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APRESENTAÇÃO 
 
 

Abertura do Primavera de Pesquisas no Sul 
 
Para a apresentação destes Anais reproduziremos o texto de abertura do 

evento, elaborado coletivamente, que traduz a emoção e a responsabilidade das 
organizadoras naquele momento histórico.  

“Bom dia a todos e todas! É com imensa alegria que estamos aqui reunidos 
para fazer a abertura do “Primavera de pesquisas no sul: epistemologia e produção 
do conhecimento nas ciências da linguagem”, segunda edição, ano de 2021. 
Agradeço a parceria da Maria Cleci e da Gesualda, e pelo nome delas agradeço a 
toda a equipe do Labell da UNICENTRO e do Grupo de Pesquisa Estudos do Texto e 
do Discurso: entrelaçamentos teóricos e analíticos (Grpesq UNICENTRO e UFPR). 
Agradeço também aos integrantes do Pallind da UFSM, da UNICENTRO e da UFPR 
que têm trabalhado pelo sucesso deste evento. Há muitos agradecimentos a fazer, a 
uma equipe grande trabalhando em prol do Primavera, sintam-se todos contemplados, 
não citaremos nomes em função do tempo, pois a lista é imensa. A esta equipe que 
trabalha há meses, somam-se nesta semana os/as intérpretes de Libras que 
acompanharão todas as mesas-redondas, a eles/as, nosso muito obrigado/a! O apoio 
institucional também deve ser destacado, pois UFSM, UNICENTRO e UFPR não 
medem esforço em nos apoiar, seja na divulgação, seja na construção de cada 
elemento que hoje vocês podem ver pela internet. Por fim, agradecemos aos 
conferencistas que, gentilmente, aceitaram o nosso convite e vão abrilhantar o evento 
nas três manhãs que seguem o início da primavera no hemisfério sul.  

Além das três instituições parceiras e organizadoras do evento, passo a citar 
agora as instituições representadas pelos inscritos e participantes do evento: UFPE-
PE, UESC-BA, UNICAMP-SP, UFFS-RS, IFFAR-RS, UEPG-PR, UFSE-SE, 
UNESPAR-PR, FAFICA, PUC-MINAS, UNOCHAPECÓ-SC, UNEMAT-MT, UFSC-SC. 
Enfim, é muito bom estar com vocês aqui, mesmo que a distância. Passamos então à 
leitura de um breve texto que preparamos a seis mãos para dar início aos trabalhos. 

No início dos anos de 1980, Michel Pêcheux e seus interlocutores planejaram 
e realizaram o Colóquio Matérialités Discoursives, o que resultou na publicação de 
livro homônimo, traduzido no Brasil como Materialidades Discursivas e publicado em 
2016, pela Editora da Unicamp. O grupo que lá se reuniu considerou a empreitada 
exitosa e se propôs a organizar um segundo Colóquio que seria, tal como nos conta 
Denise Maldidier, o Matérialités Discursives II. Tal evento estava previsto para o início 
da primavera de 1983, mas ele nunca aconteceu. O ano de 1983 ficou marcado por 
outro acontecimento, o desaparecimento de Michel Pêcheux (já era inverno quando 
ele partiu).   

Cá estamos nós, 38 anos mais tarde, do outro lado do Oceano Atlântico, 
vivendo o Ano II da pandemia do novo coronavírus, resistindo e anunciando a chegada 
da Primavera. Nosso evento está na segunda edição, nós estamos vivos, apesar de 
o inverno político parecer não ter mais fim... Se no ano passado propusemos o tema 



 
 

da resistência como central, neste ano, por insistência, somos a própria resistência, 
nos reinventamos para re-existir, continuar lendo, escrevendo, orientando, produzindo 
e organizando eventos conjuntos como este. O Primavera de Pesquisas no Sul, em 
2021, dedica-se a discutir questões próprias aos processos de produção do 
conhecimento, num esforço de saber um pouco mais sobre esse nosso fazer 
cotidiano. O Primavera de Pesquisas não é um evento em AD como é o SEAD ou o 
SEDISC. O Primavera, como o nomeamos carinhosamente, é um evento para 
estudiosos da linguagem, dentre os quais se inscrevem os analistas de discurso. 

Nossa inscrição, como analistas de discurso, no vasto campo dos estudos da 
linguagem, sempre foi pela via da inquietude, da interrogação ao outro e a nós 
mesmos. Sempre o foi também pelos caminhos do terreno de entremeio que põe em 
conversa campos distintos do conhecimento. Por essa razão, pelo compromisso ético 
com a pluralidade, podemos nos sentar, hoje, à mesa, e discutir epistemologia e 
produção do conhecimento. Sem abrir mão do político, em memória à Primavera que 
inaugurou o 1. Colóquio Materialidades; em memória à Primavera Árabe, como lugar 
de resistências e rupturas, e em atualidade ao devir de nosso permanente saber-fazer 
de cientistas da linguagem que somos. Devir que se materializa, simbolicamente, 
também na rebentação dos brotos, folhas e flores onde se faz Primavera. 

O devir decorrente dessa nossa busca permanente pelo saber-fazer de 
cientistas de linguagem demanda a saída da nossa ‘zona de conforto’ e a entrada no 
coletivo das pesquisas, do saber-fazer-junto, do discutir, do discordar, do confrontar 
e, finalmente, do RETOMAR, do juntar, do construir, saber-fazer 
JUNTAR/COMPARTILHAR. Esse é um saber, como diria Pêcheux (2002, p. 43), em 
Discurso, estrutura ou acontecimento, “que não se transmite, não se aprende, não 
se ensina, e que, no entanto, existe produzindo efeitos”. Vivemos, desde 2020, uma 
pandemia e há algum tempo, experimentamos um outro e longo ‘inverno 
político’.  Parodiamos o fundador da Análise de Discurso e dizemos que saber-fazer-
juntos nos permite transformar o ‘inverno político” em primavera, promovendo acima 
de tudo, a resistência e a experimentação de novas práticas e novas pesquisas que 
permitam recuos, ajustes e avanços na produção e na circulação do conhecimento.
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PROGRAMAÇÃO 

 

22/09/2021 
Das 9h às 12h 
 
Mesa-redonda: SAUSSURE: RECEPÇÃO, CIRCULAÇÃO E DISCIPLINARIZAÇÃO 
Profa. Dra. Amanda Eloina Scherer – Universidade Federal de Santa Maria 
(PPGL/UFSM) 
Prof. Dr. Estanislao Sofia – Universidade Federal de Santa Maria (PPGL/UFSM) 
Mediação: Maria Cleci Venturini (UNICENTRO)  

23/09/2021 
Das 9h às 12h 
 
Mesa-redonda: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, MATERIALISMO: EFEITOS 
DE SENTIDO EM DIFERENTES MATERIALIDADES DISCURSIVAS 
 
Os efeitos da ideologia no discurso político: os processos de individu(liz)ação 
do sujeito - Profa. Dra. Evandra Grigoletto – Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE) 
Produção do conhecimento no antropocêntrico: mal-estar na natureza, cultura 
e seus negacionistas - Prof. Dr. Maurício Beck – Universidade Estadual de Santa 
Cruz (UESC) 
Mediação: Gesualda dos Santos Rasia (UFPR) 

24/09/2021 
Das 9h às 12h 
 
Mesa-redonda: PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DO CONHECIMENTO EM CIÊNCIAS 
DA LINGUAGEM 
 
Sobre argumentação e Ciência - Prof. Dr. Eduardo Guimarães – Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP) 
A produção do conhecimento em museus: um estudo preliminar sobre o Museu 
do Holocausto - Profa. Dra. Maria Cleci Venturini – Universidade Estadual do Centro 
Oeste (UNICENTRO) 
Mediação: Verli Petri (UFSM) e Lucas Martins Flores (Pallind/UFSM-IFFar) 

 

28, 29 e 30/09 (restrito aos grupos de pesquisa envolvidos): Apresentação de 

pesquisas em andamento e recém-concluídas dos integrantes das instituições 

proponentes com respectivo debate. 
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O SUJEITO-CRIANÇA NO ESPAÇO DISCURSIVO DO/NO MUSEU DO 

HOLOCAUSTO DE CURITIBA E NA REDE LAES1 

 

Adriana Cristina BERNARDIM (Doutoranda-UNICENTRO) 
adrianabernardim@gmail.com 

 

Resumo: Esta comunicação tem o objetivo de apresentar o nosso projeto de 

doutorado em relação à História, Memória, ao sujeito e ao espaço discursivo a partir 

das narrativas do/no Museu do Holocausto de Curitiba (MHC) e da Rede LAES (Rede 

Latinoamericana para o Ensino da Shoá). Recortamos materialidades no espaço 

discursivo museológico relacionadas ao sujeito-criança, buscando saber como, 

nesses espaços, esse sujeito é discursivizado, em especial, nas condições de 

produção referentes à Segunda Guerra Mundial. Tomamos como espaço o museu, 

que, segundo Nora (1993), se legitima como lugar de memória e, na perspectiva 

discursiva, conforme deslocamento realizado por Venturini (2009), determina os 

funcionamentos discursivos da resistência pela ideologia. No lugar de memória 

funcionam arquivos que atendem aos objetivos de cada espaço museal. Nosso 

objetivo é colocar questões em torno do sujeito-criança no período da Segunda Guerra 

Mundial, a ideologia e seus mecanismos de construção de evidências e do trabalho 

da língua na história, instaurando os efeitos de sentido decorrentes de gestos 

interpretativos pelos quais ressoam dos enunciados dos/nos museus em torno das 

crianças. Para tal, mobilizamos os conceitos de memória, ideologia e sujeito da 

Análise de Discurso pecheuxtiana, considerando a ideologia como manutenção da 

ordem dominante, e que tem como prática o apagamento do real. Segundo Pêcheux 

(1975), a partir de Althusser, não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem 

ideologia, e esse é o elo material entre a linguagem e o inconsciente. Portanto, 

buscaremos discursos que sustentem a análise, a partir da seguinte problemática: o 

dito e o não dito, discursos parafrásticos, o que é silenciado ou ainda apagado dentro 

das condições de produção do Holocausto nazista que exterminou milhares de 

crianças judias e não judias. 

 

Palavras-chave: Museu; Análise de Discurso; Memória; Holocausto; Criança.

                                                           
1 Pesquisa orientada pela Profa. Dra. Maria Cleci Venturini (PPGL/UNICENTRO). 
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QUEM TEM FOME TEM PRESSA: UMA ESCUTA NECESSÁRIA1 

 

Aline Aparecida da SILVA (Mestranda-UNICENTRO) 
alinecolegiomonteiro@gmail.com 

 
 
Resumo: As primeiras menções ao podcast remontam ao início dos anos 2000, 

quando ainda estávamos nos familiarizando com o funcionamento do espaço digital. 

Diferentemente dos feeds de texto, os podcasts são feeds de áudio e, ao contrário 

dos programas de rádio, são "textos para ouvir" a qualquer momento, mesmo off-line. 

Durante a pandemia da COVID-19, os podcasts se tornaram ainda mais populares e 

dentre esses, alguns discursivizaram a fome, que, de acordo com pesquisas, não 

assombrava mais o Brasil desde 2014. Porém, já em 2017, esse fantasma voltou a 

castigar o país, tanto que foram desenvolvidas campanhas como “Natal sem fome” e 

“Quem tem fome, tem pressa”. Ainda segundo esses estudos, em 2021, o Brasil voltou 

a figurar, novamente, no Mapa Mundial da Fome, em razão da desigualdade social. 

Neste trabalho, ancorado na Análise de Discurso fundada por Pêcheux, na França, e 

reterritorializada no Brasil por Eni Orlandi, assim como por demais pesquisadores que 

elegem o discurso como objeto de estudo, pretendemos responder a seguinte questão 

de pesquisa: Quais discursos sobre a fome foram postos em circulação em dois 

podcasts recortados para análise? Para tanto, traçamos o seguinte objetivo geral:  

investigar como a fome foi discursivizada nos podcasts recortados para o gesto de 

interpretação, quais sejam “Entre Vozes: o fantasma da fome volta a assombrar o 

Brasil” e “O Assunto: O Brasil com fome de novo”. Em termos restritos, buscamos: a) 

compreender o podcast como uma das novas tecnologias da informação e 

comunicação que vêm afetando o modo como o sujeito se relaciona com o mundo e 

com o outro; b) investigar quais formações discursivas entrecruzam o discurso 

jornalístico sobre a fome, bem como quais efeitos de sentido produzem; c) analisar a 

voz, nos podcasts, como processo de subjetivação do sujeito e como acontecimento 

único, que não se repete (SOUZA, 2018). 

 

Palavras-chave: Discurso; Podcast; Fome.

                                                           
1 Pesquisa orientada pela Profa. Dra. Célia Bassuma Fernandes (PPGL/UNICENTRO). 
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MUSEU DO HOLOCAUSTO: ANÁLISE DE MATERIALIDADES FÍLMICAS SOBRE 

CRIANÇAS JUDIAS1  

 

Ariane Pacheco PAZ (IC-UNICENTRO) 
arianepaz2020@gmail.com 

 

 

Resumo: Este trabalho busca apresentar o andamento dos estudos e resultados de 

pesquisa de Iniciação Científica, cujo tema compreende o Museu do Holocausto: 

Análise de Materialidades sobre Crianças Judias. O corpus de análise é constituído 

de imagens e enunciados de filmes em que se fala sobre crianças judaicas. Tem-se 

como objetivos primordiais pautar a história do Museu do Holocausto, entendendo o 

funcionamento da memória e do testemunho e compreender narrativas sobre crianças 

judias, de modo a perceber como estas são tratadas, o que se diz de/sobre elas. Para 

o desenvolvimento da pesquisa ancoramo-nos teórica e metodologicamente em 

Giorgio Agamben (2008), Regine Robin (2016), entre outros. A análise não se constitui 

simplesmente em uma interpretação rasa de imagens, cenas e enunciados dos filmes 

coletados (entre estes, O Menino do Pijama Listrado (2008); A Vida é Bela (1997); O 

Pianista (2002)) mas propõe um gesto analítico destas cenas. Busca-se entender, 

dessa forma, o que enunciados, posturas, cortes e estruturas de imagens dizem sobre 

as crianças judias, histórica e discursivamente, trabalhando os efeitos de sentidos 

convergentes e divergentes, e assim construindo um arquivo sobre as mesmas. As 

análises feitas até o momento encaminham para feitos de que  por um lado, as 

narrativas e estruturas fílmicas reforçam certos ideais perigosos sobre crianças judias 

no museu do holocausto, e por outro, como produzem uma história e reprodução mais 

fiel de como foram tratadas e como viveram no holocausto. 

 

Palavras-chave: Museu do Holocausto; Crianças Judias; Materialidades Fílmicas.

                                                           
1 Pesquisa orientada pela Profa. Dra. Maria Cleci Venturini (UNICENTRO). 
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ARQUIVO E TESTEMUNHO DE MULHERES NO MUSEU DO HOLOCAUSTO 
 

Clara Emanuelle PEREIRA (Graduanda – UNICENTRO/Bolsa PIBIC-FA)1 
pereiraclaraa570@gmail.com 

 
 
Resumo: Esta pesquisa de Iniciação Científica é um recorte do projeto produtividade, 
desenvolvido pela professora Maria Cleci Venturini e apoiado pela Fundação 
Araucária. Tal projeto objetiva investigar, a partir da história e da memória, as 
narrativas museológicas que se constituem em (dis)curso. O objeto de pesquisa desta 
Iniciação Científica é o Museu do Holocausto, situado em Curitiba, centrando-se no 
funcionamento do arquivo e no testemunho de mulheres. Buscamos saber como elas 
estruturam esse lugar de memória, que se sustenta na história e na memória, pela 
historicidade do Museu do Holocausto constituída a partir de testemunhos, e 
instaurando efeitos de sentidos por esses testemunhos femininos. A questão de 
pesquisa a ser respondida é: “Como o testemunho de mulheres constitui arquivo e 
quais testemunhos rompem com a repetição, instaurando novos domínios do saber?”. 
Assim como o projeto maior é sustentado pela Análise de Discurso, à maneira como 
foi elaborada por Pêcheux e difundida, no Brasil, por Orlandi, também nos filiamos a 
ela para realização desta pesquisa. Ainda, buscamos suporte em Agamben (2008) 
para discutir o funcionamento do testemunho, visto que é o testemunho que ampara 
o funcionamento do museu, além de Robin (2016) para tratar questões da memória 
do holocausto, pois é pela memória, juntamente com a história, que se instauram os 
sentidos sobre a Shoá. Devido ao fechamento por tempo indeterminado do museu em 
razão da pandemia, utilizamos o site para realizar nossos recortes a partir da 
exposição “Entre aspas” e da exposição “Feitos e efeitos” que o Museu do Holocausto 
disponibiliza para acesso em suas redes. 
 
 
Palavras-chave: História; Memória; Testemunho; Mulheres; Holocausto. 

                                                           
1 Pesquisa orientada pela professora Dra. Maria Cleci Venturini (Unicentro). 

about:blank
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O SUJEITO MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: UMA ANÁLISE 

DISCURSIVA DO E-BOOK VIRE A PÁGINA1 

 
Cristiane Souza PEDROSO (Doutoranda-UNICENTRO) 

cris.souzapedroso@gmail.com 
 

 

Resumo: A violência doméstica é um problema de cunho social e político que assola 

a mulher desde os primeiros tempos. Não raro, a casa, espaço que deveria ser 

sinônimo de aconchego e proteção, por estar longe dos olhares vigilantes da rua, 

transforma-se no núcleo desse tipo de violência. Pensando nesse cenário, a Prefeitura 

de Curitiba lançou, em 2019, uma Campanha intitulada “Vire a Página”, projeto voltado 

às políticas públicas destinadas às mulheres. Dos diversos materiais produzidos, 

aquele que mais chamou nossa atenção foi o e-book que carrega o nome da 

campanha, Vire a Página. Nele, constam relatos de 19 mulheres vítimas de violência 

doméstica, escritos a próprio punho e, no verso desses relatos, os Boletins de 

Ocorrência registrados em delegacia de polícia. Diante disso, sob o aporte teórico da 

Análise de Discurso de Linha Francesa, proposta por Michel Pêcheux, este trabalho 

procurará responder: como esse sujeito/mulher agredida se significa? Como o sujeito 

policial significa o sujeito agredido na lavratura dos boletins de ocorrência? Quais 

sentidos se mantém e quais são deslocados, tendo em vista que se trata de dois 

sujeitos que ocupam lugares diferentes? E, dessa forma, tem como objetivo principal 

investigar como o sujeito/mulher agredida se significa em seus depoimentos e como 

o sujeito policial a significa na lavratura dos boletins de ocorrência. Mais 

especificamente, pretendemos: a) compreender o e-book como meio material 

específico no qual discursos são produzidos e circulam no espaço digital; b) mapear 

como os casos de violência doméstica foram discursivizados em diferentes períodos 

da história e como esses sentidos retornam no fio do discurso do corpus recortado 

para análise; c) identificar os principais efeitos de sentido produzidos pelo discurso do 

e-book Vire a página. 

 

Palavras-chave: Discurso; Memória; Sujeito/mulher; Violência doméstica.

                                                           
1 Pesquisa orientada pela Profa. Dra. Célia Bassuma Fernandes (PPGL/UNICENTRO). 
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O MAR QUE FALA: ANÁLISE DO DISCURSO, PRODUÇÃO DO 
CONHECIMENTO E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL1 

 

Daiane Corrêa da SILVA (Doutoranda-UFPR) 
daiane.correa3232@gmail.com 

 

 

Resumo: O mar está presente nas memórias da constituição da cidade de São 

Francisco do Sul/SC, a partir dele houve o “descobrimento”, a “colonização” e o 

“desenvolvimento” da cidade e da região, por ele os sujeitos vêm e voltam, fazem 

história e deixam marcas na construção deste espaço urbano. O mar é um signo, um 

imaginário, uma memória, um sujeito, um elemento ressoante nas discussões 

apresentadas. Este trabalho representa parte dos estudos que estão sendo realizados 

para o desenvolvimento de Tese de Doutoramento, que tem como objeto de pesquisa 

um bem patrimonial: o Conjunto Urbano e Paisagístico de São Francisco do Sul/SC. 

O objetivo deste trabalho é apresentar o Projeto de Tese abordado através de dois 

aspectos, a Produção de Conhecimento e a Educação Patrimonial. Este trabalho está 

fundamentado na Análise de Discurso de corrente francesa, representada por Michel 

Pêcheux e seus colaboradores e fará um deslocamento para o estudo do Patrimônio 

Cultural pelo viés da história e da cultura. Entendemos que para o desenvolvimento 

desta análise é necessário movimentar os conceitos de sujeito, discurso(s), memória 

e formação imaginária.  Apresentaremos o projeto destacando a questão de pesquisa, 

objetivos, metodologia, suporte teórico, conceitos, arquivo, recortes e referências. 

Movimentamos neste trabalho a noção de Produção de Conhecimento e Educação 

Patrimonial. A Produção do Conhecimento é mobilizada como noção de novas 

possibilidades de estudo, relações da Análise de Discurso e outras áreas, lançando 

um olhar através das lentes do estudo do discurso. A Educação Patrimonia emerge 

como noção que poderá ser significada pelo olhar discursivo (relações entre sujeitos 

e discursos), pelo estudo da linguagem. Algumas das referências deste trabalho são: 

Orlandi (1999; 2004; 2008; 2017), Venturini (2009; 2021), Scherer (2021), Pfeiffer e 

Nunes (2006). Para deslocar o estudo do Patrimônio Cultural, pelo viés da história e 

da cultura, nos apoiaremos em De Certeau (2013), Choay (2011), Funari e Pelegrini 

(2006) e Abreu e Chagas (2009).   

Palavras-chave: Conjunto Urbano e Paisagístico; Análise do Discurso; Produção do 

Conhecimento; Educação Patrimonial. 

                                                           
1 Pesquisa orientada pela Profa. Dra. Maria Cleci Venturini (PPGL/UFPR). 
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“EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA”: OS SENTIDOS EM CIRCULAÇÃO DESSE 

VERBETE ANTES E DURANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS1 

Daiane da Silva DELEVATI (Doutoranda-UFSM) 
dsdelevati@gmail.com 

Heitor Pereira de LIMA (Mestrando-PUC Minas) 
oiheitorlima@gmail.com 

 

Resumo: Este trabalho busca apresentar uma breve análise do verbete, em 

formulação, “educação a distância”. Para tanto, consideramos os sentidos em 

circulação em dois recortes temporais distintos no Brasil: o primeiro observou a 

pandemia do novo coronavírus, desde o início de março/2020 até os dias de hoje; já 

o segundo, considerou um período não pandêmico, entre os anos de 2017-2019. A 

formulação do verbete, em relação ao primeiro momento, foi realizada pelo Grupo de 

Estudos Palavra, Língua, Discurso (PALLIND), vinculado ao Programa de Pós-

graduação em Letras, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), por meio do 

projeto “Vocabulário da pandemia do novo coronavírus”, sob a coordenação geral de 

Verli Petri, a partir dos sentidos que circulam na mídia impressa e digital no momento 

da pandemia do novo coronavírus. Num segundo momento, o verbete foi formulado 

por nós a partir da mesma metodologia de trabalho do grupo PALLIND no 

desenvolvimento do projeto sobre o vocabulário, considerando os sentidos que 

circularam na mídia impressa e digital no período de 2017-2019, ou seja, antes da 

pandemia do novo coronavírus. Nossa perspectiva de trabalho filia-se à teoria 

pecheuxtiana da Análise de Discurso pela qual aprendemos que o sentido não reside 

tão somente na palavra, mas também fora dela. Ele é um efeito da relação entre língua 

e discurso, ele é, portanto, ideológico. Nessa direção, concordamos com Pêcheux 

([1983] 2015) ao olharmos para o verbete e constatarmos que o sentido de “educação 

a distância” deslizou com a pandemia, produzindo novas formas de significação. Em 

outras palavras, dizer sobre “educação a distância” em um período de instituições 

abertas, em que professores e estudantes podem conviver num mesmo espaço-

tempo, o do “presencial”, é diferente do dizer sobre em tempos de pandemia. 

 

Palavras-chave: Educação a distância; Verbete; Vocabulário da pandemia do novo 

coronavírus; Análise de Discurso.

                                                           
1 “Vocabulário da pandemia do novo coronavírus”, inserido no projeto “A história das palavras e a 

dicionarização: ditos e não-ditos em tempos de pandemia no Brasil do século XXI”, coordenado pela 
Profa. Dra. Verli Petri (UFSM). 
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LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS: RESSONÂNCIAS DA HISTÓRIA E DA 

MEMÓRIA1 

 

Elenir GUERRA (Mestranda-UNICENTRO) 
ele_marc@yahoo.com.br 

 

Resumo: Propomos com esta pesquisa analisar as ressonâncias da história e da 

memória nos dicionários da Língua Brasileira de Sinais (Libras), trazendo para o 

debate o primeiro dicionário da língua de sinais do Brasil a Iconographia dos Signaes 

dos Surdos-Mudos, publicado em 1785 por Flausino José da Gama, aluno e professor 

do Instituto Nacional de Educação dos Surdos. Com base nesse instrumento, 

analisamos outros dicionários que foram sendo elaborados para instrumentalizar a 

língua de sinais. De acordo com Petri (2020), há um imaginário de que o dicionário 

deve conter todas as palavras de uma língua, causando efeitos de completude 

presentes nas definições, sinônimos e exemplos de um verbete/palavra. O sujeito que 

lê/consulta não se aprofunda no processo de produção dos efeitos de sentidos que 

pode constituir uma palavra e seu significado. A pesquisa mobiliza os conceitos 

teóricos da Análise de Discurso em suas relações com a História das Ideias 

Linguísticas (HIL) para compreender o processo histórico discursivo e as condições 

de produção dos dicionários de Libras e seu funcionamento ideológico nos dizeres do 

Dicionário Deit-Libras, como instrumento linguístico que se sustenta no movimento da 

comunidade surda e se manifesta na constituição da língua de sinais e na produção 

do saber constituído em forma de efeito de sentidos, os quais não estão prontos e 

acabados, tendo em vista a dependência de sujeitos e de suas tomadas de posição 

(ORLANDI, 2014). Nesse sentido, a compreensão dos percursos temporais da língua 

no dicionário possibilita compreendermos que ela se movimenta e se constitui dentro 

da história como historicidade.   

 

Palavras-chave: Dicionários; Memória; História; Língua.

                                                           
1 Pesquisa orientada pela Profa. Dra. Maria Cleci Venturini (PPGL/UNICENTRO). 
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TRAVESSIAS VIRTUAIS PELO ESPAÇO DIGITAL: O(S) MUSEU(S) DO 
HOLOCAUSTO EM TEMPOS DE PANDEMIA1 

 
Elivélton Assis KRÜMMEL (Doutorando – UFSM/Bolsa CAPES) 

eliveltonkr@gmail.com 
 
 
Resumo: Proponho, neste trabalho, uma breve reflexão acerca do desenvolvimento 
de minha pesquisa de doutorado. Para tanto, realizo um recorte no qual apresento 
algumas incursões ao espaço digital de quatro museus que fazem parte da Rede 
Latinoamericana para o Ensino da Shoá, sendo eles: o Museo del Holocausto de 
Buenos Aires, o Museo Interactivo Judío de Chile, o Museo Memoria y Tolerancia de 
México e o Museu do Holocausto de Curitiba – PR. Objetivo, com isso, explicitar como 
as condições de produção pandêmicas incidem no desenvolvimento de minha 
pesquisa, de maneira que seja necessária essa incursão ao espaço digital, tendo em 
vista que muitos dos museus permanecem fechados, respeitando as medidas 
sanitárias, devido à propagação do novo coronavírus, causador da covid-19. Nesse 
empreendimento, então, focalizado nos museus que trabalham com a temática do 
Holocausto, meu intuito principal é compreender como cada uma dessas instituições 
legitima o espaço de importância das testemunhas e dos testemunhos de 
sobreviventes para a (res)significação da história e (re)construção da memória 
do/sobre o Holocausto. Por uma perspectiva discursiva, entendo o museu como 
espaço simbólico (VENTURINI, 2017) e, devido às incursões realizadas, destaco 
como há derivas para diferentes espaços de significação, os quais colocam em 
movimento novos/outros sentidos entre o mesmo e o diferente (DIAS, 2016). De fato, 
“não há mais fronteiras. Ou já não têm, ao menos, nem a mesma importância nem o 
mesmo sentido de outrora” (ROBIN, 2017, p. 11). Com vistas aos testemunhos dos 
sobreviventes, reforço o imprescindível funcionamento da relação com o outro (na 
interlocução entre o museu e o visitante, entre o visitante e os sobreviventes e mesmo 
entre os sobreviventes, nas/pelas relações de experiências vivenciadas à época do 
genocídio), em um tempo que é quase colocado em suspenso, tempo dos 
atravessamentos constantes entre o passado, o presente e o devir. 
 
Palavras-chave: Espaço digital; Pandemia; Museu(s); Sobreviventes; Holocausto.

                                                           
1 Pesquisa orientada pela Profa. Dra. Verli Petri (PPGL/UFSM). 
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A DEMOCRACIA E A LIBERDADE NO DISCURSO DO PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA SOBRE A IMPRENSA 1 

 
Ellen TABORDA RIBAS (Mestranda – UFPR) 

ellentaborda@gmail.com 
 
 
Resumo: Nossa proposta para esta apresentação é um recorte da pesquisa de 
Mestrado em andamento que tem por objetivo principal compreender o funcionamento 
do discurso do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, sobre a imprensa. 
Um dos aspectos que chama atenção é o uso de palavras como “democracia” e 
“liberdade”, que apresentam efeitos de sentido diferentes no discurso analisado, 
entrando em contradição com os atribuídos a elas na formação discursiva (FD) da 
imprensa. Nessa FD, ressoa o imaginário projetado por teóricos da democracia, que, 
segundo Traquina (2005, p. 129), atribuíram ao jornalismo dois tipos de liberdade: a 
positiva, que é a de oferecer aos cidadãos as “ferramentas vitais ao exercício dos seus 
direitos e voz na expressão das suas preocupações”; e a negativa, que é a de atuar 
como guardião, protegendo “os cidadãos de eventuais abusos de poder por parte dos 
governantes”. Ao serem apropriadas pela FD do Executivo, na posição-sujeito 
presidente da República, afetada por diferentes FDs, como a autoritária, as palavras 
são esvaziadas, conforme observa Mazière (2011). Nesse discurso, a língua funciona 
como Língua de Estado, como a define Pêcheux (2015, p. 86), na estratégia discursiva 
de apagar as contradições e esconder as relações de classe. Essa língua “tende a se 
passar pelo real, a representá-lo sem distância, a constituir seu equivalente”. O 
discurso do presidente constitui-se por redes de memória ligadas à FD da imprensa, 
desnaturalizando-as ao reivindicá-las a veículos, jornalistas e mídias sociais que são 
alinhados ao governo. Aí funciona também a “evocação ambígua” da Língua de 
Estado, conforme Orlandi (2017, p. 130). Ao apropriar-se desses pré-construídos de 
uma FD antagonista, esse discurso instaura a contradição, pois ao mesmo tempo em 
que diz defender a liberdade de imprensa, ataca veículos e jornalistas taxados de 
inimigos e os ameaça. 
 
Palavras-chave: Discurso; Imprensa; Política; Democracia; Liberdade. 

                                                           
1 Pesquisa orientada pela Profa. Dra. Maria Cleci Venturini (PPGL/UFPR). 
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DIZERES SOBRE O ABORTO LEGALIZADO NO DISCURSO JORNALÍSTICO 
 

Eloina Emanuelle Pedroso CAMPOS (Mestranda-Unicentro)1 
eepedroso2@gmail.com 

 
 
Resumo: O interesse pela pesquisa surgiu com a inquietação sobre como o aborto é 
significado por três sujeitos vítimas de violência sexual no documentário “Além da lei, 
o aborto legal no Brasil”, produzido pela Clínica de Direitos Humanos da UFPR, em 
2018. O documentário convida o espectador a se colocar no lugar das vítimas, 
mulheres de diferentes idades e classes sociais, que contam suas histórias 
produzindo relatos díspares, vivenciando a espera, no processo lento e delicado do 
aborto legal, entrecortados pelos discursos de profissionais de instituições distintas. 
De cunho informativo e com caráter de denúncia, o documentário trata o aborto como 
uma questão legal e de saúde coletiva, denunciando a violação dos direitos básicos 
da mulher, considerando que a lei lhe assegura a liberdade de expressão sexual, a 
autonomia para tomar decisões sobre o seu próprio corpo e a igualdade de gênero. O 
fio condutor deste trabalho é a teoria da Análise de Discurso, teoria da interpretação 
proposta por Michel Pêcheux e desenvolvida, no Brasil, por Eni Orlandi, que trata da 
relação que se estabelece entre a língua, o sujeito e a ideologia. Por esse viés, nosso 
objetivo principal é compreender como se significam as mulheres vítimas da violência 
sexual e que esperam a autorização da justiça para fazer o aborto legal. 
Especificamente, pretendemos: a) compreender o documentário como um tipo de 
texto que circula no espaço digital entrecruzando diferentes materialidades 
significantes (LAGAZZI, 2009); b) traçar um mapa das principais conquistas femininas 
que asseguram à mulher o direito de decidir sobre o seu próprio corpo; c) verificar 
quais memórias sobre o aborto ressoam nas materialidades discursivas recortadas 
para análise. A partir desses objetivos, pretendemos responder: Como as mulheres 
vítimas de violência sexual discursivizam o aborto em “Além da lei, o aborto legal no 
Brasil”, assim como os demais entrevistados? 
 
Palavras-chave: Mulher; Aborto; Discurso; Violência. 

                                                           
1 Pesquisa orientada pela Profa. Dra. Célia Bassuma Fernandes (PPGL-Unicentro/PR). 
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A RE/ESCRITA DA HISTÓRIA DAS MULHERES: O OLHAR DE UMA 
REFUGIADA1 

 
Emily Smaha da SILVA (Doutoranda-UFPR) 

emilysmaha@gmail.com 
 

 

Resumo: O objetivo desta pesquisa é dar visibilidade à produção da historiadora 

Gerda Lerner, com o intuito de mostrar como, em suas obras, os discursos sobre as 

mulheres foram reescritos contribuindo para a emancipação feminina, além de seu 

intenso trabalho para um novo olhar sobre/da história. Os fundamentos teóricos são 

os da Análise de Discurso, a partir de Michel Pêcheux, na França, de Eni Orlandi e 

pesquisadores alinhados a esse campo teórico no Brasil. O corpus se constitui de 

recortes de materialidades discursivas textuais e audiovisuais, advindas das 

produções bibliográficas de Lerner: Living with History, making social change (2009), 

The creation of feminist consciousness: From the Middle Ages to Eighteen-seventy 

(1986), The creation of Patriarchy (1987). E do documentário de Renata Keller: Why 

Women Need to Climb Mountains? (2016).  O impulso para a realização desta 

pesquisa foi colocar em suspenso discursos da re/escrita da história sob uma 

perspectiva que inclua mulheres e os novos efeitos de sentido para a sociedade. 

Pretendemos, por meio das análises dos livros e do documentário, discutir as 

contribuições da historiadora para a construção de uma nova memória sobre/das 

mulheres e como a sua posição/sujeito de refugiada do governo nazista, judia e mulher 

construíram os discursos em suas obras.  

 

Palavras-chave: Análise de Discurso; História; Mulheres.

                                                           
1 Pesquisa orientada pela Profa. Dra. Maria Cleci Venturini (PPGL/UFPR). 
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JOAN CORNELLÀ E A ARTE DE DESENHAR EFEITOS DE SENTIDOS: UMA 
ANÁLISE DO DISCURSO FRANCESA NO GÊNERO DISCURSIVO TIRINHA1 

 
Eveline do Rocio Santos de OLIVEIRA (Mestranda-UFPR) 

evesantosoliveira@gmail.com  
 

 

Resumo: Na contemporaneidade, os sujeitos verbalizam discursos na web a partir da 

potencialização, hibridização e/ou criação de gêneros discursivos cada vez mais 

complexos. A tira, por exemplo, é um gênero que nasceu nos jornais europeus do 

século XIX e que ganhou amplificação a partir da internet ao ser utilizada para 

tematizar com humor e crítica os problemas sociais contemporâneos, por vezes sem 

utilizar-se de palavras. Nesse sentido, o presente trabalho trata-se de um projeto de 

mestrado que tem por objetivo analisar a produção de efeitos de sentidos nas tiras 

que trazem críticas às redes sociais produzidas por Joan Cornellà, apresentando a 

hipótese de que os elementos verbo-visuais funcionam como um disparador de 

sentidos possibilitando relações discursivas que criam um caminho ideológico de 

sentidos, afetando o trabalho de leitura da tira. Os procedimentos metodológicos 

foram construídos a partir dos postulados teóricos da Análise do Discurso de linha 

francesa (ADF) com aporte em Pêcheux (1995, 1999, 2006), considerando conceitos 

como interdiscurso, intradiscurso e formação discursiva. Portanto, será realizada uma 

leitura discursiva de uma seleção de tirinhas que retratam o uso exacerbado das redes 

sociais, recortadas da page Joan Cornellà no Facebook. Complementa o referencial 

teórico Orlandi (2009, 2013), Fresnault-Deruelle (1976, 2005) e Vergueiro (1994). Os 

resultados parciais da pesquisa, ainda em andamento, apontam para a identificação 

de elementos verbo-visuais distribuídos pela imagem, tendo os sujeitos – leitores das 

tiras – o trabalho de relacionar esses vários elementos intradiscursivamente para, com 

isso, compor a produção do sentido através de relações interdiscursivas com o mundo. 

 

Palavras-chave: Discurso e ideologia; Análise do Discurso Francesa; Michel 

Pêcheux; Gêneros discursivos; Joan Cornellà.

                                                           
1 Pesquisa orientada pela Profa. Dra. Gesualda de Lourdes dos Santos Rasia (PPGL/UFPR). 

mailto:evesantosoliveira@gmail.com
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“O AMOR É BANDOLEIRO: PODE ATÉ CUSTAR DINHEIRO”: UMA ANÁLISE 

DISCURSIVA ACERCA DOS RELACIONAMENTOS SUGAR EM (RE-)VISTAS 

DIGITAIS1 

 

Fabrícia Glória FERRAZZA (Mestranda-UNICENTRO)  
ferrazzagfabricia@gmail.com 

 
 
 

Resumo: Objetivamos verificar como são significados os “relacionamentos sugar” no 
discurso jornalístico, quais memórias ressoam sobre a mulher que vende/oferece seu 
corpo/beleza e juventude como moeda de troca.  Como objetivos específicos, temos: 
a) mapear as grandes conquistas femininas que possibilitaram à mulher maior 
autonomia e, por consequência, maior liberdade para decidir sobre o seu corpo e sua 
vida; b) compreender as revistas online como lugar onde os discursos são formulados 
e circulam,  colaborando para sedimentar sentidos já enraizados sobre a mulher e seu 
corpo ou possibilitando que eles deslizem/derivem para outros sítios de significação; 
d) identificar quais formações discursivas se entrecruzam no discurso das reportagens 
recortadas para análise. O corpus desta pesquisa é constituído por duas reportagens 
recortadas de revistas que circularam no espaço digital: “O amor nos tempos do 
‘sugar’”, publicada na Revista on-line Veja (2019), e “Sugar mommies: Conheça as 
mulheres que pagam por amor e sexo”, que circulou na Revista on-line Marie Claire 
(2017). As análises empreendidas foram sustentadas pelo escopo da Análise de 
Discurso de linha francesa, fundada por Michel Pêcheux, na França, na década de 60, 
e desenvolvida por Eni Orlandi, no Brasil. Como resultados preliminares, verificamos 
que, embora o discurso posto em circulação pela Revista Marie Claire aponte para 
sentidos sobre a emancipação feminina, acaba por causar o empoderamento feminino 
como resultado da ascensão financeira. Já a reportagem da revista Veja discursiviza 
a mulher como submissa e interesseira. Em primeira análise, podemos dizer que 
ambas as reportagens põem em xeque os dizeres sobre a emancipação feminina e, 
segundo os quais, a mulher é dona do seu corpo e pode fazer dele/com ele, o que 
quiser.   
 
 
Palavras-chave: Mulher; Revistas digitais; Relacionamento sugar 

                                                           
1 Pesquisa orientada pela Profa. Dra. Célia Bassuma Fernandes (PPGL/UNICENTRO). 
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REFLEXÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DO DISPOSITIVO TEÓRICO DA 

ANÁLISE DE DISCURSO EM TRABALHOS CIENTÍFICOS PARA ALÉM DA ÁREA 
DE LETRAS 

 
     Fidah Mohamad HARB (Mestra-UFSM)1 

fidah.mohamad@gmail.com 
 
 

Resumo: Nosso interesse está voltado para a compreensão do funcionamento de 
fazer história da ciência, a partir da perspectiva discursiva, tomando como objeto de 
análise discursos de diferentes áreas da produção do conhecimento científico para 
além da área de Letras, presentes em diferentes momentos de teses consultadas em 
nossa investigação de Mestrado: títulos, resumos, palavras-chave, sumários e 
referências. Assim, buscamos analisar dois recortes desses trabalhos de doutorado 
publicadas em 2018 e 2019 a fim de compreender como os autores mobilizam a 
Análise de Discurso de linha francesa para a produção do conhecimento em uma área 
do saber que não é a dos Estudos da Linguagem. Apoiados pela História das Ideias 
Linguísticas, a qual nos permite compreender o que estava sendo produzido em 
relação ao conhecimento linguístico, no Brasil, nesse período; também nos 
ancoramos na História das Ideias Discursivas, pensando que essa linha de pesquisa, 
inaugurada por Orlandi (2018), considera os “já ditos”, conhecimentos que ajudam a 
entender as especificidades do objeto de estudo da Análise de Discurso francesa. Os 
resultados da pesquisa indicam que há diferentes possibilidades de mobilização para 
o dispositivo teórico-analítico da Análise de Discurso e que, efetivamente, ele pode 
funcionar em diversas áreas da produção do conhecimento científico, para além da 
área de Letras.  
 
Palavras-chave: Discurso; Sentidos; História das Ideias Linguísticas; História das 
Ideias Discursivas.

                                                           
1 Mestre em Letras pela UFSM. 
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VERBETE “SOBREVIVENTE”: MOVIMENTOS DE SENTIDOS DA/PARA A 

PALAVRA EM CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO PANDÊMICAS1 
 

Gabriela Gonçalves RIBEIRO (Bolsista PROBIC/FAPERGS-UFSM)  
gabrielaggr4@gmail.com 

Coautores: Elivélton A. KRÜMMEL (Bolsista Capes-UFSM) 
Luan R. de FIGUEIREDO (UFSM) 

Keisy de MORAIS (UFSM) 
 

Resumo: Neste trabalho, com vistas ao “Vocabulário da pandemia do novo 

coronavírus”, inserido no projeto “A história das palavras e a dicionarização: ditos e 

não-ditos em tempos de pandemia no Brasil do século XXI”, coordenado pela Profa. 

Dra. Verli Petri (UFSM), empreendemos uma reflexão sobre o verbete “sobrevivente” 

e como este é (res)significado em condições de produção pandêmicas. Por uma 

perspectiva discursiva, ancorados na Análise de Discurso Francesa, compreendemos 

como os gestos de leitura e interpretação (1996) atravessam a “autoria compartilhada” 

(BIAZUS, 2015) e, na construção desse verbete, demarcam alguns dos movimentos 

de sentidos da/para a palavra. Considerando que a língua se inscreve na história para 

que possa significar, e os sentidos se inscrevem em uma rede de memória, 

significando, podemos explicitar que, de fato, o sentido sempre está posto em “relação 

a” (ORLANDI, 1995). Por isso, discorremos sobre como o verbete “sobrevivente”, na 

produção de – outros – efeitos de sentido, coloca em funcionamento os “[...] 

movimentos de aproximação, invasão, choque, ressonância, expansão, 

complementação ou até mesmo de desconstrução”, conforme sublinha Biazus (2015, 

p. 216). Então, perguntamo-nos: que é (um) sobrevivente? Quem é designado como 

sobrevivente? Quais os sentidos de/para sobrevivente na pandemia? Entendemos, 

pois, que os sentidos para o verbete “sobrevivente” são cada vez mais provisórios, e 

que os sentidos de/para genocídio retornam nos discursos postos em circulação pelas 

notícias que fundamentam as formulações – as sugestões de definição do verbete. 

Assim, vemos como “sobrevivente” está relacionado com aquele que, além de 

sobreviver, é marcado por suas experiências – marcas físicas, no corpo, e 

psicológicas – e, sendo a testemunha do acontecimento (PÊCHEUX, 1990), pode 

discursivizar sobre as experiências vividas.  

 

Palavras-chave: Verbete; Sobrevivente; Sentidos; Pandemia.

                                                           
1 “Vocabulário da pandemia do novo coronavírus”, inserido no projeto “A história das palavras e a dicionarização: 

ditos e não-ditos em tempos de pandemia no Brasil do século XXI”, coordenado pela Profa. Dra. Verli Petri 

(UFSM). 
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HIPERSEXUALIZAÇÃO NO ESPORTE: DIZERES SOBRE O CORPO FEMININO1 
 

Gabriella Mildenberger MAIA (Mestranda - UNICENTRO) 
maia_gabi@hotmail.com 

 
Resumo: Apesar de todas as conquistas, a hipersexualização do corpo feminino 
continua enraizada na nossa formação social e, de tempos em tempos, discussões 
em torno dela ganham visibilidade. Recentemente, nas Olimpíadas de Tóquio, as 
ginastas alemãs usaram macacões de corpo inteiro ao invés dos tradicionais collants 
nas competições, especialmente, para conter a sexualização no/do domínio do 
esporte. A manifestação ganhou grande destaque na mídia impressa e digital, 
acusada de colaborar para sedimentar discursos machistas, pois, enquanto os 
homens são significados com base no seu desempenho, as mulheres são, com 
frequência, discursivizadas a partir dos seus atributos físicos. O que nos interessa, 
neste trabalho, é investigar quais discursos irrompem no discurso jornalístico sobre a 
mulher e seu corpo, colaborando para cristalizar sentidos já estabilizados ou para 
romper com eles. Mais especificamente, buscamos: a) compreender o espaço digital 
como lugar de formulação e circulação do discurso jornalístico; b) mapear como o 
corpo feminino foi significado ao longo dos tempos e como a vestimenta feminina pode 
funcionar como instrumento de empoderamento ou de submissão; c) Verificar quais 
memórias ressoam sobre a mulher e seu corpo no discurso jornalístico. Para dar conta 
desses objetivos, respaldaremos este trabalho na teoria materialista de discurso 
francesa, que visa compreender os processos de produção dos sentidos. O corpus a 
partir do qual empreenderemos nosso gesto analítico compreende duas reportagens 
publicadas no dia 27/07/2021, intituladas “Multa por não usar biquíni: veja outros 
exemplos de sexismo relacionados às roupas das mulheres”, publicada pelo Jornal O 
Globo, e “Olimpíadas: como o sexismo se reflete no controle dos uniformes das 
atletas”, que circulou no site da UOL. Para proceder às análises, compreendemos as 
reportagens como materialidades discursivas e as dividimos em sequências 
discursivas, entendidas por Courtine (2009) como “sequências orais e escritas de 
dimensão superior à frase”. 
 
 
Palavras-chave: Mulher; Hipersexualização; Espaço digital. 

                                                           
1 Pesquisa orientada pela Prof.ª Dr.ª Célia Bassuma Fernandes (PPGL/UNICENTRO). 
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EFEITOS DE EXCLUSÃO NO DISCURSO: MORADORES DE RUA E 
TRABALHADORAS DOMÉSTICAS E A FRAGILIDADE SOCIAL EM MEIO À 

PANDEMIA 
 

Géssica Aparecida CAPPOANI (Mestre-UFPR/Labell-UNICENTRO) 
gessicacappoani@gmail.com 

 

 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo lançar um gesto de interpretação 

sobre a exclusão, partindo de notícias que tomam como objetos os moradores de ruas 

e trabalhadoras domésticas. Em momentos como a pandemia, fica evidente o descaso 

do sistema brasileiro com programas sociais que atendam às demandas de grupos 

socialmente em risco, e este não é um acontecimento discursivo. Neste sentido, ao 

tomar como corpus notícias que circularam no início da pandemia sobre agravamento 

das condições de sobrevivência decorrentes do isolamento social e questões 

sanitárias, pretende-se propor um gesto de leitura sobre a exclusão institucionalizada 

em meio à pandemia. Para tanto, ancora-se na relação entre o discurso sobre e o 

discurso de, ambos conceitos advindo dos estudos de Venturini (2009; 2021). O 

discurso sobre se apresenta como em tensão entre a repetição do já dito e o próprio 

dito na formulação. Já o discurso de funciona como repetibilidade, construindo redes 

parafrástricas de sentidos, no qual o que se repete se estabiliza, constituindo 

memória. Assim, depara-se com a sequência discursiva “Doméstica idosa que morreu 

[...] cuidava da patroa contagiada”, em que ressoa o discurso de servidão, no qual o 

isolamento social não pode contemplá-la dada a fragilidade da posição de doméstica 

e idosa. Neste sentindo, o já dito e o formulado, nas condições de produção do 

discurso da pandemia e sobre essas posições-sujeitos marginalizados, constroem 

efeitos de sentido, significando um sistema de exclusão que impossibilita as escolhas 

na nova rotina da pandemia e até mesmo a vida de sujeitos às margens. 

 

Palavras-chave: Efeitos de sentido; Repetibilidade; Exclusão.
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UM GESTO DE LEITURA DISCURSIVO ACERCA DAS CONSTITUIÇÕES DE 
FEMININO EM OS DIÁRIOS DE SYLVIA PLATH1 

 
Gisele Angelina BASSANI (Mestranda-UFPR) 

gisele.angelina90@gmail.com 
 

 

Resumo: Este texto parte das reflexões propostas em nossa pesquisa de mestrado – 

ainda em andamento –, que objetiva, por meio da Análise de Discurso, estabelecer 

um estudo da tradução brasileira, realizada por Celso Nogueira, da obra Os diários de 

Sylvia Plath: 1950-1962 (2017), de Sylvia Plath. Nossas reflexões ancoram-se em  

textos fundamentais da Análise de Discurso de perspectiva francesa, cujas noções 

constituem o dispositivo analítico que vistas às análise. Propomos refletir, bem como 

noções conceituais da Teoria da Análise de Discurso, encontradas principalmente nas 

obras de Pêcheux, Orlandi e Indursky, e da Teoria da Ideologia de Althusser, que o 

nosso objetivo e o corpus suscitam para o gesto de leitura discursivo que pretendemos 

desenvolver. Os Diários de Sylvia Plath se constituem no registro de experiências 

vividas de sua enunciadora – cabe ressaltar, aqui, que apesar de localizarmos 

características referentes ao sujeito empírico autor para melhor visualização do nosso 

corpus, nossas análises se referem ao sujeito do discurso da obra representativo de 

feminino e que é resultado do movimento de interpelação-assujeitamento ideológico, 

conforme visto em Pêcheux (2014). Seus registros são marcados pela tentativa da 

enunciadora de se significar como sujeito e encontrar um caminho que atenda suas 

acepções como um sujeito que extrapola e excede os limites que lhe são impostos 

devido a sua inscrição significante de ser feminino. Assim, pensando no movimento 

pendular que a Análise de Discurso suscita, essa reflexão perpassa por conceitos 

fundamentais da teoria referentes ao funcionamento ideológico e à constituição dos 

sujeitos para, então, refletir sobre o modo como o feminino é constituído e funciona 

como efeito de realidade na obra em questão. 

 

Palavras-chave: Análise de Discurso; Ideologia; Sujeito; Feminino; Os diários de 

Sylvia Plath. 

                                                           
1 Pesquisa orientada pela Profa. Dra. Gesualda de Lourdes dos Santos Rasia (PPGL/UFPR). 

mailto:gisele.angelina90@gmail.com


 

 
 

A ANÁLISE DE DISCURSO PECHEUXTIANA EM MINAS GERAIS: O 
FUNCIONAMENTO DO DISPOSITIVO TEÓRICO-METODOLÓGICO EM TESES 

DA ÁREA DE LETRAS1 
 

Heitor PEREIRA DE LIMA (Mestrando – PUC Minas/CNPq) 
oiheitorlima@gmail.com 

 
 
Resumo: A Análise Automática do Discurso (PÊCHEUX, [1969] 2019), ao promover 
um acontecimento discursivo, possibilitou a produção de um novo objeto, o discurso, 
pelo qual os estudos da linguagem foram realizados por outra perspectiva, a 
discursiva. Isso despertou na pesquisadora brasileira Eni Orlandi o desejo de 
compreender mais sobre a teoria do discurso. Ao cruzar o Atlântico por várias vezes, 
Orlandi trouxe para o Brasil a Análise de Discurso (AD) de Pêcheux que, com o estudo 
e a tradução de textos fundadores, estabeleceu a produção de dissertações e teses, 
bem como promoveu a vinda de pesquisadores do grupo de Pêcheux ao Brasil, o que 
foi construindo uma AD à brasileira. Diante disso, e levando em consideração as 
condições de produção de um país continental, podemos inferir que a AD praticada 
em solo nacional tem especificidades, questões particulares, contornos próprios. 
Nesse sentido, e fazendo um recorte geográfico pontual, este estudo busca 
compreender como o dispositivo teórico-metodológico da Análise de Discurso 
Pecheuxtiana é mobilizado em teses, da área de Letras, desenvolvidas em Programas 
de Pós-graduação de Instituições de Ensino Superior no estado de Minas Gerais, 
assumindo como recorte cronológico o último quadriênio 2017-2020 (CAPES). Ou 
seja, considerando as marcações linguístico-discursivas que apontam a mobilização 
da AD, pretende-se mapear e cartografar a AD à mineira por meio de corpus de 
pesquisa, conjugação (ou não) com outra(s) teoria(s), objetivos propostos e/ou 
categorias analíticas eleitas a serem postas em movimento para o desenvolvimento 
teórico-metodológico das pesquisas. O arquivo é composto por 26 teses, e o corpus 
analítico foi construído e refletido no balançar do pêndulo (cf. PETRI, 2013). Como 
alguns resultados preliminares, apontamos para uma recorrência de teses nas quais 
a AD é mobilizada com exclusividade e um índice de pesquisas nas quais o corpus de 
análise é construído a partir de demandas mineiras.   
 
Palavras-chave: Análise de Discurso; Michel Pêcheux; Minas Gerais; Teses da área 
de Letras.  

                                                           
1 Pesquisa orientada pela Profa. Dra. Verli Fátima Petri da Silveira (PPGLetras/UFSM) e pela Profa.  

Dra. Daniella Lopes Dias Ignácio Rodrigues (PPGLetras/PUC Minas).  



 

 
 

HISTÓRIA E MEMÓRIA NA/DA LÍNGUA: A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO CURSO 
DE FRANCÊS DA UFPR 

 
 

José Carlos MOREIRA (Doutorando-UFPR)1 
jcarlosmoreira7@gmail.com 

 
 
 

Resumo: Este trabalho, que será apresentado no evento “Primavera de pesquisas no 
Sul, diz respeito a nossa tese e centra-se no processo de 
disciplinarização/institucionalização do Curso de Francês da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR), buscando destacar e colocar em suspenso as mudanças, 
transformações e as repetibilidades constitutivas do curso desde sua fundação em 
1938 até 2020, ano 1 da Pandemia. A História das Ideias Linguísticas (HIL), em suas 
relações com a Análise do Discurso (AD), são os campos teóricos que sustentam a 
retomada desse período de formação e consolidação do curso de francês, em 
funcionamento, há mais de oitenta anos. A partir da construção de um arquivo de 
leitura (PÊCHEUX, [1982] 1997), propomos recortar três momentos da Língua 
Francesa: 1) Curso de Letras Neolatinas; 2) Habilitações (Bacharelado e Licenciatura 
em Letras-francês; 3) Curso de Francês, a partir de 2020. Nosso corpus será 
constituído dos diversos documentos pertencentes a esses períodos. Tendo em vista 
estas transformações pelas quais o curso passou neste espaço temporal, indagamos: 
Como as condições de produção dentro da perspectiva de retrospecção/projeção da 
língua francesa contribuíram para a institucionalização do curso de francês da UFPR? 
Durante o espaço-temporal delimitado, o francês da UFPR passou por diferentes 
designações, o que demanda pensar na referenciação, na nomeação e na designação 
do curso de francês, como movimentos que significam a língua como prática política 
e sinalizam para sujeitos que buscavam/buscam estudar o idioma. Diante disso, 
perguntamos: Que redes de memória as designações do curso constituem e para 
quais implicações sociais, econômicas, políticas e culturais apontam?  
 
Palavras-chave: Institucionalização, Francês campo disciplinar, História das Ideias 
Linguísticas, Análise do Discurso, UFPR.

                                                           
1 Pesquisa orientada pela Profa. Dra. Maria Cleci Venturini (PPGL/UFPR).  



 

 
 

O PROTAGONISMO DE MAFALDA VERISSIMO NO ACERVO LITERÁRIO ERICO 
VERISSIMO1 

 
Katielli Chaves ANTUNES (Mestra/LABELL/UNICENTRO) 

katielliantunes@hotmail.com 

 
 
Resumo: Este trabalho busca dar visibilidade aos resultados obtidos na dissertação 
intitulada “Entrelaçamento dos discursos de/sobre Mafalda Verissimo: documentos, 
livros e vivências” (2021). Por tratarmos de um sujeito que viveu ao lado de uma figura 
de destaque, que é o caso de Mafalda Verissimo em relação ao seu esposo - o escritor 
Erico Verissimo, é que entrevistamos durante nossa pesquisa a Coordenadora do 
Acervo  Literário Erico Verissimo (ALEV), que além de organizar o início do arquivo 
também conviveu com a família ao longo de muitos anos. Buscamos também dar 
continuidade às discussões por meio de análises em outras Sequências Discursivas 
da entrevista ainda não exploradas naquela oportunidade, de maneira a destacar os 
funcionamentos discursivos que nos encaminharam a eleger Mafalda Verissimo como 
Lugar de Guarda da memória literária do escritor Erico Verissimo. Analisamos por 
meio das SDs que Mafalda Verissimo tinha consciência da dimensão da obra deixada 
pelo marido, bem como, da importância em compartilhar seus processos de criação 
literária, que podem ser percebidos por meio do estudo nesses arquivos. Nas análises 
empreendidas destacamos ainda o deslocamento de Mafalda Verissimo para além de 
esposa, entendendo-a como companheira por toda a vida de Erico Verissimo e após 
o fim dela. 

 
Palavras-chave: Análise de Discurso; Acervo; Lugar de Guarda; Mafalda Verissimo. 

 
 
 

                                                           
1 Pesquisa orientada pela Profa. Dra. Maria Cleci Venturini (PPGL/UNICENTRO). 
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OS MODOS DO SILÊNCIO NA REPRESENTAÇÃO DA MULHER NEGRA NO 

DISCURSO LITERÁRIO EM ÚRSULA E EM QUARTO DE DESPEJO1 

 

Keisy Moreira de Morais (Mestranda-UFSM) 
keisy.moreira@hotmail.com 

 

Resumo: Este projeto situa-se na linha de pesquisa “Língua, Sujeito e História”, pelo 

cunho investigativo, no qual iremos analisar, descrever e interpretar os modos de 

funcionamento do silêncio nas obras Úrsula (1859), de Maria Firmina dos Reis, e em 

Quarto de despejo (1960) de Carolina Maria de Jesus, a fim de entender os 

movimentos de sentidos que constroem esse discurso literário. Nossa pesquisa busca 

compreender, tendo como base o funcionamento desse discurso e o que propõem os 

dispositivos analíticos em Análise de Discurso, como se constroem os ditos e os não-

ditos, via funcionamento dos modos de silenciamento. Com isso, nosso objetivo 

consistirá em analisar, através da mobilização de conceitos da Análise de Discurso, 

os modos de funcionamento do silêncio que ocorrem na forma como a mulher negra 

é representada em uma obra literária do séc. XIX e outra obra do séc. XX, através de 

recortes das obras nos quais sejam possível identificar a descrição da 

personagem/sujeito, do cotidiano/condições de produção do discurso, enfocando, 

principalmente, nas questões relativas ao preconceito racial e à violência contra a 

mulher.  Para isso, teremos como foco principal os estudos dos modos de 

silenciamento no discurso, conforme Orlandi (1995). Após isso, mobilizaremos 

conceitos em Análise de Discurso, por meio dos estudos de Petri (2004) sobre o 

discurso literário e a memória; de Pêcheux (2014), sobre o interdiscurso e a formação 

discursiva e Orlandi (2015), por meio dos estudos sobre memória e ideologia. Essa 

abordagem torna-se interessante para entender os diferentes sentidos movimentados 

no discurso literário no modo como a mulher negra é descrita nas narrativas, em 

determinado período, a fim de compreender as condições de produção, os 

movimentos do inconsciente, a presença da ideologia no discurso, enfim, os sentidos 

materializados na língua. 

Palavras-chave: Análise de discurso; Discurso literário; Mulher negra; Silêncio.

                                                           
1 Pesquisa orientada pela Profa. Dra. Verli Petri (PPGL/UFSM). 



 

 
 

A MÃO FORTE DO CONSERVADORISMO-AUTORITARISMO NO PODER DE 
ESTADO ATUAL BRASILEIRO1 

 
Kelen Vanzin Moura da SILVA (Doutoranda-UFPR) 

kelenvanzin@uol.com.br 
 
 

Resumo: Em 18 de setembro de 2020, o presidente Jair Messias Bolsonaro 
agradeceu a homenagem recebida do agronegócio, em Sinop-MT, da seguinte forma: 
“eu sou empregado de vocês. Vocês são nossos patrões. A vocês nós devemos a 
lealdade absoluta”. Sob a luz das teorias de Althusser (2008; 2015); Pêcheux (2014); 
Volochinov (1986), busco, neste estudo, uma reflexão sobre a formação ideológica 
dominante no Poder de Estado brasileiro atual; as relações entre infraestrutura e 
superestrutura e a formação discursiva bolsonarista. Para tanto, o arquivo a ser 
analisado contempla o discurso do presidente à ocasião da homenagem, conforme a 
sequência discursiva recém mobilizada, assim como outras em que ele reforça a 
família e o conservadorismo. Em sete de setembro deste ano de 2021, novamente o 
movimento ruralista, um dos braços do agronegócio no país, reitera seu apoio ao 
governo Bolsonaro com fortes mobilizações a seu favor. Inspiram também as análises, 
os apontamentos de Indursky (2020, p. 370) sobre a relação com o agronegócio: “eles 
por serem os patrões são os que decidem os rumos do país”; bem como de Arendt 
(2012, p. 456), ao citar a relação de Hitler com seus apoiadores: “tudo o que vocês 
são, o são através de mim; tudo o que eu sou, sou somente através de vocês”. E, por 
fim, de Freyre (2013, p. 48): “a família, sob a forma patriarcal, ou tutelar, tem sido no 
Brasil uma dessas “grandes forças permanentes” (...) tudo indica que a família entre 
nós não deixará completamente de ser a influência se não criadora, conservadora e 
disseminadora de valores, que foi na sua fase patriarcal”.   
 
Palavras-chave: Brasil; Análise de Discurso; Ideologia; Poder de estado. 
   
 

 

                                                           
1 Pesquisa orientada pela Profa. Dra. Gesualda dos Santos Rasia (PPGL/UFPR). 



 

 
 

UM VOCABULÁRIO DA PANDEMIA E MUITAS EXPERIÊNCIAS 
COMPARTILHADAS: PRIMEIRAS REFLEXÕES SOBRE A ESCRITA DA      

PALAVRA CORONAVÍRUS1 
 

Kelly Guasso (Doutora-UFSM) 
kellyguasso@gmail.com 

 
 
Resumo: O Vocabulário da pandemia do novo coronavírus, disponível para acesso 

no site da Universidade Federal de Santa Maria, tem a coordenação geral da Profa. 

Dra. Verli Petri e mostra os resultados do trabalho de pesquisa e elaboração dos 

verbetes em grupo, numa escrita “compartilhada” (BIAZUS, 2019). Recuperar o 

processo de construção, discursivizando sobre essa experiência, permite-nos 

historicizar e também refletir sobre o caminho (inicial) percorrido até aqui enquanto 

responsável pela coordenação de uma das seções do vocabulário – juntamente com 

a Dra. Natieli Branco – e também enquanto revisora dos verbetes (da mesma forma, 

atividade elaborada em grupo). Neste trabalho, a partir da perspectiva teórica da 

Análise de Discurso Pecheuxtiana, em suas relações com a História das Ideias 

Linguísticas e com a História das Ideias Discursivas, nosso objetivo geral é mostrar o 

processo de elaboração do verbete “coronavírus”, destacando as buscas realizadas 

em notícias veiculadas na internet, a discussão dos textos, a conformação das 

definições/dos exemplos a serem apresentados ao leitor, a elaboração das nuvens de 

palavras e o funcionamento do efeito “palavra-puxa-palavra” (PETRI, 2019). Os 

resultados se dão para além da divulgação do conhecimento científico, por meio do 

Vocabulário propriamente dito, instigando a produção do conhecimento, já que muitos 

autores (integrantes do Pallind/PPGL/UFSM) seguiram suas pesquisas tendo em vista 

a publicação em livros e periódicos, bem como o compartilhamento de experiências 

em eventos da área. 

 

Palavras-chave: Vocabulário; Coronavírus; Escrita compartilhada. 

                                                           
1 “Vocabulário da pandemia do novo coronavírus”, inserido no projeto “A história das palavras e a 
dicionarização: ditos e não-ditos em tempos de pandemia no Brasil do século XXI”, coordenado pela 
Profa. Dra. Verli Petri (UFSM). 



 

 
 

MARCADOS PELO TRIÂNGULO ROSA: DISCURSO DE E DISCURSO SOBRE O 
SUJEITO HOMOSSEXUAL NO NAZISMO1 

 
Leandro TAFURI (Doutorando-UFPR) 

professortafuri@gmail.com 
 

 

Resumo: O trabalho que por ora se apresenta tem como referencial teórico a Análise 

de Discurso de orientação francesa, a qual, de acordo com as considerações 

realizadas por Michel Pêcheux (2009), se sustenta numa perspectiva discursiva 

materialista. Centra, portanto, seus estudos nas condições de produção do discurso 

para, a partir delas, compreender as práticas de um sujeito que pensa o que pode ser 

pensado, justamente porque está inserido num conjunto de possibilidades sócio-

históricas. Destacam-se como objetivos deste trabalho:  analisar discursivamente a 

construção da representação imaginária e identitária do sujeito homossexual nos 

espaços discursivos dos museus do Holocausto que pertencem à rede LAES (Rede 

Latinoamericana para o Ensino do Holocausto), em especial o de Curitiba e o de 

Buenos Aires (Museo del Holocausto – Buenos Aires), na Argentina; e construir 

arquivo com vistas a historicizar e ressignificar os discursos acerca da 

homossexualidade, no período da Segunda Guerra Mundial, considerando os 

discursos que circularam antes em outros lugares e retornam pelos efeitos de pré-

construídos. Em um primeiro momento, consideraremos as páginas na internet dos 

referidos museus. As materialidades, nessas primeiras incursões, constroem, no 

trabalho de mediação simbólica entre sujeito e formação social, a história do cotidiano, 

do presente. Para garantir seu poder de convencimento, utilizam-se de estratégias 

discursivas que conferem aos seus textos valores de unidade e coerência. No entanto, 

longe de apresentar a realidade empírica, o que os textos e imagens que circulam 

nesses aparatos nos oferecem é uma construção simbólica arbitrária, por meio da 

qual os sujeitos se relacionam com a realidade concreta. Ancoram nosso trabalho, 

autores como Orlandi (2001; 2007; 2011), Pêcheux (2006; 2009), Venturini (2009), Le 

Goff (2013), dentre outros. 

Palavras-chave: Memória; Museu do Holocausto; Discurso de; Discurso sobre; 

Homossexuais.

                                                           
1 Pesquisa orientada pela Profa. Dra. Maria Cleci Venturini (PPGL/UFPR). 



 

 
 

 
O QUE PODE A ANÁLISE DE DISCURSO NOS DIZER SOBRE EDUARDO 

GALEANO E SUA OBRA?1 
 
 

Luana Vargas AQUINO (Mestranda – UFSM/Bolsista CAPES) 
luanavargasaquino@gmail.com 

 
 
Resumo: Esta escrita tem por objetivo apresentar os primeiros contornos do processo 
de escritura de uma dissertação, ainda em fase inicial, que integra a linha de pesquisa 
“Língua, Sujeito e História”, se propondo a explorar, através do que ressoa nos 
discursos e símbolos, os efeitos de sentido da função-autor assumida por Eduardo 
Galeano na história da América Latina. Nessa rede de sentidos, pretende-se 
compreender e desmembrar Galeano através de sua historicidade, enquanto um 
produto histórico de seu tempo, que através de sua relação com a língua e de suas 
condições de produção “constitui-se e funciona sob o modo do entremeio, da relação, 
da falta, do movimento” (ORLANDI, [1999] 2015, p. 50), partindo do entendimento de 
que a linguagem nunca é transparente, ela caduca e sempre existem restos. Propõe-
se, assim, interpretar e compreender a partir da Análise de Discurso, um pouco mais 
sobre os processos de produção e efeitos de sentido em diferentes espaços de 
enunciação (GUIMARÃES, 2014), no que diz respeito aos rastros deixados por 
Galeano. Serão utilizados na pesquisa recortes de obras selecionadas do autor, bem 
como diferentes materialidades de Galeano e de terceiros, levando em consideração 
os conceitos de “discurso de” e “discurso sobre”, trabalhados por Orlandi (1990), na 
pretensão de investigar as dimensões de como Galeano escreve e como Galeano é 
lido. Nesse sentido, buscar-se-á explorar como Eduardo Galeano habita o território 
latino-americano e se relaciona com ele, através de noções próprias da Análise de 
Discurso, como sujeito, ideologia, memória, efeitos de sentido e gesto de 
interpretação/formulação. O intuito desta escrita é a construção de uma análise das 
materialidades selecionadas a partir de uma perspectiva discursiva, conferindo à 
pesquisa a possibilidade de ocupar um lugar de construção de diferentes sentidos e 
jornadas outras; visto que pelo ritual da palavra torna-se possível a ruptura e o 
movimento.  
 
Palavras-chave: Eduardo Galeano; Análise de Discurso; Espaço de enunciação; 
Discurso de; Discurso sobre

                                                           
1 Pesquisa orientada pela Profa. Dra. Verli Petri (PPGL/UFSM). 



 

 
 

A VIRALIZAÇÃO DISCURSIVA NO TWITTER: A RELAÇÃO ENTRE CAOS, 
ENTROPIA E O FUNCIONAMENTO DE MEMÓRIAS1 

 
Lucimara Cristina de Castro (Doutora – UNICAMP/LABEURB – 

UNICENTRO/LABELL) 
lucimara_castro@hotmail.com 

 
 

Resumo: O Twitter é um espaço no qual discussões sobre os mais variados assuntos 

ganham destaque a partir do instante em que o sujeito produz dizeres, colocando em 

circulação discursos, de modo que, alguns ganham popularidade de maneira 

extremamente rápida, “viralizando” na/pela rede. Ainda que haja uma organização 

técnica do Twitter, compreendemos que o funcionamento dos discursos se dá pela 

aparente desorganização, pelo caos, já que há uma dispersão nos dizeres, levando-

os a produzir efeitos outros quando (re-)atualizados. Outro conceito que com o caos 

dialoga, a entropia, fez-nos pensar no funcionamento dos dizeres que viralizam na/em 

rede. Propomos partir pelo viés da Física e da Teoria da Informação, para pensar o 

modo como os dizeres viralizam ou não no Twitter, tomando a entropia como 

incerteza, o que significa, talvez, considerar a tendência ao caos que se estabelece 

para que dizeres viralizem. Partindo desses pressupostos, interrogamo-nos de que 

maneira o caos e a entropia estabelecem relações com a viralização de dizeres e com 

os processos de constituição e funcionamento na/da rede Twitter? A partir dessa 

questão, buscaremos investigar a possível relação entre caos, entropia e o 

funcionamento da viralização de discursos no/do Twitter, no jogo entre a memória 

metálica, a memória discursiva e a memória digital. Para dar conta do objetivo 

proposto, tomaremos como norte teórico a Análise de Discurso fundada por Pêcheux 

e reterritorializada por Orlandi, no Brasil e em pesquisadores analítico-discursivos que 

seguem a mesma vertente, além de contar com a contribuição de autores de outros 

campos do conhecimento, como do Marketing, da Teoria da Informação e da Física. 

 

Palavras-chave: Viralização Discursiva; Caos; Entropia; Memória.

                                                           
1 Pesquisa supervisionada pela Profa. Dra. Cristiane Pereira Costa Dias (UNICAMP/LABEURB). 



 

 
 

 
DA ORDEM AO CAOS, TRANSFORMANDO SENTIDOS PELA VIA DA 

DESMI(S)TIFICAÇÃO DA DISCURSIVIDADE DA LEI1. 
 

Lycia Maria Padilha AMARAL (Mestre – UFPR/CAPES) 
lymattioli@gmail.com 

 
 
Resumo: Com este trabalho objetivamos comunicar a transformação de sentidos 
vivenciada pela pesquisadora com a análise da discursividade da Reforma Trabalhista 
brasileira, lei ordinária que, apesar de contrariar a Constituição Federal e com isso os 
fundamentos básicos da ordem social, continua válida, constituindo a subjetividade 
tanto pelos sentidos que produz, quanto por sua materialidade jurídica imperativa. De 
formação jurídica, enquanto pesquisadora, nos vimos numa verdadeira batalha diante 
de seus conhecimentos frente o (re)conhecimento e mobilização das peças em jogo 
no discurso e, com essa matéria prima, ser capaz de (re)significá-lo. Junto com 
Pêcheux e Althusser compreendemos que a subjetividade se constitui no enlaçamento 
do social com o político e o inconsciente por representações simbólicas somente 
acessíveis pela linguagem, que é ideológica. O dispositivo teórico-analítico proposto 
pela AD promoveu uma ancoragem à inscrição da analista a fim de que pudesse 
realizar os deslocamentos necessários para trabalhar a não-evidência da linguagem. 
Deste modo, ao desmi(s)tificar a discursividade constitutiva de sentidos da Reforma 
Trabalhista, dando visibilidade ao funcionamento ideológico da lei enquanto produtora 
de efeitos de evidência para e sobre os sujeitos também levou a pesquisadora à 
possibilidade transformadora do discurso apreendido. Pelo instrumento metodológico 
proposto pela AD, diante da categoria da contradição, nos termos propostos por 
Pêcheux, foi possível constatar, com relação à lei, que seu funcionamento discursivo 
dissimula, sob suposta neutralidade, o modo de organização prática e ideológica da 
formação social capitalista. 
 
Palavras-chave: Discurso; Lei; Ancoragem; Transformação.

                                                           
1 Pesquisa orientada pela Profa. Dra. Gesualda de Lourdes dos Santos Rasia (PPGL/UFPR). 



 

 
 

OS SIGNIFICANTES VÍTIMA E JUSTIÇA –  
DO DICIONÁRIO AO MOVIMENTO DE SENTIDOS, EM DISCURSO.  

 
Marilda Aparecida LACHOVSKI (Doutora-UFSM/Labell-UNICENTRO) 

lachovskimarilda@gmail.com  
 
 

Resumo: O presente trabalho, como parte de um processo de reflexão, refere-se aos 
modos de significação das palavras justiça e vítima, inscritas no 
justiçamento/linchamento como uma das medidas de aplicação de leis paralelas ao 
jurídico. Buscamos, para tanto, uma entrada pelas definições dos 
verbetes/significantes justiça e vítima no e pelo dicionário, e a partir delas 
enveredamos por uma análise discursiva, atestando para a discursividade como efeito 
da língua sujeita a falha que se inscreve na história. (ORLANDI, 2004), em um 
funcionamento que se dá na e pela língua, atravessado pelo inconsciente e pela 
ideologia. Nesse movimento, refletimos como se dão as mudanças e permanências, 
no tempo e no espaço, como também estruturantes dessa mesma discursividade e 
que põem em suspenso a própria noção e função da justiça, inscrita sob a forma 
jurídica e como ela se faz, paralelamente, nos tribunais de rua. Assim, nos 
questionamos se há também a dissimulação de uma culpa e a impossibilidade e/ou 
dificuldade de identificação dos “culpados” pelas práticas de violência, como mote 
para essa convocação, para a incitação ao ódio contra as classes operárias/populares 
e à subjetividade de seus integrantes. Nessas condições, lembrar e esquecer são 
constitutivos na produção de sentido acerca do que seja “fazer justiça”, bem como de 
quem são (e se há) culpados, de quem são as vítimas (no linchamento, em específico). 
É, portanto, sob determinadas condições de produção e não outras, que se estabelece 
a delimitação do que deve e não deve ser lembrado, a partir da regularização e dos 
índices de retomada. O dicionário, por esse entendimento, não comporta todos os 
sentidos possíveis, mas pode ser um ponto de partida para a compreensão dos modos 
de significar, e torna-se, nesse jogo, um lugar possível para a observação e 
visibilidade do discursivo, sempre em funcionamento.  
 
   
Palavras-chave: Discurso; Sentido; Dicionário; Ideologia. 
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QUANDO AS PALAVRAS FALTAM: SENTIDOS DE “FRANCO” EM DIZERES DO 
VOX1 

 
Matheus RAGIEVICZ (Doutorando – UFPR/CAPES) 

matheusfrancar@gmail.com 
 
 
Resumo: Na tese de doutorado em desenvolvimento “No somos fachas, somos 
españoles”: sentidos do nome ‘Franco’ no discurso do VOX” (título provisório), 
buscamos examinar, à luz da Análise de Discurso (AD) materialista, o funcionamento 
discursivo do nome “Franco” (ex-ditador espanhol) nos dizeres do VOX (partido 
político espanhol). A partir do arquivo que constituímos para o tema, isto é, vídeos do 
canal do YouTube VOX España, notamos que nos mais de 950 vídeos examinados 
(2014-2018), que totalizam mais de 80 horas de escuta, uma regularidade funcionava 
em relação ao nome “Franco”: a ausência do significante “dictadura” nas mais 
diferentes formulações em que o nome do ditador aparecia in praesentia. Esse fato 
nos levou a uma série de questionamentos: se “dictadura”, no fio do discurso, não é 
um dos constituintes do processo de significação de Franco nos dizeres do VOX, que 
outros elementos/objetos o significam? Como são produzidas as famílias parafrásticas 
nas quais “dictadura” aparece in praesentia? Como os sentidos de “dictadura”, no 
processo parafrástico, ditam faltas, exclusões, negações e apagamentos em relação 
a “Franco”? Partindo dessas interrogações, produzimos nosso gesto de interpretação 
em dois momentos mutuamente codependentes; no primeiro, mais consolidado, 
examinamos em diferentes sequências discursivas o funcionamento de “dictadura”, o 
que nos levou a observar práticas discursivas como: confronto/antagonismo entre 
nosotros/ellos, efeitos de “verdade/autoridade” política, negações, dentre outros; no 
segundo momento, que permanece ainda em aberto, procuraremos demonstrar como 
a rede parafrástica de repetibilidade que afeta “dictadura” se confronta, alicerça e/ou 
afasta dos dizeres do VOX sobre “Franco”. À vista disso, para esta apresentação, 
socializaremos uma breve análise, a qual nos permite compreender e visualizar a 
proposta que desenvolvemos na tese: o significante “dictadura” em falta com o nome 
“Franco”. Como a pesquisa ainda se encontra em desenvolvimento, há determinados 
ajustes e afinamentos teórico-analíticos que necessitam ser realizados, portanto, os 
resultados apresentados refletem um caminho ainda em construção. 
 
Palavras-chave: Discurso político; VOX; Franco; dictadura; Falta.  
 

 
  

                                                           
1 Pesquisa orientada pela Prof.ª Dr.ª Gesualda de Lourdes dos Santos Rasia (PPGLET/UFPR). 



 

 
 

SOBRE A HISTÓRIA E A MEMÓRIA DO HOLOCAUSTO1

 
 

Nathan Henrique da Silva LERMEN (Mestrando-UFSC/Labell/USF-UNICENTRO) 
lermen.nathan@gmail.com 

 

Resumo: O projeto de extensão intitulado “Educação, memória e História: o Museu 

do Holocausto como uma ’Luz sobre o Caos’”, coordenado pela Profa. Dra. Maria Cleci 

Venturini e apoiado pela Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

do Paraná destaca a história e a memória do Holocausto com foco na  Educação. O 

Museu do Holocausto, localizado em Curitiba, fundado sob a tríade da memória, 

educação e pesquisa, baseado em uma proposta museológica sobre a Shoá a partir 

de centenas de fontes históricas, envolvendo o povo judaico e diferentes minorias 

perseguidas durante a Segunda Guerra Mundial é central no projeto. É importante 

destacar que compreendemos os museus como lugares de memória cuja função é 

“constituir, sustentar e interpretar sujeitos idealizados” (VENTURINI, 2009, p. 69) e 

assim, todo museu é um espaço que “possibilita discutir o saber urbano que emana 

deles, constituindo os dizeres e saberes em (dis)curso" (VENTURINI, 2020, p. 183). 

Ressaltamos a potencialidade e a importância da compreensão do Holocausto através 

da linguagem, de forma que este seja visto e significado como metáfora de uma 

contemporaneidade ainda ligada a variados casos de perseguição devido a 

componentes étnicos, religiosos, políticos ou culturais, por exemplo. Assim, no 

presente trabalho, levantamos algumas reflexões referente à história do Holocausto, 

à construção da memória sobre o ocorrido partindo do museu anteriormente citado e 

ao seu potencial pedagógico em relação à promoção de bem-estar e da inclusão na 

atualidade. Ademais, discutimos algumas relações possíveis entre história, memória, 

discursos e museus, baseados em estudos de Pêcheux (1983), Huyssen (2000), 

Catroga (2001), Orlandi (2005), Halbwachs (2006) e Lacapra (2008). 

 

Palavras-chave: Museu do Holocausto; História; Memória.

                                                           
1 O trabalho é fruto do Projeto de Extensão “Educação, memória e história: o Museu do Holocausto 

como uma “Luz sobre o caos””, coordenado pela Profa. Dra. Maria Cleci Venturini (UNICENTRO) 



 

 
 

 
 

O ARQUIVO E A TESTEMUNHA: ESTRUTURA DA NARRATIVIDADE DO MUSEU 
DO HOLOCAUSTO1 

 
Paulo Ricardo do PRADO (IC-UNICENTRO) 

pauloprado2606@gmail.com 
 
 

Resumo: Esta pesquisa faz parte da nossa Iniciação Científica desenvolvida entre 
julho de 2020 a agosto de 2021, filiada ao projeto produtividade da professora Maria 
Cleci Venturini, que teve como foco as narratividades museológicas, e como recorte o 
Museu do Holocausto. Vimos que a narratividade, como nos dizem Venturini e 
Fernandes (2021, p. 226), “constitui efeitos de continuidade, de organização, de 
sustentação, fazendo com que o discurso signifique como um real”.  Nesse sentido, 
em nossa pesquisa centramo-nos no arquivo e no testemunho no museu como o eixo 
estruturador da narratividade do museu do Holocausto. Isso significa conceber o 
arquivo como acontecimentos históricos, que na perspectiva discursiva significam pela 
historicidade, isto é, pelo que permanece na ordem do sensível, conforme Ranciére 
(2012), partilhado em/para sujeitos. O arquivo se organiza, no museu, como lugar de 
memória, por sustentar-se na história, contribuindo para que acontecimentos e 
sujeitos memoráveis sejam presença na ausência, nos termos de Venturini (2017), 
permanecendo na ordem do vivido. Como discursividade, a narratividade no Museu 
do Holocausto decorre especialmente do testemunho, que dividimos em duas ordens: 
a dos sobreviventes judeus, especialmente, na exposição “Entre Aspas” pelos 
grandes nomes de judeus, que se inscrevem em diferentes domínios do 
conhecimento. Assim, o museu se conta e é contado por sobreviventes e por sujeitos 
memoráveis. A questão que norteou esta pesquisa foi: Como os testemunhos e as 
testemunhas contribuem para a estrutura narrativa do Museu do Holocausto? 
Entendemos que há um arquivo com testemunhos de judeus sobreviventes do 
Holocausto que narrativizam a sobrevivência e a superação, e o arquivo estruturado 
por judeus de sucesso em diferentes áreas do conhecimento, significados pelos 
‘feitos’ e pelos ‘efeitos’ – nome da exposição. Os nomes desses judeus de sucesso 
não necessitam de adjetivação, pois eles significam na formação social e mantêm a 
memória da shoá. 
 
Palavras-Chave: Memória; Holocausto; Museu.

                                                           
1 Pesquisa de Iniciação Científica orientada pela Profa. Dra. Maria Cleci Venturini (UNICENTRO). 



 

 
 

CONSTITUIÇÃO DE UM IMAGINÁRIO DE LÍNGUA PARA O ESTADO 
BRASILEIRO EM LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA  

 
Rafaela KESSLER KIST (Doutoranda-UFPR)1 

rafaela.kessler@gmail.com 
 
 

Resumo: A discussão que pretendemos desenvolver neste trabalho faz parte de um 
tema de pesquisa de nosso interesse, cuja questão central diz respeito aos sentidos 
produzidos sobre o ensino de Língua Portuguesa (LP) e que são materializados em 
livros didáticos de LP. Esta apresentação é resultado do trabalho de tese em 
andamento, intitulado Imaginário(s) de língua e de ensino de língua portuguesa (LP) 
em livros didáticos de LP. Nosso interesse por materiais didáticos manifesta-se por 
compreendermos tais ferramentas como instrumentos linguísticos e, em 
consequência, como objetos discursivos (NUNES, 2008). Tais objetos participam 
no/do processo de construção do conhecimento sobre a língua, além de produzirem 
sentidos em direção à constituição da língua nacional (ORLANDI, 2013) e em relação 
ao modo como o sujeito falante se inscreve e se constitui nessa língua. Isto posto, 
neste trabalho, a partir de uma articulação entre a Análise de Discurso de orientação 
pecheutiana (AD), tal como vem sendo desenvolvida no Brasil, e a História das Ideias 
Linguísticas (HIL), sobretudo com os estudos de Eni Orlandi e Sylvain Auroux, 
propomos analisar dois excertos recortados de dois materiais didáticos de língua 
portuguesa, um da década de 70 e outro da década de 90, a fim de compreendermos 
como dizeres materializados nesses materiais de décadas anteriores produzem 
sentidos no/para o ensino de língua hoje. Em nosso gesto de análise, procuramos 
analisar como a relação entre Estado-nação, Estado-língua e Estado-ensino aparece 
em dois manuais didáticos de diferentes períodos e produz efeitos na constituição e 
circulação da língua, instituída como língua nacional; e na constituição do cidadão 
brasileiro enquanto pertencente a um Estado-Nação. Tal imaginário participa na/para 
a constituição da língua nacional brasileira e do sujeito brasileiro, produzindo efeitos 
na relação entre a unidade necessária e a diversidade concreta em um mesmo 
território (ORLANDI, 2009). 
 
Palavras-chave: Análise de Discurso (AD); História das Ideias Linguísticas (HIL); 
Ensino de Língua Portuguesa; Livro didático.

                                                           
1 Pesquisa de doutorado orientada pela Profa. Dra. Gesualda dos Santos Rasia (UFPR) 



 

 
 

 
 

OS BORDÉIS NAZISTAS E OS EFEITOS DE SENTIDO SOBRE O SUJEITO 
FEMININO: SILÊNCIO E MEMÓRIA1 

 
Raquel BALDISSERA (Mestranda-UNICENTRO) 

raquelbaldissera@hotmail.com 
 
 

Resumo: A presente pesquisa tem como fio condutor o Museu do Holocausto de 
Curitiba, inaugurado no dia 20 de novembro de 2011, primeiro do país dedicado à 
história do holocausto, também conhecido como Shoá, e que e busca compreender 
quais discursos o sustentam como lugar de memória. Buscamos saber, também, 
como as narrativas discursivas contribuem para a construção da memória coletiva 
sobre o holocausto e sobre as memórias que são visíveis e apagadas nessa 
construção. O nosso recorte, nesta pesquisa, são as mulheres dos bordéis, e nos 
interessa discutir o modo como elas são designadas nas narrativas discursivas acerca 
dos bordéis; refletir sobre a tensão entre “mostrar” e “apagar”, que é constitutiva do 
museu como lugar de memória; problematizar os discursos que buscam silenciar o 
sujeito feminino dos bordéis nazistas no museu e na história, e os efeitos de sentido 
desse silenciamento para a construção da memória sobre o holocausto; investigar, 
nos arquivos disponibilizados pelo Museu do Holocausto se há lugar para a memória 
das mulheres prisioneiras dos bordéis e como essas memórias significam esse sujeito 
feminino. Para tanto, o estudo deste trabalho está fundamentado em pressupostos de 
teóricos da Análise de Discurso, tal como foi concebida por Michel Pêcheux e 
desenvolvida no Brasil por Orlandi e pesquisadores que com ela trabalham. O sujeito 
é uma das noções basilares para a nossa análise, tendo em conta a interpelação 
ideológica e o atravessamento do inconsciente. Ancoramo-nos em pesquisas que 
envolvem museus e arquivos, desenvolvidas por Venturini e outros pesquisadores que 
mobilizam a teoria discursiva e em fontes secundárias como trabalhos acadêmicos, 
artigos, livros e outros materiais de apoio que possam favorecer no desenvolvimento 
desta pesquisa.  
 
 
Palavras-chave: Memória; Holocausto; Museu; Discurso

                                                           
1 Pesquisa orientada pela Profa. Dra. Maria Cleci Venturini (PPGL/UNICENTRO). 



 

 
 

OS EFEITOS DE SENTIDO DO VERBETE “NEGACIONISMO” ENCONTRADOS 
NAS MÍDIAS DIGITAIS NO PERÍODO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS1 

 
Robson SEVERO (IC/ bolsista PIBIC/CNPq-UFSM) 

robsonsevero39@gmail.com 
 

 
Resumo: O “Vocabulário da pandemia do novo coronavírus”, feito em colaboração 
com o Observatório de Informações em Saúde e disponibilizado no site da UFSM, é 
uma das partes do projeto “A história das palavras e a dicionarização: ditos e não-
ditos em tempos de pandemia no Brasil do século XXI” (PQ-CNPq). Sendo assim, é 
tomado como uma elaboração coletiva que apresenta palavras no formato de verbetes 
com definições que estão circulando nos veículos digitais da imprensa nacional desde 
2020, entre elas: BBC, Estadão, G1, CNN, Uol, entre outras. É nesse vocabulário onde 
incluímos nossa contribuição de pesquisa no campo da história e dicionarização das 
palavras. Dentre os resultados parciais obtidos focamos nos ditos e não-ditos do 
verbete “negacionismo”, no contexto da pandemia que iniciou em 2020 no Brasil. Para 
atingir tais resultados, a metodologia inicia com a pesquisa das palavras nas mídias 
digitais - local em que é possível perceber o verbete “negacionismo” produzindo 
diferentes efeitos de sentido como “um movimento político-ideológico que propõe a 
negação do que é afirmado pela mídia, pela ciência e pela história”, ou então “a  
escolha  de  negar  a  realidade  como  forma  de  escapar  de  uma  verdade 
desconfortável”. A partir dessa observação é possível fazer reflexões sempre 
amparadas por teorias materialistas - Análise de Discurso e História das Ideias 
Linguísticas - pois partindo delas conseguimos entender a língua como uma estrutura 
que não está pronta nem finalizada, mas que está acontecendo em processo de 
continuidade. De modo geral, o trabalho busca ajudar a mostrar que as palavras não 
ficam congeladas no tempo e podem (re)significar diferentemente em condições 
materiais diferentes.  
 
Palavras-chave: Negacionismo; Palavras; Pandemia; Produção do Conhecimento; 
Análise de Discurso.

                                                           
1 Pesquisa orientada pela Profa. Dra. Verli Petri (UFSM). 



 

 
 

TRILHAMENTOS DISCURSIVOS DO BARO PORRAJMOS NO MUSEU DO 
HOLOCAUSTO DE CURITIBA 

  
Suhaila Mehanna SCHON (Mestra-Labell/UNICENTRO)1  

 suhailaschon@gmail.com 
 
 

Resumo: Pretende-se, nesta pesquisa, rastrear e interpretar as representações que 
o Museu do Holocausto de Curitiba elegeu como constituinte do Baro Porrajmos, e os 
relatos de uma sobrevivente cigana, analisando os efeitos de sentido produzidos nos 
discursos, a forma como se inscrevem na memória e na luta constante contra o 
esquecimento/apagamento. Buscam-se, para constituir o corpus,  materialidades 
relacionadas/vinculadas e expostas no Museu do Holocausto sobre os Romá 
(exposições e/ou vídeos disponibilizados em sua página), a leitura e a análise de 
recortes extraídos da obra “Entre el amor Y el ódio: uma vida gitana”, de Philomena 
Franz (relato de uma sobrevivente cigana sobre as perseguições e genocídio), 
considerando os discursos do/no Museu e os efeitos de sentido sobre o sujeito pelo 
que está presentificado e o que está ausente, conforme Catroga (2009). Para abordar 
esse objeto na perspectiva discursiva, vamos, em primeiro lugar, pensar o museu 
como lugar de memória e, após isso, selecionar o material para a condução da 
pesquisa, em um processo de imersão para a construção do corpus, lembrando que 
não haverá objetos teóricos e analíticos coincidentes, pois o projeto de pesquisa 
pretende construir e apresentar uma ideia de conjunto mais ampla a respeito da 
natureza do objeto, em um exercício constante de idas e vindas, revisando à teoria da 
Análise de Discurso de linha francesa que contribuíram/contribuem para a noção de 
memória aliada ao processo de esquecimento e aos museus como instituições que 
guardam memórias, bem como os efeitos de sentido produzidos pelos discursos 
acerca do Baro Porrajmos. Com base na preservação da memória, do arquivo e do 
discurso envolto nas lembranças deixadas pelos trajetos e os sujeitos envolvidos nos 
acontecimentos: percurso/holocausto, questiona-se: Quais são as representações 
que emergem no Museu do Holocausto de Curitiba sobre o Baro Porrajmos e como 
acontece o descentramento dessas identidades que também foram afetadas e estão 
presentificadas no relato de um dos sobreviventes? Entende-se, portanto, que o 
trabalho pela linguagem e pela analogia funcionam como uma metáfora do mundo 
atual onde as minorias continuam sendo mortas, posto que esta constatação não é 
fruto ilusório, mas sim uma prática recorrente. 

  

Palavras-chave: Baro Porrajmos; Memória; Museu; Sujeito

                                                           
1 Mestre em Letras pelo Programa de Pós-graduação em Letras – PPGL.  
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REFLEXÕES DOS RESULTADOS DA PESQUISA SOBRE NEUSA MARTINS 
CARSON 

 
Thaís Costa da SILVA (Doutoranda PPGL - UFSM) 

tatacostta@hotmail.com 
 
 

Resumo: O presente trabalho é resultado da Dissertação de Mestrado que tem como 
objetivo analisar as posições-sujeito assumidas por Neusa Martins Carson, linguista 
santa-mariense que teve uma importante contribuição para a Linguística das Línguas 
Indígenas da América do Sul, a partir de artigos publicados em revistas científicas, 
nas décadas de 1970 e 1980, disponíveis no fundo documental que compõe o Centro 
de Documentação e Memória da UFSM, em Silveira Martins. Nosso estudo justifica-
se pela importância de recuperar os trabalhos desenvolvidos pela referida 
pesquisadora, pois constituem a História das Ideias Linguísticas e a história da 
Linguística no Sul do Brasil, contribuindo assim para a compreensão dos processos 
de produção do conhecimento linguístico no século XX. Propomos uma articulação 
entre Análise de Discurso e História das Ideias Linguísticas, já que é nesse entremeio 
que nos constituímos teórica e metodologicamente; para tanto, mobilizamos as 
noções de condições de produção e circulação do saber sobre a Língua Indígena; 
produção e divulgação do saber a partir de revistas; língua, sujeito e história; arquivo, 
arquivos pessoais; e posição-sujeito. E ainda, no dispositivo analítico, procuramos 
estabelecer alguns recortes discursivos que nos possibilitaram a realização do gesto 
de interpretação sobre o objeto, a fim de refletirmos sobre o sujeito “linguista-
pesquisador”. Em nossas análises preliminares, Neusa Martins Carson assume 
diferentes posições-sujeito nos artigos por ela publicados, dentre elas: professora, 
linguista, pesquisadora, militante da causa indígena. A pesquisadora foi interpelada a 
trabalhar com a Língua Indígena e a investir naquilo que acreditava ser importante, 
contemplando assim, os processos de produção do conhecimento, numa defesa 
constante daquilo que acreditava: sujeito índio, seu território, sua língua e sua cultura. 
 
Palavras-chave: Língua; História; Sujeito; Linguista Neusa Carson.



 

 
 

ENTRE O CULTO RELIGIOSO E O CULTO CÍVICO: SENTIDOS SOBRE A 
PÁTRIA EM O CERRO LARGO À ÉPOCA DA DITADURA MILITAR BRASILEIRA1 

 
Yasmin Schreiner HEINZMANN (Mestranda-UFSM) 

yasminsheinzmann@gmail.com 
 
 

Resumo: No presente trabalho, objetivamos refletir acerca da circulação dos 
discursos sobre a Pátria durante o período da ditadura militar brasileira (1964-1985), 
buscando explicitar o funcionamento da Formação Discursiva Religiosa e da 
Formação Discursiva Estatal nesses discursos, bem como a constituição de um ideal 
de sujeito patriota no/para o regime militar: um sujeito brasileiro, cidadão e cristão. 
Com vistas a esses objetivos, tomamos como objeto de pesquisa O Cerro Largo, jornal 
que circulou na cidade de Cerro Largo, pequeno município do interior do Estado do 
Rio Grande do Sul, durante os anos de 1957 até 1974. A partir deste arquivo, 
delimitamos especialmente as edições do jornal que circularam entre os anos de 1964 
até 1974, tendo em vista o período ditatorial em foco. Para essa comunicação, 
selecionamos como corpus analítico a materialidade denominada “Cidadão de duas 
Pátrias”, de 12 de setembro de 1971, a qual compõe as sessões alusivas ao “Dia da 
Pátria”, em circulação ao longo do mês de setembro. A fim de realizar as análises, 
tomamos como pressupostos teóricos e metodológicos os conceitos de discurso, 
sujeito, língua, ideologia, formação discursiva e Aparelhos Ideológicos de Estado, tal 
como desenvolvidos por Althusser (1980), Ferreira (2003), Indursky (2008), Orlandi 
(2015) e Pêcheux ([1975] 2014).  Entendemos que nosso trabalho permite explicitar o 
funcionamento da ideologia na língua, em suas relações com a exterioridade, 
produzindo sentidos em um período que é marcado pela censura e pela interdição do 
dizer do sujeito. 
 
  
Palavras-chave: Discurso; Pátria; Jornal; Ideologia; Formação Discursiva.

                                                           
1 Pesquisa orientada pela Profa. Dra. Verli Petri (PPGL/UFSM). 
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PROGRAMAÇÃO PRIMAVERA DE PESQUISAS NO SUL – (28/09/2021 - TARDE) 
Debatedora – Graciele Denardi 

 
HORÁRIO APRESENTADOR STATUS DA PESQUISA TÍTULO DA PESQUISA ORIENTADORA 

14h às 
14h10 

Adriana Cristina Bernardim Doutorado em andamento O sujeito-criança no espaço 
discursivo do/no museu do 
Holocausto de Curitiba e na Rede 
Laes 

Maria Cleci Venturini 

14h 10 às 
14h20 

Aline Aparecida da Silva Mestrado em andamento Quem tem fome tem pressa: uma 
escuta necessária 

Célia Bassuma Fernandes 

14h20 às 
14h30 

Raquel Baldissera Mestrado em andamento Os bordéis nazistas e os efeitos 
de sentido sobre o sujeito 
feminino: silêncio e memória  

Maria Cleci Venturini 

14h30 às 
14h40 

Clara Emanuelle Pereira Iniciação Científica Arquivo e testemunho de 
mulheres no Museu do 
Holocausto 

Maria Cleci Venturini 

14h 40 às 
14h 50 

Cristiane Souza Doutorado em andamento O sujeito mulher vítima de 
violência doméstica: uma análise 
discursiva do e-book vire a página 

Célia Bassuma Fernandes 

14h 50 às 
15h 

Daiane Corrêa da Silva Doutorado em andamento O mar que fala: análise do 
discurso, produção do 
conhecimento e educação 
patrimonial 

Maria Cleci Venturini 

15h às 
15h10 

Daiane da Silva Delevati Doutorado em andamento “Educação a distância”: os 
sentidos em circulação desse 
verbete antes e durante a 
pandemia do novo coronavírus 

Verli Petri 

15h10 às  
15h20  

Elenir Guerra Mestrado em andamento Língua Brasileira de Sinais: 
ressonâncias da história e da 
memória 

Maria Cleci Venturini 

15h20 às 
15h30 

INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

15h30 às 
15h40 

Kelen Vanzin Moura da Silva Doutorado em andamento A mão forte do conservadorismo-
autoritarismo no poder de Estado 
atual brasileiro 

Gesualda Rasia 

15h40 às 
15h50 

Ellen Taborda Ribas Mestrado em andamento A democracia e a liberdade no 
discurso do presidente da 
República sobre a imprensa 

Maria Cleci Venturini 

15h50 às 
16h 

Eloina Emanuelle Pedroso 
Campos 

Mestrado em andamento Dizeres sobre o aborto legalizado 
no discurso jornalístico 

Célia Bassuma Fernandes 

16h às 
16h10 

Emily Smaha Doutorado em andamento A re/escrita da história das 
mulheres: o olhar de uma 
refugiada 

Maria Cleci Venturini 

16h10 às 
16h20 

Eveline do Rocio Santos de 
Oliveira 

Mestrado em andamento Joan Cornellà e a arte de 
desenhar efeitos de sentidos: 
uma análise do discurso francesa 
no gênero discursivo tirinha 

Gesualda Rasia 

16h20 às 
17h 

DEBATE  DEBATE DEBATE DEBATE 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PROGRAMAÇÃO PRIMAVERA DE PESQUISAS NO SUL (29/09/2021 - TARDE) 
Debatedora: Maria Cleci Venturini 

 
HORÁRIO APRESENTADOR STATUS DA PESQUISA TÍTULO DA PESQUISA ORIENTADORA 

14 h às 
14h 10 

Gabriela Gonçalves Ribeiro 
(PROBIC/FAPERGS-UFSM); 
Elivélton A. Krümmel (Capes-
UFSM); Luan R. de Figueiredo 
(UFSM); Keisy de Morais 
(UFSM) 

 Verbete “sobrevivente”: 
movimentos de sentidos da/para 
a palavra em condições de 
produção pandêmicas 
 

Verli Petri 

14h10 às 
14h20 

José Carlos Moreira Doutorado em andamento História e memória na/da língua: 
a institucionalização do Curso de 
Francês da UFPR 

Maria  Cleci Venturini 

14h20 às 
14h 30 

Gabriella Mildenberger Maia 
 

Mestrado em andamento Hipersexualização no esporte: 
dizeres sobre o corpo feminino 

Célia Bassuma Fernandes 

14h30 às 
14h40 

Géssica Aparecida Cappoani Mestre Efeitos de exclusão no discurso: 
moradores de rua e 
trabalhadoras domésticas e a 
fragilidade social em meio a 
pandemia 

LABELL 

14h40 às 
14h50 

Gisele Angelina Bassani Doutorado em andamento Um gesto de leitura discursivo 
acerca das constituições de 
feminino em os diários de Sylvia 
Plath 

Gesualda Rasia 

14h50 às 
15h 

Heitor Pereira de Lima Mestrado em andamento A Análise de Discurso 
pecheuxtiana em minas gerais: 
o funcionamento do dispositivo 
teórico-metodológico em teses 
da área de Letras 

Verli Petri 

15h às 
15h10 

Ariane Pacheco Paz Iniciação Científica Museu do Holocausto: análise 
de materialidades fílmicas sobre 
crianças judias 

Maria Cleci Venturini 

15h10 às 
15h20 

Katielli Chaves Antunes Mestrado concluído O protagonismo de Mafalda 
Verissimo no acervo literário 
Erico Verissimo 

Maria Cleci Venturini 

15 20 às  
15h30  

INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

15h30às 
15h40  

Keisy Moreira de Morais Graduada Os modos do silêncio na 
representação da mulher negra 
no discurso literário em Úrsula e 
no quarto de despejo 

PALLIND 

15h40 às 
15h50 

Elivélton Assis Krümmel Doutorado em andamento 
 

Travessias virtuais pelo espaço 
digital: o(s) museu(s) do 
Holocausto em tempos de 
pandemia 

UFSM 

15h50 às 
16h 

Kelly Guasso Doutorado concluído Um vocabulário da pandemia e 
muitas experiências 
compartilhadas: primeiras 
reflexões sobre a escrita da 
palavra coronavírus 

Verli Petri 

16h até 
16h10 

Leandro Tafuri Doutorado em andamento Marcados pelo triângulo rosa: 
discurso de e discurso sobre o 
sujeito homossexual no nazismo 

Maria Cleci Venturini 

16h10 às 
16h20 

Luana Vargas Aquino Mestrado em andamento O que pode a Análise de discurso 
nos dizer sobre Eduardo 
Galeano e sua obra 

Verli Petri 

16h20 às 
17h 

DEBATE  DEBATE DEBATE DEBATE 

 
 
 
 



 

 
 

PROGRAMAÇÃO PRIMAVERA DE PESQUISAS NO SUL (30/09/2021 - TARDE) 
Debatedora: Gesualda dos Santos Rasia 

 
HORÁRIO APRESENTADOR STATUS DA PESQUISA TÍTULO DA PESQUISA ORIENTADORA 

14 h às 
14h10 

Yasmin Schreiner 
HEINZMANN (UFSM) 
 

Mestrado em andamento Entre o culto religioso e o culto 
cívico: sentidos sobre a pátria 
em o Cerro Largo à época da 
ditadura militar brasileira 

Verli Petri 

14h10 às 
14h20 

Thaís Costa da Silva  
 

Doutoranda Reflexões dos resultados da 
pesquisa sobre Neusa Martins 
Carson 

Verli Petri 

14h20 às 
14h30 

Suhaila Mehanna Schon Mestrado concluído Trilhamentos discursivos do 
Baro Porrajmos no Museu do 
Holocausto de Curitiba 

Maria Cleci Venturini 

14h30 às 
14h40 

Robson Severo Iniciação Científica Os efeitos de sentido do verbete 
“negacionismo” encontrados nas 
mídias digitais no período da 
pandemia do novo coronavírus  

Verli Petri 

14h40 às 
14h50  

Fidah Mohamad Harb Mestrado Concluído Reflexões sobre o 
funcionamento do dispositivo 
teórico da Análise de Discurso 
em trabalhos científicos para 
além da área de letras 

Verli Petri 

14h50 às 
15h 

Rafaela Kessler Doutorado em andamento 
 

Constituição de um imaginário 
de língua para o estado brasileiro 
em livros didáticos de Língua 
Portuguesa  

 
Gesualda Rasia 

15h às 
15h10 

Fabrícia Glória Ferrazza Mestrado em andamento “O amor é bandoleiro: pode até 
custar dinheiro”: uma análise 
discursiva acerca dos 
relacionamentos sugar em 
(re)vistas digitais 

Célia Bassuma Fernandes 

15h10 às  
15h20 

Lucimara Cristina de Castro Doutorado concluído A viralização discursiva no 
twitter: a relação entre caos, 
entropia e o funcionamento de 
memórias 

UNICAMP/LABEURB 

15h20 às 
15h30  

INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

15h30  às 
15h40 

Paulo Ricardo do Prado Iniciação Científica o arquivo e a testemunha: 
estrutura da narratividade do 
Museu do Holocausto 

Maria Cleci Venturini 

15h às 40 
15h50  

Nathan Henrique da Silva 
Lermen 

Projeto USF Sobre a história e a memória do 
Holocausto  

Maria Cleci Venturini 

15h50 às 
16h 

Matheus Ragievicz Doutorado em andamento Quando as palavras faltam: 
sentidos de “franco” em dizeres 
do Vox 

Gesualda Rasia 

16h às 
16h10 

Marilda Aparecida 
Lachovski 

Doutorado concluído Os significantes vítima e justiça –  
do dicionário ao movimento de 
sentidos, em discurso  

LABELL/UNICENTRO 
 
 

16h 10 às 
16h 20 

Lycia Maria Padilha Amaral Mestrado concluído Da ordem ao caos, 
transformando sentidos pela via 
da desmi(s)tificação da 
discursividade da lei 

Gesualda Rasia 

16h20  às 
17h 

DEBATE DEBATE DEBATE DEBATE 

 

 


