DELIMITAÇÃO DO 

CORPUS NA ANÁLISE DO DISCURSO LITERÁRIO 

Eduardo Lopes Piris 
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)/PD UFSCar 

O objetivo desta comunicação é apresentar um recorte de minha pesquisa de pós-doutorado 
sobre o discurso literário de Jorge Amado a respeito da sociedade que se construiu em torno 
da economia do cacau desenvolvida na região sul da Bahia entre os séculos XIX e XX. Neste 
momento, apresentarei uma breve discussão sobre os critérios de delimitação do corpus 
para a análise do discurso literário, para, entretanto, focalizar uma das etapas desse 
processo da pesquisa, a saber: a identificação das representações das formações 
discursivas que atravessam o romance São Jorge dos Ilhéus (1944) e, a partir daí, o 
levantamento dos espaços discursivos que revelam os embates ideológicos reproduzidos 
nesse romance. Como fundamentação teórico-metodológica, assumo os pressupostos da 
Análise do Discurso inaugurada por Michel Pêcheux e, para os objetivos específicos deste 
trabalho, recorro ao trabalho de Jean-Jacques Courtine (2009 [1981]), aderindo, portanto, 
à proposta de construção de corpus em Análise do Discurso com base na interdiscursividade 
e nas redes de memória. Desse modo, tomarei o romance de Jorge Amado não como um 
corpus dado a priori, mas extrapolando as fronteiras da superfície material que se 
apresentam à primeira vista como sendo um corpus de pesquisa. Por fim, espero que os 
resultados deste trabalho permitam identificar espaços discursivos que revelem a 
historicidade do discurso do referido romance de Jorge Amado, para além do antagonismo 
maniqueísta “comunismo versus capitalismo” que muitas vezes embota o entendimento que 
se tem da obra de Jorge Amado. 

Palavras-chave: Discurso literário. Corpus. Espaço discurso. Formação discursiva. 

 

 

O DISCURSO AUTORITÁRIO SOBRE O SILENCIAMENTO DA MULHER NA 
SOCIEDADADE NORDESTINA NO CURTA-METRAGEM VIDA MARIA 

Elionai Mendes da Silva 
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)/FAPESB 

Este trabalho é fruto do projeto de Iniciação Científica cujo objetivo é identificar os discursos 
que atravessam o filme Vida Maria. A análise volta-se para a interdiscursividade no curta-
metragem, buscando identificar na materialidade discursiva - que, segundo Maingueneau, é 
intersemiótica – tanto o discurso hegemônico, quanto o discurso de resistência sobre a 
condição de vida da mulher no sertão nordestino, representado no curta como uma vida 
maria. Para tanto, a pesquisa apóia-se nos pressupostos teóricos da Análise do Discurso, 
especificamente nos trabalhos de Michel Pêcheux e de Dominique Maingueneau. O trabalho 
apresenta parte do curta metragem expostos em fotogramas por ordem de aparição, os quais 
constituem o corpus de nossa pesquisa, destacando algumas passagens do curta, na busca 
por identificar seqüências discursivas que reproduzem o discurso autoritário (hegemônico) e o 
discurso de resistência, identificando também alguns mecanismos de silenciamentos pelo qual 
passa esse discurso que resiste ao autoritarismo e que cerceia o lugar da mulher na 
sociedade nordestina cearense.  

Palavras-chave: Interdiscursividade. Ideologia. Corpus. Curta-metragem. 
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A HOMOSSEXUALIDADE NA MÍDIA: UMA DISCUSSÃO HISTÓRICO-DISCURSIVA 

Elso Soares Leite 
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 

O presente trabalho trata da homossexualidade na mídia e sua formação ideológica, através 
da análise dos enunciados da mídia e o que estas “dizem” sobre a homossexualidade. 
Assim, esse trabalho se realizou com a finalidade de investigar quais os sentidos sobre a 
homossexualidade, instituídos pela história, são retomados, pela memória, no momento em 
que a mídia constrói e faz circular na sociedade o discurso do referido tema. A pesquisa se 
fundamenta nos pressupostos teórico-analíticos da Análise de Discurso, de linha francesa, a 
partir das contribuições teóricas de Pêcheux (2008) e da teórica brasileira, Eni Orlandi 
(2008) e dos aportes teóricos de Foucault (2009) sobre as questões referentes à 
sexualidade, entre outros. Observamos, nesse trabalho, em qual formação discursiva os 
enunciados da mídia se inscreveram para poder “dizer” sobre a homossexualidade, ou como 
um “desvio da norma” heterossexualizante, ou como uma “opção sexual” ou uma orientação 
sexual, conforme lhe confere os estudos contemporâneos a respeito do binômio sexo e 
gênero. Os resultados nos mostram que, de fato, os sentidos evidenciados no 
funcionamento do discurso da mídia são aqueles que se dão pela “interpelação” ideológica 
militar, circunscrita pela heteronormativa, tais como: “desvio de conduta”, “pecado”, 
“anormalidade” e “doença”. 

Palavras-chave: Mídia. Homossexualidade. Discurso. Mídia. Formação ideológica. 

 

 

O SUJEITO IMAGINÁRIO NAS ATIVIDADES DE LEITURA DO LIVRO DIDÁTICO DE 
LÍNGUA PORTUGUESA: UMA REFLEXÃO SOBRE A LEITURA NA PERSPECTIVA 

DISCURSIVA 

Flágila Marinho da Silva Lima 
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) 

O presente trabalho tem por objetivo analisar como a leitura é trabalhada no livro didático 
de Língua Portuguesa, bem como perceber como o livro constrói o sujeito imaginário a 
partir das atividades de interpretação de textos. Sabe-se que o livro didático é, por muitas 
vezes, o único recurso pedagógico do professor, sendo, portanto, fundamental que este 
possa ser objeto de variados estudos, tendo em vista sua larga utilização em sala de aula. 
Para tal objetivo foi selecionado como corpus o livro de Língua Portuguesa – 6º ano, da 
coleção Diálogo. Como resultado preliminar da pesquisa em curso, é possível asseverar que, 
o texto ainda é considerado como portador de um único sentido e este deve ser captado 
pelo aluno. Assim, as atividades analisadas não instigam uma problematização da leitura, 
nem mesmo expõem o olhar leitor para a relação da língua com a história e o ideológico, já 
que estes permeiam o processo de leitura na construção dos sentidos. Dessa forma, os 
gestos de interpretação produzidos pelas atividades propostas conduzem a constituição de 
um determinado sentido que deverá ser resgatado pelo leitor imaginário e, posteriormente, 
pelo sujeito leitor. Por conseguinte, percebe-se que as atividades silenciam os aspectos 
históricos e ideológicos constitutivos do dizer/escrever e se reportam, apenas, para a 
semântica interna do texto. É importante ressaltar, também, que o aporte teórico do 
referido trabalho é, pois, a teoria da Análise de Discurso de Linha Francesa a qual tem como 
seu principal representante Michel Pêcheux. 

Palavras-chave: Leitura. Sentidos. Gestos de interpretação. Sujeito imaginário. 
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A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DO OUTRO NO GÊNERO “ENTREVISTA”: ANÁLISE DO 
DISCURSO DO “DIÁRIO DE ILHÉUS” SOBRE OS PRINCIPAIS CANDIDATOS ÀS 

ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2012 

Gabriella Lima Góes 
Estadual de Santa Cruz (UESC)/FAPESB 

O objetivo desta comunicação é apresentar um recorte de nossa pesquisa de Iniciação 
Científica que trata de investigar as relações interdiscursivas entre o discurso jornalístico e o 
discurso político, por meio do exame dos mecanismos discursivos de construção da imagem 
do político por meio da mídia. A pesquisa fundamenta-se nos pressupostos teóricos da 
Análise do Discurso de orientação francesa, recorrendo aos trabalhos de Pêcheux, 
Maingueneau e Gregolin. Neste momento, iremos apresentar a parte do corpus da pesquisa 
que concerne a esta comunicação e seus critérios de seleção, bem como uma análise do 
discurso do jornal impresso “Diário de Ilhéus” sobre as eleições municipais da cidade de 
Ilhéus ocorridas no ano de 2012. A análise focaliza a construção da imagem dos candidatos 
Jabes Ribeiro (PP) e Profa. Carmelita (PT) pelo discurso do jornal, examinando as 
entrevistas concedidas ao referido jornal, especificamente elementos reveladores como a 
manchete, a apresentação da personalidade entrevistada, o jogo de perguntas e respostas. 

Palavras-chave: Discurso. Entrevista. Jornal. Eleições. 

 

 

ANÁLISE DISCURSIVA, COMO ENTENDE – LÁ DENTRO DA LITERATURA 

Iara Sandra Ferraz Brito 
   Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar as possibilidades de leituras para trabalhar com 
análise discursiva e argumentativa, através dos textos literários, e entendermos, à 
multiplicidade de ensinamentos, e assim, percebermos sua importância como qualquer 
outro texto. Para isso será avaliado o papel da cada elemento para em sua estrutura, e o 
percurso que confere unidade a essas vozes é a necessidade de se pensar o método de 
análise, em face de objetos discursivos constituídos não só pelo linguístico, mas também 
pelo imagético e pelo sonoro. O objetivo principal é identificar seus limites, onde o sujeito 
passa da unidade para a multiplicidade, para assim desenvolver as curiosidades da 
linguagem entre o autor e o leitor. A pesquisa tem como embasamento teórico, os 
fundamentos da literatura no interior das ciências de linguagem, tendo como as propostas 
de pesquisas as teorias de (Foucault, 1995), (Santos, 2002), (Bakhtin, 1999) entre outros. 

Palavras-chave: Análise discursiva. Literatura. Multiplicidade. Linguagem. Imaginário. 
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OS EFEITOS DE SENTIDO PRODUZIDOS PELA CENOGRAFIA NA SENTENÇA 
JUDICIAL “A CRÔNICA DE UM CRIME ANUNCIADO” 

Ingrid Bomfim Cerqueira 
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 

Esta comunicação é um recorte de nossa pesquisa de Iniciação Científica cujo objetivo é 
analisar o discurso do Dr. Gerivaldo Alves Neiva na sentença intitulada “A crônica de um 
crime anunciado”, proferida na Comarca de Conceição do Coité, Bahia, em 07 de agosto de 
2008. A análise volta-se para o processo de construção dos efeitos de sentido nesse gênero 
em razão das três cenas, sobretudo da cenografia por projetar um aparente distanciamento 
da cena de enunciação prototipicamente esperada pelo gênero “sentença” e da ritualização 
da comunicação judicial. Para tanto, a pesquisa apoia-se nos pressupostos teórico-
metodológicos da Análise do Discurso, dita de orientação francesa, especificamente nos 
trabalhos de Dominique Maingueneau. Neste momento, nosso objetivo é apresentar a 
análise de algumas sequências discursivas que mostram a relação entre as cenas validadas 
“jornalística” e “cristã” e a cenografia da crônica e, assim, revelam os efeitos de sentidos 
construídos nessa sentença e a legitimação de um discurso de absolvição do réu. 

Palavras-chave: Análise do Discurso. Sentença Judicial. Cenas Enunciativas. Cenografia. 

 

 

A MÃE VERDADEIRA E A VERDADEIRA MÃE 

Iraneide Santos Costa 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

Neste trabalho, elege-se como precípuo objetivo discutir até que ponto as relações 
sanguíneas são determinantes nas discursivizações em torno da família. Procede-se então a 
algumas indagações, como: quais as imagens atribuídas ao sujeito filho adotivo - o 
“adotado” - pelas discursivizações em torno desse? Como e quais práticas discursivas se 
entrelaçam compondo um conjunto de possibilidades de dizer e de agir desse sujeito, 
engendrando uma identidade baseada em critérios arbitrários, que se apresentam com 
caráter atemporal (FOUCAULT, 1987) e o constituem? Além do mais, partindo do 
pressuposto de que vem a ser no ponto de encontro de uma memória (o interdiscurso) com 
uma atualidade (o intradiscurso) que se instaura o efeito de memória, explicitam-se 
especificidades de práticas discursivas em torno do objeto imaginário “mãe verdadeira” e 
seus efeitos de sentidos a partir do entrecruzamento língua/sociedade/história/ memória. É 
importante salientar que se concebe “prática discursiva” como “conjunto de regras 
anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que definiriam, em uma 
dada época e para uma determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, as 
condições de exercício da função enunciativa” (FOUCAULT, 1972, p. 136); bem como se 
entende verdade como “conjunto das regras segundo as quais se distingue o verdadeiro do 
falso, e se atribui ao verdadeiro efeito específico de poder” (FOUCAULT, 1984, p. 13). Como 
embasamento teórico, valemo-nos da Análise do Discurso pecheutiana e dos postulados 
foucaultianos. Quanto ao corpus, optou-se por trabalhar com textos midiáticos por hoje se 
perceber a forte influência da mídia na legitimação de verdades.  

Palavras-chave: Discurso. Memória discursiva. Prática discursiva. Imagem. Família. 
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IMAGENS DE SALAS DE AULAS E(M) ATUALIZAÇÕES DE MEMÓRIAS DISCURSIVAS: 
DESAFIOS E PROPOSIÇÕES  

Jamille Santos dos Passos  
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) 

Nesta comunicação, enquadramos o imagético no interior do quadro teórico da Análise do 
Discurso Francesa para tomar a imagem como um dispositivo que além de ser durável no tempo, 
revela uma estratégia de comunicação (Davalon, 2007). Como corpus de análise, tomamos um 
conjunto de fotos, que registram e deflagram salas de aulas de diferentes lugares do mundo, para 
interpretar essas imagens como acontecimentos discursivos capazes de (re)produzir significados 
que calibram e balizam facetas intra e interculturais do espaço discursivo que a sala de aula 
instaura e representa. Para a abordagem discursiva do corpus, operamos com as categorias pré-
construído (Henry, 1992) e memória discursiva (Pêcheux, 2007; Orlandi, 2007; Achard, 2007) 
como chaves interpretativas para evocar efeitos e defeitos de sentido estabilizados nas imagens. 
A imagem, cumpre registrar, é também registro da relação intersubjetiva e social, uma vez que a 
imagem não é legível na transparência, pois há discursos que estão a atravessar e a constituir 
(Pêcheux, 2007). A memória discursiva será, assim, apreendida como aquilo que, face a um 
imagem que surge como acontecimento a ler, vem (re)estabelecer os implícitos. Resultados 
parciais de um primeiro gesto de leitura de seis imagens apontam para: i) a pertinência se buscar 
refinar a compreensão da eficácia simbólica da imagem como uma produção cultural 
(re)produtora de sentidos, bem como sinalizam ii) especificidades e desafios de se tomar o 
imagético como objeto de exame e, portanto, como objeto de discurso (Mondada; Dubois, 2002).  

Palavras-chaves: Imagem. Memória discursiva. Pré-construído. 

 

PRÁTICAS DISCURSIVAS DOS CENÁRIOS AULA: UM ESPAÇO DE RECONSTRUÇÃO 
DE IDENTIDADES INTERACIONALMENTE ENCENADAS 

Jéssica Stefhânia Figueiredo Rocha 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)/FAPESB 

Orientando-nos pelos estudos da teoria dialógica da linguagem referenciada no Círculo de Bakhtin 
(1986, 2003), bem como nos estudos da interação didática no ambiente aula (MATENCIO, 2001), 
e com subsídios teóricos de Fairclough (2007) e de Foucault (2004; 2007), tomamos o discurso 
didático como objeto de análise e lugar de (re)construção das identidades de professor e alunos. 
A sala de aula é, nessa medida, pensada como um gênero do discurso (BAKTHIN 2003, 
MATENCIO, 2001) que se orienta por percursos interativos a fim de se analisar as diferentes 
vozes, valores mutáveis e concorrentes a elas subjacentes, por meio das quais docente e 
discente(s) re(a)presentam-se discursivamente na sala de aula, por meios de seus dizeres e 
silêncios constitutivos da dialogia (a interação discursiva entre docente e discente é firmada por 
circunstâncias que expressam a contraposição de lugares). Episódios de aulas transcritas de 
Língua Portuguesa são trazidos para demonstrar de que modo essa dialogia pode linguisticamente 
se materializar. Para a análise discursiva desses episódios foram atualizadas as noções de 
referente, objeto de discurso e pré-construído. Como metodologia de trabalho agenciada para 
geração e tratamento dos dados, recorremos a princípios da abordagem etnográfica de pesquisa 
(ERICKSON, 1973, 2004) com vistas a análises qualitativas (FLICK, 2005). Busca-se coma a 
análise dos dados atestar que os papéis sociointeracionais de professor e alunos, embora sejam 
complementares, são constituídos por meio da ambivalência discursiva da dialogia presentificada 
no gênero aula.  

Palavras-chave: Aula. Dialogia. Discurso. Discurso-Didático. 
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DIÁLOGOS POSSÍVEIS: HISTÓRIA E LINGUAGEM; NO CORONELISMO E NOS 
JORNAIS NO SUL DA BAHIA 

Josemar Santos Tonico 
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 

A presente comunicação tem o objetivo de analisar aspectos históricos, a partir dos jornais 
O Intransigente, de Itabuna-BA, e Diário da Tarde, de Ilhéus-BA, no ano de 1949, através 
dos jogos de poder na política regional evidenciada nos jornais, ambos de propriedade de 
coronéis do cacau. O trabalho fundamenta-se a partir das contribuições teóricas sobre o 
patronato político (Queiroz, 1969; Faoro, 1987) e as questões relacionadas ao coronelismo, 
desde o seu surgimento até a sua decadência enquanto poder econômico (Nunes Leal, 
1949; Falcón, 1995), e do diálogo com as teorias da Análise do Discurso de linha francesa, 
subsidiado pelo uso das paráfrases (Pêcheux, 1997; Orlandi, 2007). Com isso, será possível 
fazermos importantes reflexões quanto ao uso da linguagem e os sentidos, na qual as 
condições de produção configuram-se pela busca do poder político e pela manutenção do 
status. 

Palavras-chave: Discurso. Política. Coronel de cacau. Patronato.  

 

 

O PAPEL DAS FIGURAS RETÓRICAS NA CONSTRUÇÃO DO ETHOS DE DILMA ROUSSEFF 

Laurenci Barros Esteves 
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)/FAPESB 

Este trabalho, o qual foi desenvolvido entre os anos de 2011 e 2012 com apoio da FAPESB, 
objetivou o desenvolvimento da análise discursivo-argumentativa do pronunciamento de 
lançamento da candidatura de Dilma Rousseff à Presidência da República do Brasil nas 
eleições de 2010. Assim, foram estudadas as estratégias utilizadas para que ocorra a 
identificação entre enunciador e coenunciador, isto é: o papel das figuras retóricas na 
construção do ethos da candidata no pronunciamento mencionado, o qual foi proferido em 13 
de junho de 2010. Para tanto, a pesquisa foi conduzida com base no quadro teórico 
constituído pelas pesquisas de autores como Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, 
Christian Plantin, Ruth Amossy dentre outros. Dessa forma, os resultados obtidos através 
deste estudo revelam que a recorrência de figuras retóricas como a alusão, a citação e a 
enálage da pessoa possibilita a criação da comunhão entre orador e auditório, o que permite 
que a candidata se aproxime de seu eleitorado por meio de um ethos não apenas firme e 
seguro, mas, ao mesmo tempo, marcado pelos traços estereotipados atribuídos ao sexo 
feminino, como a doçura e a ternura. 

Palavras-chave: Discurso. Ethos. Figuras Retóricas. Persuasão. 
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A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DA FEMINILIDADE EM PROPAGANDAS DE 
COSMÉTICOS 

Márcia Rita dos Santos Sales 
 Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

Orientada à luz da Análise de discurso desenvolvida por Pêcheux, a proposta desse trabalho 
é analisar a construção discursiva da feminilidade, historicamente marcada e determinada 
por posicionamentos ideológicos na propaganda de cosméticos. Nas sociedades modernas, é 
justamente esse setor de produtos um forte revelador de padrões estéticos impostos pela 
formação social capitalista. Influenciadas por tais posicionamentos evidenciados pela mídia, 
as mulheres são instadas a consumir produtos que lhes assegurem o corpo esguio, magro, 
a pele rejuvenescida e bem cuidada, o cabelo em tons e cortes modernos que lembrem as 
modelos e atrizes bem sucedidas de seus comerciais. A análise aqui faz pensar o discurso 
sobre a mulher nas propagandas de cosméticos, observando a relação entre língua e 
ideologia. Uma relação atestada pelo fato de que a língua(gem) não é transparente e, 
portanto, também os sentidos não o são. Isso porque, como o sujeito não é dono do seu 
dizer, faz-se mister considerar que o interdiscurso determina os sentidos de uma formação 
discursiva. Assim, será adotado o procedimento de ir e vir constante entre teoria, consulta 
ao corpus e análise, a fim de perceber como os sentidos sobre a feminilidade são 
constituídos nas propagandas que serão analisadas. 

Palavras-Chave: Propaganda. Discurso. Feminilidade. Ideologia. 

 

 

O DISCURSO RELIGIOSO EM VIEIRA COMO INSTRUMENTO POLÍTICO DE 
MODIFICAÇÃO SOCIAL  

Naara Gabriele S. Humildes 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) 

Um discurso religioso tem sua fidedignidade declarada através das escrituras sagradas. 
Escondendo-se atrás desse, o enunciador equipara suas palavras ao anseio divino, podendo 
assim fazer delas uma lei. Partindo deste principio é possível perceber, que esse “tal 
discurso”, não tem somente a finalidade de evangelização, ou santificação de um povo; Mas 
também propõe uma espécie de ardilosa intenção que objetiva a manipulação social – Isso 
tudo, por intermédio de um falso moralismo religioso. Pe. Antonio Vieira, o prestigiado 
representante do Barroco brasileiro, transparece em seus sermões ser um amante do 
evangelho e da divindade. Porém, ao examiná-los com mais cuidado nota-se um caráter de 
persuasividade eminente. Cabe ao leitor julgar se essa persuasão é provocada com ou sem 
intencionalidade política. Para tanto, esse artigo propõe uma analise especifica de alguns 
dos sermões do autor, para ao fim desta fornecer ao leitor uma visão diferenciada desse 
que foi um dos principais autores da literatura barroca. 

Palavras-chave: Discurso religioso. Instrumento político. Pe. Antonio Vieira. 
Persuasividade. 
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REFLEXÕES SOBRE A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DA IMAGEM DA MULHER EM 
PROPAGANDAS DE ABSORVENTES 

Palmira Virgínia Bahia Heine Alvarez 
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) 

O presente trabalho tem como base teórica a Análise de Discurso pecheutiana, e objetiva 
debater sobre a construção discursiva da imagem feminina, a partir do cotejo entre 
propagandas de absorventes veiculadas nas décadas de 50 e de 90. Partindo-se do princípio 
de que a língua é constitutivamente sujeita ao equívoco e de que, como afirma Pêcheux, a 
mesma constitui o lugar material onde se realizam os efeitos de sentidos, é que se pretende 
analisar os deslizamentos de sentido que recobrem o funcionamento discursivo dos signos 
“mulher” e “mulher moderna” nas referidas propagandas. Objetiva-se problematizar o modo 
como os efeitos de sentido surgem a partir dos já-ditos sobre a mulher, procurando 
relacioná-los aos elementos do interdiscurso, uma vez que o não afirmado precede o 
afirmado. Partindo-se do princípio de que os sentidos das expressões linguísticas são 
derivados das formações discursivas nas quais essas expressões se inserem, é possível 
inferir sobre os deslizamentos de sentidos nos diferentes períodos históricos analisados, ou 
seja, a década de 50 e a década de 90, o que revela que o sistema linguístico não é 
completamente autônomo, e que entender a língua como sistema estritamente formal não é 
suficiente para explicitar as relações de sentido entre diferentes palavras. Isso corrobora 
com a ideia pecheutiana de que a língua é um sistema que não possui completa autonomia, 
pois é constitutivamente marcada pela história e pela ideologia. 

Palavras-chave: Mulher. Discurso. Propaganda. Sentido. 

 

 

‘VEM PRA RUA’, UM ‘ON A GAGNÉ’ BRASILEIRO 

Paula Chiaretti 
Faculdade de Tecnologia e Ciência (FTC), Jequié 

O acontecimento discursivo se caracteriza pela irrupção de real no simbólico por meio do 
surgimento de um discurso que faz furo àquilo que parecia até o momento sedimento e com 
sentido único. É por meio desse conceito que Pêcheux consegue incorporar e fazer funcionar 
como um operador em sua obra a máxima lacaniana que diz que “só há causa daquilo que 
falha” [il n’y a cause de ce qui cloche]. É no espaço do repetível que uma formulação já 
conhecida vem se presentificar não como uma simples repetição (impossível de acontecer), 
mas como um acontecimento que desloca os sentidos promovendo uma ruptura de sentido. 
Por meio desse dispositivo teórico da Análise do Discurso de Pêcheux, este trabalho objetiva 
analisar a utilização do slogan da campanha publicitária da FIAT, “vem pra rua”, durante as 
manifestações de junho de 2013 em todo o Brasil. Um discurso pode sempre vir a ser outro, 
sendo que o derive e o equívoco funcionam como locais privilegiados nos quais se instalam 
novos sentidos. Pensar no discurso como não só uma estrutura (imutável), mas também 
como um acontecimento, permite trazer ao centro da discussão a noção de falta e sua 
função de motor de mudanças históricas. 

Palavras-chave: Discurso. Acontecimento discursivo. “Vem pra rua”. Slogans publicitários. 
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FAROESTE CABOCLO – PALCO DE DISCURSOS 

Pricila Pereira dos Santos  
Universidade do Estado da Bahia (UNEB) 

A presente comunicação é uma pesquisa na área de Análise de Discurso, cujo campo de 
estudo analisa o discurso em seu contexto histórico social, o sujeito e o efeito de sentido. O 
corpus é a composição musical Faroeste Caboclo de Renato Russo, esta é semelhante a uma 
narrativa literária, por conter todo um enredo. Partiu-se da problemática de que o discurso 
em Faroeste Caboclo poderia remeter as formações discursivas contrárias ao processo 
político administrativo do país, já que se esperou oito anos para sua publicação. O ano de 
criação passava pelo período de ditadura militar, 1979, marcado pela censura e repressão, 
já o ano de publicação, 1987, estava sob o período de redemocratização do país e de 
liberdade de expressão. Nessa perspectiva parte-se de que o discurso em Faroeste Caboclo 
é marcado por forças ideológicas que se manifestam nas formações discursivas em situação 
de embate. Assim, as concepções de Orlandi (2007) e Brandão (2004) da linha de Análise 
de Discurso salientam que os elementos exteriores do discurso são imprescindíveis no 
desenvolvimento deste estudo. 

Palavras-chave: Análise de discurso. Faroeste. Formações discursivas. Música. 

 

 

O FUNCIONAMENTO DO DISCURSO DE DIVULGAÇÃO DO FEMINISMO NAS REDES 
SOCIAIS 

Quezia dos Santos Lima 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

A sociedade patriarcal rejeita a ideia de que ainda é preciso falar de feminismo nos tempos 
contemporâneos. Após mais de cinquenta anos das lutas contestatórias, há quem diga que 
o feminismo não tem mais razão para existir, já que se tem a ideia de que as mulheres 
conquistaram o seu espaço na sociedade. Chamar alguém de “feminista”, quase sempre, 
tem uma conotação negativa. É como se fosse uma ofensa, um insulto, classificar uma 
pessoa como feminista. Diante deste cenário, muitas mulheres não veem o feminismo como 
importante movimento de luta pelos direitos iguais entre homens e mulheres. Em posição 
oposta, há grande circulação nas redes sociais de discursos que valorizam o feminismo e, 
por meio de blogs pessoais e páginas no Facebook, testemunhamos diversos tipos de 
intervenções on-line. Esta facilidade de interagir com internautas de diferentes lugares, 
crenças e interesses permite que o movimento feminista aproveite o ciberespaço para 
divulgar o feminismo e para “explicá-lo” à sociedade. Pretende-se neste trabalho fazer um 
estudo dos discursos de valorização do feminismo no Facebook, analisando como se dá o 
processo de negação dos discursos do patriarcalismo e quais dizeres compõem o discurso 
feminista contemporâneo. A Análise do Discurso servirá como teoria para análise dos dados. 
Torna-se necessário, portanto, entender como o ciberativismo feminista produz efeitos de 
sentido sobre o feminismo, quais vozes estão presentes nas intervenções on-line e como se 
dá o processo de atualização dos sentidos feministas.  

Palavras-chave: feminismo. Análise do Discurso. Redes sociais. Ciberespaço. 
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OS ANTIGO E NOVO TESTAMENTOS E O CÓDIGO DE HAMURABI NO ORKUT: 
HETEROGENEIDADE EM DISCURSOS SOBRE DIREITOS HUMANOS 

Rafaella Elisa da Silva Santos 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Vê-se, na contemporaneidade, a emergência constante de discursos sobre direitos humanos 
(DH), almejando a sua universalização, apesar das diferenças culturais entre os povos. 
Todavia, essas discussões não foram capazes de desenvolver o desejo concreto de efetivá-
los, sobretudo porque não são de pleno conhecimento, por parte dos teóricos do Direito e dos 
políticos, os sentidos sobre DH que circulam na sociedade e, portanto, os interesses 
circulantes no que diz respeito à temática. A partir da análise de uma comunidade do site de 
relacionamentos Orkut e do entendimento de que compreender a relação simbólica entre os 
sujeitos e os DH é compreender o funcionamento significante da sociedade e a constituição 
básica de seus integrantes, enquanto seres humanos, por nortear as mais elementares de 
suas práticas, bem como na crença da relevância do Orkut como espaço de simbolização, 
tem-se por finalidade neste trabalho entender quais formações discursivas permitem e 
organizam os discursos sobre DH e seus efeitos, a partir do escopo da Análise do Discurso. 
Assim, pautado no conceito de heterogeneidade discursiva, observar-se-á como os dizeres 
presentes nos Antigo e Novo Testamentos e no Código de Hamurabi perpassam os sujeitos 
para emergência de sentidos sobre DH. Pode-se aventar que as formações discursivas que 
permitem determinadas significações apresentem relação com a formação ideológica cristã, 
ou ainda mais remotas, como a Antiguidade Clássica. Dessa maneira, DH são configurados 
como sendo permitidos apenas àqueles que seguem os dez mandamentos e sua transgressão 
deve ser punida com base na norma clássica: “olho por olho, dente por dente”. 

Palavras-chave: Análise do discurso. Direitos humanos. Orkut. Heterogeneidade. 

 

O CARICATO DO BAIANO: REPRESENTAÇÃO DISCURSIVA EM ANÚNCIOS DE TURISMO 

Reginete de Jesus Lopes Meira 
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) 

A Análise de Discurso de linha francesa, escopo teórico no qual está centrado esse trabalho que 
leva em conta o homem na sua história, considera os processos e as condições de produção de 
linguagem, pela análise da relação estabelecida pela língua com os sujeitos que falam e as 
situações histórico e ideológicas em que se produz o dizer. Desta forma, o anuncio publicitário 
exerce o papel de difusor de discursos com os quais o ser humano pode entrar em contato, 
fazendo circular certas imagens discursivas e ideológicas e certos estereótipos sobre diversos 
grupos sociais que nele são representados. No caso de anúncios publicitários de viagens que 
vendem a Bahia foca o povo que habitam esse lugar de destino: os baianos. A Bahia é um lugar 
que carrega por causa da sua história e cultura, algo muito particular que termina configurando 
discursivamente a noção de que todos os baianos são pessoas festeiras, alegres, sincréticas, 
simpáticas e, principalmente, preguiçosas. Essa construção discursiva dessa imagem é decorrente 
do processos ideológicos de identificação e desidentificação dos sujeitos com certas posições 
discursivas no decorrer do tempo. Desse modo, este trabalho busca analisar o discurso construído 
em anúncios publicitários, possibilitando a relação da baianidade com outras características como: 
a de povo hospitaleiro, religioso, sensual, etc. Ele justifica-se pelo fato de contribuir para a 
compreensão dos modos representativos do discurso baiano e nacional, auxiliando no entendimento 
da função do discurso e sua relevância no processo de construção da imagem do sujeito. 

Palavras-chave: Imagem. Discurso. Baiano. Baianidade. 
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UM ESTUDO DISCURSIVO E ARGUMENTATIVO DO SOFT POWER BRASILEIRO 

Rodrigo Seixas Pereira Barbosa 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) 

A Nova Retórica de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) dá continuidade aos estudos da Retórica 
de Aristóteles e os complementa com uma visão moderna da argumentação. Para eles a 
argumentação é o “estudo das técnicas discursivas que permitem provocar ou aumentar a adesão 
dos espíritos às teses que se lhes apresentam ao assentimento.” (PERELMAN E OLBRECHTS-
TYTECA,2005,p.4). Faz-se aqui a diferenciação entre convencimento (campo das ideias) e 
persuasão (campo das emoções), a qual Abreu (2007) também nomeia como “gerenciar 
informação” e “gerenciar relação” respectivamente. O Brasil faz uso dessas técnicas para lograr 
adesão do auditório ao qual se endereça e utiliza essas estratégias para gerenciamento de poder, 
lançando mão de seu Soft Power, conceito do internacionalista Joseph Nye, que diz que o bom 
gerenciamento de poder está em fazer com que as pessoas queiram o que você quer, sem 
utilizar-se de medidas coercitivas. A Nova Retórica também propõe que “O recurso à 
argumentação supõe o estabelecimento de uma comunidade dos espíritos que, enquanto dura, 
exclui o uso da violência” (PERELMAN E OLBRECHTS-TYTECA,2005,p.61). Portanto, faz-se mister 
analisar, através de quatro discursos do corpo diplomático brasileiro, como o Brasil faz uso da 
retórica do Soft Power para engendrar seus discursos, visando o assentimento da comunidade 
mundial de nações e assumindo legitimidade para o seu objetivo e tese principal de conseguir um 
assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Este trabalho procura então estabelecer 
a relação entre a argumentação e o Soft Power, que é cada vez mais evidente em nossos 
discursos. 

Palavras-chave: Argumentação. Diplomacia. Retórica. Soft Power. 

 

UMA ANÁLISE DOS DISCURSOS PRESENTES NAS NARRATIVAS DE JOSÉ DE 
ALENCAR E GUSTAVE FLAUBERT 

Rubens Alves Duarte 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) 

Este trabalho tem o intuito de analisar o contexto histórico e discursivo presentes nas obras 
Lucíola, de José de Alencar, e Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Tal análise justifica-se 
pelas ideologias semelhantes e pontuadas por diferentes autores apresentadas nas 
respectivas obras. A linguagem e a imagem utilizada para representar as sociedades da 
época, ambas do século XIX, porém, de escolas literárias diferentes, permitiram uma 
pesquisa detalhada no que se refere à posição em que o sujeito se encontra com relação à 
obra, bem como a interação dos autores e suas narrativas. A obra romântica de Alencar 
aborda uma relação de poder presente no discurso literário do autor que reproduz a 
sociedade do II Império no Brasil. Por sua vez, Flaubert em sua narrativa realista, 
contextualiza uma França pós-revolução, contudo o autor apropria-se das ideologias 
presentes no contexto histórico assumindo o papel de narrador onisciente. Ambas 
provocaram uma recepção que dividiu opiniões. Para obtermos um embasamento teórico 
consistente, buscamos em Foucault, Pêcheux e Orlandi suas abordagens sobre sujeito e 
autor. Dessa forma, utilizamos os conceitos de dialogismo e de polifonia, em Bakhtin, para 
uma analogia discursiva mais aprofundada das linguagens empregadas. Com isso, 
concluímos que a pesquisa apresentada possibilitou uma visualização mais clara das 
relações sujeito – contexto e autor – obra nas narrativas supracitadas. 

Palavras-chave: Sujeito. Autor. Dialogismo. Polifonia. 
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ANÁLISE DO DISCURSO PUBLICITÁRIO PRESENTE NA PROPAGANDA DA 
CHAPINHA “WET 2 STRAIGHT” 

Sara Rodrigues de Queiroz 
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 

Nesta apresentação, analisaremos o discurso publicitário de uma prancha de alisamento 
capilar, procurando refletir sobre o papel que o efeito de humor desempenha na construção 
do sujeito-marca (Wet 2 Straight) e do sujeito-consumidor (a mulher) e, 
consequentemente, do posicionamento ideológico desses sujeitos na sociedade. Para tanto, 
nosso trabalho apoia-se nos pressupostos teóricos da Análise do Discurso de linha francesa, 
tendo como suporte os postulados de Maingueneau (1997, 2002), Orlandi (2005) e Possenti 
(2006). Entendemos que o discurso publicitário tem por finalidade explícita vender um 
produto (nesse caso, a prancha de alisamento) ou um serviço, apresentando argumentos 
tanto convincentes e sedutores, quanto aparentemente racionais e emocionais, e 
humorados. Assim, nossa análise focaliza a relação entre a materialidade verbal (“Se até 
Mona alisa”) e a materialidade visual (a Monalisa, de Da Vinci), buscando identificar os 
discursos que atravessam esse anúncio, os efeitos de sentido gerados a partir desse 
atravessamento e dessa relação entre o verbal e o visual, bem como a construção dos 
sujeitos desse discurso publicitário por meio do operador argumentativo “até”, o qual deixa 
entrever a interdiscursividade e o efeito de humor.  

Palavras-chave: Chapinha. Discurso publicitário. Humor. Recursos linguísticos. 

 

 

ESCOLHAS AUTORAIS E SEUS FIOS IDEOLÓGICOS: UM LIVRO DIDÁTICO DE 
INGLÊS EM ANÁLISE 

Tainá Almeida Alves Martins 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)/FAPESB 

Se todo discurso é ideológico, o discurso pedagógico presente nos livros didáticos não pode 
escapar a essa premissa. No processo autoral, de que a edição de um livro didático é 
resultado, estão implicadas escolhas político-ideológicas, afinal, para escolher (e, portanto, 
incluir) há que se excluir. Partindo desse princípio, esta comunicação traz resultados de um 
artigo que analisa, sob o viés da Análise do Discurso, o terceiro volume de uma coleção de 
livro didático de língua inglesa voltado para as séries finais do ensino fundamental. Dedicamo-
nos a discutir sobre o caráter ideológico do discurso e da palavra a partir das contribuições 
teóricas de Foucault (2004; 2007), Fairclough (2007) e Bakhtin (1992). Posteriormente, 
realizamos uma análise do livro em questão a fim de mapear as temáticas e escolhas lexicais 
(LEPSCHY, 1984) selecionadas para discursivização dessas temáticas como objetos de ensino 
e tratamento dessas como objetos de discurso (DUBOIS e MONDADA, 2002). A análise 
discursiva empreendida, operada a partir de noções relacionadas ao estatuto do implícito 
(DUCROT, 1984; COELHO, 2006), aponta nos gestos e escolhas autorais rastros político-
ideológicos. A complexidade para se apreender o não-dito é também tematizada como 
considerações finais do trabalho analítico do corpus. 

Palavras-chave: Escolhas autorais. Discurso. Ideologia. Livro didático. 
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A OBRA MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS, DE MACHADO DE ASSIS, E AS 
RELAÇÕES DE PODER SOB A ÓTICA DA ANÁLISE DE DISCURSO 

Thiago da Silva Martins 
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 

O processo de construção da sociedade brasileira se deu, historicamente, sob o viés dos 
interesses hegemônicos das classes dominantes e pelo resultado de intensas relações de 
poder, fenômeno que é amplamente retratado na literatura científica e ficcional pátria. 
Partindo desta constatação, esta comunicação traz resultados de um artigo que analisa a 
representação machadiana dos enunciados dessas relações de poder, especialmente 
retratadas na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, sob o ponto de vista da Análise de 
Discurso. Para tanto, a partir das elucidações teóricas de Foucault (2004, 2007), Pêcheux 
(1997) e Bakhtin (1992), nas questões do discurso, da ideologia e das relações de poder e 
construção/transformação social, analisa-se, pontualmente, os enunciados discursivos da 
representação literária do discurso das classes dominantes, que são desenvolvidos na obra 
machadiana Memórias Póstumas de Brás Cubas com distinta criticidade, poeticidade e 
precisão. Assim, evidencia-se a relação entre poder e linguagem, a oposição entre 
dominante/dominado, os procedimentos discursivos utilizados pelos protagonistas, além do 
contexto em que os discursos são produzidos e operam. Como considerações finais, 
tematiza-se sobre as circunstâncias de transformação destas relações de poder dentro dos 
limites da realidade ficcional abordada. 

Palavras-chave: Poder. Discurso. Ideologia. Classes dominantes. 

 

A LITERATURA ELETRÔNICA EM UMA PERSPECTIVA DIALÓGICA: DISCUSSÃO DO 
PROJECT FOR TACHITOSCOPE 

Vinícius Vita Gorender 
Faculdade de Tecnologia e Ciência (FTC), Itabuna 

O objetivo desse trabalho é discutir dialogicamente a Literatura Eletrônica (LE), utilizando 
como exemplo o poema – Project For Tachitoscope – de William Poundstone. As LE são 
obras de literatura feitas e executadas apenas por meio de aparelhos eletrônicos. A 
discussão dialógica do Project For Tachitoscope resulta numa compreensão dialógica da 
construção de obras de LE. Ainda de acordo com esse entendimento, existe uma interação 
entre o homem e a máquina na construção do discurso das obras eletrônicas. A perspectiva 
dialógica, principalmente em suas características de alteridade e de heteroglossia, indica 
que qualquer discurso é composto por diversas ideologias, diversas vozes e que mesmo o 
discurso emitido por alguém está repleto do discurso dos outros, funciona como resposta a 
esses discursos e demanda o surgimento de novos discursos também como resposta. Nessa 
perspectiva dialógica as obras de Literatura Eletrônica, que são obras de literatura feitas por 
meio de aparelhos eletrônicos, para serem executadas apenas através de aparelhos 
eletrônicos, também são discursos concretos, historicamente e espacialmente situados. O 
Project for Tachitoscope como uma obra de literatura eletrônica é também regido pelo 
dialogismo. A obra citada é permeada pelas vozes da poesia concreta, do discurso 
publicitário além do discurso da literatura eletrônica. O aparato dialógico e a aplicação sobre 
o Project for Tachitoscope resultarão na percepção que mesmo a comunicação mediada 
pelas máquinas é permeada por alteridade, ou seja, o discurso do outro constrói os nossos 
discursos ao mesmo tempo em que são construídos por eles. 

Palavras-chave: Dialogismo. Alteridade. Literatura Eletrônica. Project for Tachitoscope. 
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