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APRESENTAÇÃO 

 
O GrPesq/CNPq “Linguagem, sentido e memória” foi 

criado no ano de 1993 e, ao completar 20 anos, bastante 
consolidado em suas duas linhas de atuação (“História das 
Ideias Linguísticas no sul do Brasil” e “Língua, sujeito, 
história”), realiza o I Simpósio Nacional com o objetivo de 
discutir as pesquisas em andamento, explicitando a 
diversidade que constitui o grupo, seja pelas diferentes 
temáticas abordadas, seja pelas diferentes instituições que 
envolve. Os trabalhos apresentados no Colóquio serão 
reunidos em uma publicação própria do GrPesq 
“Linguagem, sentido e memória”. O tema principal de nosso 
simpósio será sobre a noção de arquivo em relação com a 
memória e a história a partir da língua/linguagem. 
 

 
Amanda Eloina Scherer e Verli Petri, 

organizadoras. 
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PROGRAMAÇÃO 
 

Dia 21 de outubro de 2013 
 
08:00 – Abertura 
 
08:30 - 10:20 – Conferências – Debate 
Coordenação: Profa. Verli Petri (UFSM); Profa. Rebeca 
Stumm (UFSM) 
 
Dicionários de ciências da linguagem nos anos 70 
Prof. José Horta Nunes (UNICAMP) 
 
Linguagem, tecnologia e sociedade: trajetos de memória e 
arquivo 
Profa. Cristiane Dias (UNICAMP) 
 
Arquivo em discurso: efeitos de um nome próprio 
Profa. Lucília Sousa Romão (USP/Ribeirão Preto) 
 
10:20 - 10:30 – Intervalo 
 
10:30 - 11:10 – Depoimentos 
 
A importância da organização, acesso e pesquisa nos 
arquivos pessoais: Fundo Documental Neusa Carson 
Arquivista Carla Saldanha da Silva (UFSM) 
 
O nascimento do Fundo Documental Neusa Carson 
Profa. Juciele Pereira Dias (UFF) 
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11:10 - 12:10 – Teses em andamento 
Coordenação: Profa. Taís da Silva Martins (UFSM) 
 
12:10 - 12:40 – Apresentação de painéis 
Coordenação: Profa. Zélia Maria Viana Paim (UFSM) 
 
14:00 - 15:45 – Simpósio: Arquivo, documento, história, 
memória e pesquisa 
Coordenação: Profa. Carme Schons (UPF) 
 
Da Associação à Cooperação: condições de produção 
discursiva em empreendimentos de produção sócio-
produtivas 
Profa. Darlene Webler (FURG) 
 
O gênero resumo como lugar de inscrição dos sujeitos 
Profa. Gesualda dos Santos Rasia (UFPR) 
 
Linguística e ensino: o funcionamento de saberes em 
documentos oficiais que orientam o ensino de Língua 
Portuguesa 
Profa. Mary Neiva da Luz (UFFS) 
 
O funcionamento do arquivo e o sentido literal na/pela 
língua dos manuais 
Profa. Maria Cleci Venturini (UNICENTRO) 
 
E quando a língua é o arquivo? Considerações sobre 
língua, história e memória 
Profa. Larissa Montagner Cervo (UFSM) 
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15:45 - 17:00 – Mesa-Redonda: Arquivo, tecnologia e 
memória 
Coordenação: Profa. Cristiane Dias (UNICAMP) 
 
Formas technodiscursivas: constituição de memória e de 
arquivo on-line 
Profa. Rejane Maria Arce (Université de Franche-Comté) 
 
As formas de arquivamento digital enquanto projeto de 
(onis)ciência 
Prof. Mauricio Beck (UFF) 
 
Novos sentidos possíveis para o documento na era digital 
Profa. Simone de Mello de Oliveira (UFSM) 
 
Arquivos a não se ver: os pareceres nas revistas 
acadêmicas 
Profa. Zélia Maria Viana Paim (UFSM) 
 
História da Linguística no sul: fronteiras que delimitam e 
aproximam 
Profa. Taís da Silva Martins (UFSM) 
 
17:30 – Vernissage: Exposição Fundo Documental 
Neusa Carson 
 
19:15 - 20:00 – Conferência 
Coordenação: Profa. Amanda Eloina Scherer 
(Corpus/UFSM) 
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Os índios nos discursos político e jornalístico 
Profa.  Maria do Socorro Pereira Leal (UFRR) 
 
20:00 - 21:00 – Dissertações em andamento 
Coordenação: Profa. Simone de Mello de Oliveira (UFSM) 
 

 
Dia 22 de outubro de 2013 

 
09:00 - 12:00 – Reunião interna do grupo  
Amanda Eloina Scherer 
Cristiane Dias 
Darlene Webler 
Graziela Lucci de Ângelo 
Marcia Ione Surdi 
Maria Cleci Venturini 
Mary Neiva Surdi 
Maurício Beck 
Simone de Mello de Oliveira 
Taís da Silva Martins 
Verli Petri 
Zélia Maria Viana Paim 
 
12:00 - 14:00 – Almoço 
 
14:00 – Encerramento das atividades 
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Formas technodiscursivas: constituição de memória e 
de arquivo on-line 

 
ARCE, Rejane1 

  
 Propomos uma comunicação cujo objetivo é o de 

explorar algumas ferramentas discursivas digitais que 
oferecem aos leitores possibilidades de construção de 
ligações e de dispositivos de arquivo e de memória em 
ambientes on-line. A fim de desenvolver essa questão, 
tomamos como objeto produções discursivas on-line 
relativas às manifestações ocorridas no Brasil, 
especialmente no último mês de junho. Essas 
materialidades nos auxiliam na compreensão das noções 
de discurso e de memória em um cenário em que a forma 
linguística é inseparável da tecnologia, não sendo esta 
última um simples suporte, mas componente estrutural 
determinante e indissociável, caracterizado por um 
funcionamento discursivo particular do qual nos ocupamos 
em detalhar.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Université de Franche-Comté 
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As formas de arquivamento digital enquanto projeto 
de (onis)ciência 

 
BECK, Maurício2 

 
Da perspectiva da Análise de Discurso, teoria 

materialista inicialmente formulada pelo círculo de 
intelectuais em torno do filósofo francês Michel Pêcheux, 
entre 1960-1980, e continuada pela linguista Eni Orlandi, 
no Brasil, intentarei desenvolver uma série de 
considerações teóricas sobre a noção de arquivo em 
Análise de Discurso, em cotejo com formas de 
arquivamento e distribuição de livros em meio digital – no 
chamado Projeto Gutemberg – e com o suposto projeto 
secreto da NSA (sigla em inglês para Agência de 
Segurança Nacional) dos EUA que possibilitaria a busca, 
sem qualquer autorização prévia, por uma vasta base de 
dados composto de e-mails, chats online e históricos de 
buscas de milhões de usuários da rede mundial dos 
computadores. A questão central de minha apresentação 
será buscar compreender que concepção de arquivo, de 
linguagem e de gesto de leitura perpassa esses projetos 
alavancados pelas chamadas novas tecnologias. Além 
disso, interessa analisar qual leitmotiv inconfesso está na 
base desses projetos, isto é, qual a projeção ideológica que 
os coloca em movimento. 

                                                           
2
 PNPD/CAPES/FAPERJ 
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E quando a língua é o arquivo? 
Considerações sobre língua, história e memória 

 
CERVO, Larissa Montagner3 

 
Neste trabalho, refletimos sobre a constituição da 

língua enquanto arquivo, tendo como foco de análise o 
arquivo do Museu da Língua Portuguesa (MLP). Em estudo 
anterior, perguntamo-nos a respeito da possibilidade de se 
‘guardar’ a língua em um museu e, para tanto, 
estabelecemos relações entre a efemeridade constitutiva 
do funcionamento do arquivo do MLP e a possibilidade de a 
língua significar enquanto objeto simbólico constitutivo de 
distintos movimentos de sentido, relativos ou à 
estabilização imaginária ou ao acontecimento no mundo 
(ORLANDI, 2002). Agora, nosso interesse é aprofundar a 
análise quanto ao processo de representação necessário à 
constituição do objeto língua tomado como arquivo, mais 
especificamente, o processo de (re)constituição da história 
da Língua Portuguesa, entendendo ser este um dos 
aspectos que contribuem para a consideração do MLP 
como instrumento linguístico. Alguns questionamentos são 
basilares: haveria, afinal, uma memória e uma história a 
serem tomadas como bases legítimas para a prática da 
política de arquivo sobre língua, como é a do museu? 
Como representar a memória da língua para transformá-la 
em uma história com efeito linear? Que política está 
significando no processo de determinação do que faz ou 
não parte do horizonte de projeção e retrospecção em 
funcionamento no arquivo do MLP? E, finalmente, de que 

                                                           
3
 DLV – Laboratório Corpus - UFSM 
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modo as condições de produção do MLP como um todo 
afetam e significam neste processo, que tão somente 
resulta em uma versão outra da relação língua (no caso, 
portuguesa) x sujeito que a fala?  
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Linguagem, tecnologia e sociedade: trajetos de 
memória e arquivo 

 
DIAS, Cristiane4 

 
O objetivo desta apresentação é trazer algumas 

reflexões sobre a escritura do fragmentário, fundada sobre 
colagem de imagens, textos, texturas, vídeos, palavras, 
exclamações, reticências, a qual compõe o fragmentário de 
uma vida na rede Internet. Essa escritura interessa na 
medida em que sua materialidade é o quotidiano e a 
relação com a memória. O que faz de uma vida ordinária 
um acontecimento na rede? Que relação entre memória e 
esquecimento está posta nessa rede para que a vida de um 
sujeito desponte com um acontecimento a ser 
compartilhado ou curtido? Trata-se da memória tomada 
como espaço de estocagem (arquivo) ou como espaço de 
esquecimento? 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 Labeurb/UNICAMP 
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Os índios nos discursos político e jornalístico 
 

LEAL, Maria do Socorro Pereira5 
 

Dizer sobre os índios no Brasil, neste início de 
século XXI, é uma prática que se efetiva segundo certas 
regularidades. A proposta desta apresentação é discutir 
esse ponto com base em alguns aspectos que se 
mostraram proeminentes ao analisarmos o que se diz 
sobre os índios, na esfera da representação política e do 
jornalismo. Para nossas pesquisas, um arquivo foi 
construído com produções textuais acerca da disputa pela 
terra entre índios e brasileiros. Inicialmente, restringimo-nos 
a pronunciamentos de deputados estaduais de Roraima e, 
depois, reunimos manchetes de sítios de jornais, além de 
cartas abertas divulgadas em nome de um grupo formado 
pela totalidade dos políticos roraimenses, juntamente com 
fazendeiros instalados em terras indígenas. Da perspectiva 
da Análise do Discurso, propusemo-nos a investigar a 
produção de sentidos nesses textos entranhados em nossa 
história. Assim, colocamos em questão sentidos ostentados 
como óbvios ao se mencionar ‘o povo roraimense’, ‘os 
brasileiros’, ‘a família’ e, também, sob suspeição, a 
evidência requerida por/para essas expressões ao 
considerarmos o funcionamento do político inscrito em todo 
dizer, o que, nesse caso, diz respeito ao que tem sido 
necessariamente silenciado – sempre a partir de um lugar, 
em dada conjuntura político-ideológica - para assim dizer 
sobre os índios no Brasil. 

 

                                                           
5
 UFRR 
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Linguística e ensino: o funcionamento de saberes em 
documentos oficiais que orientam o ensino de 

Língua Portuguesa 
 

LUZ, Mary Neiva da6 
 

O presente trabalho tem por objetivo compreender 
os efeitos de sentidos produzidos pela presença de 
saberes da Linguística em documentos oficiais que têm 
orientado o ensino de Língua Portuguesa nas duas últimas 
décadas do século XX e início do século XXI, na esfera 
estadual, na região de abrangência da UFFS-Chapecó-SC. 
Ancoramo-nos na perspectiva teórico-metodológica da 
Análise de Discurso de linha francesa (AD) em diálogo com 
a História das Ideias Linguísticas (HIL), e nosso percurso 
de análise se faz a partir de um arquivo documental em que 
tomamos como corpus de análise documentos oficiais que 
orientam o ensino de Língua Portuguesa nos estados de 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. 
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História da Linguística no sul: fronteiras que 
delimitam e aproximam 

 
MARTINS, Taís da Silva7 

 
Objetivamos apresentar um recorte do trabalho que 

estamos realizando no Laboratório Corpus, por meio de um 
projeto de pesquisa intitulado Linguística no sul: estudos 
das ideias e organização da memória, que tem, entre seus 
objetivos, a implementação de uma política de fundos 
documentais. Trazemos questões que, após nosso primeiro 
gesto de leitura sobre os arquivos que constituem os dois 
primeiros Fundos Documentais sob a responsabilidade 
deste laboratório, o Fundo Documental Neusa Carson 
(FDNC) e o Fundo Documental Aldema Menine Mackinney 
(FDAMM), têm permeado nossa pesquisa. São questões 
que se referem, por exemplo, ao saber fazer sobre a língua 
que é produzido no âmbito das políticas públicas de 
expansão universitária e, principalmente, no âmbito da 
pesquisa linguística de campo, e que temos abordado 
considerando “que toda a história do conhecimento é 
limitada por uma fronteira, seja ela espacial, histórica ou 
temporal” (SCHERER, 2009). Fronteiras que, no caso da 
relação entre a história acadêmico-profissional dos sujeitos 
que nomeiam os dois Fundos Documentais com os quais 
trabalhamos, estão, a nosso ver, como que instaurando o 
contraditório, pois, ao mesmo tempo em que delimitam, 
aproximam, ora separando, ora unindo o trabalho destas 
duas professoras-pesquisadoras. Questionamo-nos, então, 
sobre o que as leva a deslocarem-se mais de 6.000 mil 
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quilômetros para conhecerem a língua do outro e, ao 
mesmo tempo, ocuparem um lugar de autoridade sobre a 
língua do outro, sendo autorizadas tanto para ensiná-la 
como para descrevê-la, diante do que se instaura uma 
outra questão: quais são as políticas linguísticas que aí 
estão postas em funcionamento? 
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Dicionários de ciências da linguagem nos anos 70 
 

NUNES, José Horta8 
 

O objetivo deste trabalho é realizar uma análise de 
dicionários de ciências da linguagem que circularam 
amplamente no meio acadêmico, no Brasil, a partir de final 
dos anos 60 e início dos anos 70. Serão analisados o 
Pequeno Vocabulário de Linguística Moderna, de F. da S. 
Borba (1967), o Dicionário de Linguística, de J. Dubois 
(1973), e o Dicionário Enciclopédico das Ciências da 
Linguagem, de O. Ducrot e T. Todorov (1972). O recorte de 
análise compreende os textos introdutórios e amostragens 
de verbetes de cada obra. Observamos o discurso do 
dicionário tendo em vista sua concepção teórica e 
metodológica, a imagem que se faz da Linguística ou das 
ciências da linguagem, a seleção das entradas e a 
formulação dos verbetes. Em um período de 
institucionalização da Linguística, os dicionários 
participaram da disciplinarização do saber nos níveis do 
ensino de graduação e pós-graduação nas universidades 
brasileiras. 
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Novos sentidos possíveis para o documento na era 
digital 

 
OLIVEIRA, Simone de Mello de9 

 
A presente pesquisa está inserida no projeto 

Linguística no Sul: estudos das ideias e organização da 
memória e propõe-se a refletir sobre o funcionamento do 
documento na era digital, ou seja, sobre a 
“redocumentarização” do mundo proposta pela rede 
temática pluridisciplinar “Documento e conteúdo: criação, 
indexação, navegação” – RTP DOC – e sintetizada a partir 
das reflexões de Roger Pédauque (2006, 2007). Tal leitura 
tem como dispositivo teórico e analítico a Análise de 
Discurso de linha francesa e busca responder à questão: 
“que novos sentidos são possíveis para os fundos 
documentais na era digital?”. Nossa proposta de trabalho, 
dentro deste seminário cuja temática principal é o arquivo, 
encontra justificativa na medida em que o objeto do 
presente estudo diz respeito ao que será o arquivo do 
futuro. Os documentos que estamos produzindo 
cotidianamente, na era digital, os que estamos vivenciando 
e também aqueles que estão sendo digitalizados pela 
necessidade da relação com a tecnologia digital serão 
objeto de nossa reflexão.  
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Arquivos a não se ver: os pareceres nas revistas 
acadêmicas 

 
PAIM, Zélia Maria Viana10 

  
No presente estudo, procuramos desenvolver 

algumas considerações acerca da relação 
memória/arquivo. Nessa relação, consideramos aquilo que 
essas noções possuem em comum, a saber, o caráter 
lacunar e o caráter móvel. A nosso ver, estes são 
motivados pelo estilhaçar da completude potencial da 
memória e do arquivo. Nosso objetivo é entender como a 
revista acadêmica, nosso objeto material de pesquisa, 
configura-se a partir de “arquivos a se ver” – artigos – e 
“arquivos a não se ver” – pareceres. Para tanto, nos 
filiamos à HIL e à AD, conforme institucionalizadas, hoje, no 
Brasil. O artigo, sem identificação de autoria, é submetido à 
avaliação de dois ou mais pareceristas, membros do 
conselho editorial ou pareceristas ad hoc, que emitem 
pareceres. Cópias desses são enviadas aos autores com 
instruções/solicitações para modificações entendidas como 
indispensáveis à publicação. Depois desse processo, os 
artigos dados a se ver são elementos alçados à 
“modalidade da presença”, se publicados; enquanto os 
pareceres são elementos que passam à “modalidade da 
ausência”. Para entendermos esta configuração lacunar 
institucionalizada da revista acadêmica, mobilizamos neste 
estudo a noção de “espectro” (PÊCHEUX, [1980], 1990). 
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O gênero resumo como lugar de inscrição dos 
sujeitos 

 
RASIA, Gesualda dos Santos11 

 
O estudo põe em tela o gênero resumo como lugar 

possível de tomada de posição, pelo fato de a língua ser 
constitutivamente heterogênea e, portanto, sujeita ao 
equívoco. O mote é uma das questões da prova de 
redação da UFPR, do processo 2012-2013, na qual os 
candidatos foram solicitados a resumir um texto da 
jornalista Eliana Brum, intitulado Doutor advogado e doutor 
médico: até quando?. O artigo da jornalista aborda os 
condicionantes históricos que determinaram os sentidos da 
designação “doutor” e a quem cabe ser assim chamado, 
em nossa sociedade. A articulista mostra como, pela 
assunção da palavra, os sujeitos instituem lugares sociais, 
para si e para o outro. Ora, o gênero da proposta recortada 
é o resumo, o qual comumente é apresentado como lugar 
de estabilização dos sentidos, visto que se caracteriza pela 
objetividade e imparcialidade. Contudo, a análise aponta a 
presença de lugares de filiação dos candidatos, na medida 
em que se inscrevem em diferentes posições acerca da 
questão posta, compondo sua textualidade a partir de 
palavras e expressões avaliativas.  Esse lugar de dizer, ora 
em concordância, ora em antagonismo ao da jornalista, nos 
diz sobre a não neutralidade da linguagem, em que pesem 
as injunções do gênero resumo. Ao mesmo tempo, põe em 
cena a heterogeneidade constitutiva de uma Formação 
Discursiva, que faz com que pontos de deriva possíveis 
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teçam a trama do corpo textual. Esses pontos de deriva 
podem ser relacionados ao princípio pecheutiano da 
metáfora como constitutiva do sentido. Pêcheux e Gadet 
(2011) problematizam a metáfora em relação à criatividade 
linguística, defendendo que ela não se limita ao campo da 
palavra, sendo, antes, um fato de linguagem com uma 
origem sintática. Em concordância com essa posição, 
queremos, neste estudo, estendê-la um pouco mais, 
relacionando a noção de metáfora à de equivocidade, para 
pensar a produção de sentidos no âmbito da textualidade. 
Partindo da questão de fundo de que “o sentido sempre 
pode ser outro”, pretendemos ver como o sujeito joga com 
as regras textuais ao produzir o gênero resumo e em seus 
limites formais encontra/institui frestas que lhe possibilitam 
as formulações de não imparcialidade diante das posições 
apresentadas/defendidas no texto-fonte. 
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Arquivo em discurso: efeitos de um nome próprio 
 

ROMÃO, Lucília Sousa12 
 

Objetivo analisar discursivamente efeitos de/em 
arquivos constituídos a partir da bricolagem e da 
organização de dados dispersos em vários lugares, melhor 
dizendo, formulados em instâncias outras, diferentes de um 
museu ou de um centro de documentação. O que me move 
aqui é manejar os conceitos de arquivo e acontecimento tal 
como Pêcheux os pensou para vê-los em funcionamento, 
fazendo desdobrar sobre eles indagações ligadas aos 
campos de língua e das denominadas instituições de 
memória. Nessa direção, carece pensar sobre o modo 
como um arquivo pessoal se constrói, como são dispostas 
palavras em campos “pertinentes e disponíveis de 
documentos” e como se dispõem/transpõem bordas de 
dizeres, fazendo falar um dizer sobre um nome próprio. 
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O funcionamento do arquivo e o sentido literal 
na/pela língua dos manuais 

 
VENTURINI, Maria Cleci13 

 
A língua, de acordo com Pêcheux (1997), é a mesma 

para todos, mas o sujeito interpelado pela ideologia, 
atravessado pelo inconsciente e alicerçado no/pelo jurídico, 
tem tentado domá-la, gerenciá-la, determinando sentidos e 
funcionamentos. A torre de Babel funciona histórica e 
simbolicamente como o espaço do contraditório, pois em 
um mesmo lugar ocorre o desentendimento e o 
entendimento. No primeiro caso, sinalizando para 
diferentes línguas e, no segundo, para a identificação entre 
sujeitos que falam a mesma língua, estruturando uma 
nação, um Estado.  Diante disso, colocamos no centro de 
nossas discussões o arquivo que sustenta e legitima a 
língua dos manuais: higienizada, pedagogizada e 
politicamente constituidora da igualdade. Interessa-nos o 
arquivo no acontecimento político de controle da língua, 
buscando pelo que sustenta a cartilha do “politicamente 
correto”, divulgado em 2014, no governo.  Diante da 
cartilha, que designamos de manual pelo seu tom 
pedagógico e coercitivo, questionamos: como a liberdade 
de expressão de um governado filiado às esquerdas 
funciona nesse manual? Que arquivo ressoa/sustenta a 
definição e a recomendação de uso social de palavras 
inscritas em uma língua imaginariamente legítima e 
igualitária? 
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Da Associação à Cooperação: condições de 
produção discursiva em empreendimentos de 

produção sócio-produtivos 
 

WEBLER, Darlene14 
 

  A pesquisa que aqui apresentamos tem seu foco 
voltado para a observação e a análise de práticas 
discursivas produzidas em e sobre empreendimentos de 
inclusão sócio-produtivos, no Vale dos Sinos/RS, tendo em 
vista o processo de associação dos sujeitos à organização 
empreendedora até a adesão cooperativa e 
autogestionária. As observações e os desdobramentos de 
reflexões acerca do funcionamento discursivo situam-se na 
perspectiva teórico-metodológica da Análise do Discurso a 
partir de Michel Pêcheux, o que significa direcionar o foco 
dos estudos para as análises sobre as condições históricas 
e sociais de produção do discurso, entendendo a instância 
ideológica como constitutiva desse processo e 
determinante dos discursos, dos sujeitos e dos sentidos. 
Nessa perspectiva, mobilizamos especialmente as noções 
de Condições de Produção Discursiva, Formação 
Ideológica e Formação Discursiva, para que possam ser 
observadas as relações de reprodução-transformação nas 
práticas discursivas dos sujeitos participantes desses 
empreendimentos e dos agentes externos 
empreendedores. Além disso, pensamos na categoria da 
contradição, como inerente às práticas sociais e políticas 
construídas historicamente no movimento das massas 
populares, e na noção de intelectuais orgânicos, em uma 
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compreensão de que estes são agentes fundamentais nos 
processos de organização de empreendimentos de 
inclusão sócio-produtivos. Cabe registrar que se trata de 
noções pensadas, especialmente, a partir de Gramsci e 
Bourdieu, em uma articulação com a noção de 
Heterogeneidade Discursiva, na perspectiva da Análise do 
Discurso.  É, portanto, na ancoragem de teoria e prática 
que a produção, a reprodução e a transformação de 
sentidos, de saberes e de práticas acontecem, trazendo o 
contraditório. Para essa trama discursiva em que o 
heterogêneo encontra seu lugar, em que a contradição se 
coloca, em que os sujeitos participantes e agentes desses 
empreendimentos materializam suas concepções, é que 
voltamos nosso olhar de analista, sem deixar de levar em 
conta também nosso papel na sociedade – afastando-nos e 
aproximando-nos do objeto de pesquisa. 
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Uma reflexão sobre o estudo da Língua Espanhola 
em revista eletrônica 

 
AIRES, Jéssica15  

Orientadora: Profa. Dra. Zélia Maria Viana Paim16  
 

No presente estudo, procuramos desenvolver 
algumas considerações acerca de revista eletrônica, já com 
o propósito de entender a historicização desse objeto 
material de circulação do conhecimento linguístico. Para 
tanto, nos filiamos à perspectiva teórico-metodológica da 
História das Ideias Linguísticas (HIL). Nosso objeto material 
de análise é constituído por volumes da Revista Virtual de 
Estudos da Linguagem – ReVEL, publicação eletrônica que 
visa à divulgação do conhecimento científico na área dos 
estudos linguísticos. Essa revista veio a público em 2003, 
foi idealizada e editada por Cassiano Haag e Gabriel 
Othero, e tem periodicidade semestral. A partir dela, nosso 
arquivo de pesquisa constitui-se de artigos escritos na 
Língua Espanhola, na qual buscamos os temas mais 
abordados. Nosso objetivo é mostrar a singularidade 
constitutiva desse arquivo: embora a revista não tenha 
nenhum vínculo institucional, os autores dos artigos nela 
publicados, sujeitos inseridos em universidades do exterior, 
possuem tal ligação. 
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O funcionamento da ideologia pela imposição da 
norma culta da Língua Portuguesa 

 
BARACCHINI, Jose Eduardo Marçal17 

Orientadora: Profa. Dra. Verli Petri  
 

Vivemos (em) um Brasil de livre expressão, 
atualmente, onde o ensino de Língua Portuguesa engloba 
conhecimentos da área de Linguística e Análise de 
Discurso. De posse desses fatos, analisamos os prefácios 
de dois volumes de uma mesma gramática normativa, 
porém de períodos históricos distintos. Em um primeiro 
momento, uma publicação sob o período ditatorial militar no 
Brasil; num segundo, após a queda desse regime, quando 
se dá a possível livre expressão por parte dos cidadãos, 
professores e intelectuais brasileiros. O trabalho visa a 
mostrar, portanto, como os instrumentos linguísticos – 
gramática e dicionário, em especial a gramática - foram 
utilizados como instrumento ideológico do estado contra o 
povo, em uma tentativa de nivelamento cultural forçado e 
de silenciamento de toda identidade regional.  Para essa 
leitura, partimos do princípio de que o código escrito é a 
representação da oralidade e de que a língua é maleável, 
já que se molda de acordo com a necessidade dos 
falantes, e, na sua modalidade escrita, possibilita o registro 
desse uso. 
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Cuicando palavras: a construção de um arquivo para 
recortar um corpus de pesquisa 

 
BIAZUS, Camilla Baldicera18 

Orientadora: Profa. Dra. Verli Petri 
 

A proposta desta comunicação é explorar a noção de 
arquivo (Michel Pêcheux) para organizar o recorte que 
constituirá o corpus de pesquisa de nossa tese de 
doutoramento. Nele, queremos compreender a constituição 
da subjetividade, via processo de construção de sentidos 
para jovens que fazem parte da Associação Cuíca (Cultura, 
Inclusão, Cidadania e Artes) - que desenvolve atividades 
culturais com a população carente de Santa Maria (RS) – 
por meio da elaboração de um dicionário composto por 
verbetes, desenhos, fotografias e músicas produzidas por 
esses jovens. Nesse contexto, será discutida a noção de 
arquivo, com base na Análise de Discurso (AD), a qual 
entende esse termo como “campo de documentos 
pertinentes e disponíveis sobre uma questão” (Pêcheux, 
1982, p. 57). Esse campo descrito pela AD não faz 
referência a documentos físicos, mas a espaços de 
memória a que o sujeito encontra-se submetido e que 
possibilitam a ele significar. Sendo assim, tomaremos como 
arquivo o material produzido pelos sujeitos que fazem parte 
da Cuica, considerando a historicidade que o constitui, bem 
como a possibilidade de diferentes formas de interpretação 
no interior do mesmo. De posse do arquivo, como nos 
apropriarmos dele e realizarmos o recorte para análise? É 
esta questão que nos move neste momento da pesquisa. 

                                                           
18

 Doutoranda em Letras – Estudos Linguísticos. PPGL/UFSM. 



XX Seminário Corpus e 
I Simpósio do GrPesq 
Linguagem, sentido e 

memória (CNPq) 
 

  

 

41 

 

O funcionamento da noção de língua no Diccionario 
del Español del Uruguay: entre uma língua nacional e 

uma língua regional 
 

BRANCO, Natieli Luiza19 
Orientadora: Profa. Dra. Verli Petri 

 
Neste trabalho, verificamos a representação de língua 

nos três textos introdutórios do Diccionario del Español del 
Uruguay (2011), da Academia Nacional de Letras do 
Uruguai, por meio da seleção de sequências discursivas 
retiradas desses textos, os quais nos fazem pensar sobre 
um imaginário de língua. Voltamos nossa atenção para os 
prefácios, pois, concordamos com Orlandi (2002): 
compreendendo como o dicionário funciona, compreende-
se a noção de língua. Com isso, mobilizamos as noções de 
língua nacional e de língua regional, bem como de 
colonização e descolonização linguística (MARIANI, 2004; 
ORLANDI, 2009). As perspectivas teóricas, às quais nos 
filiamos, são a Análise de Discurso de linha francesa e a 
História das Ideias Linguísticas. Como resultado preliminar, 
observamos a necessidade de afirmação de uma língua 
própria em um instrumento linguístico produzido em um 
país colonizado, em uma tentativa de instrumentalização da 
língua e, com isso, a possibilidade dessa língua ser 
ensinada e aprendida.  
 

                                                           
19

 Mestranda em Letras – Estudos Linguísticos. PPGL/UFSM. 
Bolsista FAPERGS. 



XX Seminário Corpus e 
I Simpósio do GrPesq 
Linguagem, sentido e 

memória (CNPq) 
 

  

 

42 

 

Sobre construções imaginárias: numa língua, a 
memória da imigração 

 
BRUST, Viviane Teresinha Biacchi20 

Orientadora: Profa. Dra. Verli Petri 
 

Este trabalho objetiva expor as questões que nos 
balizam para a elaboração de nossa tese de doutoramento, 
a qual se alicerça na Análise de Discurso de fundação 
francesa e continuidade brasileira. A primeira, do nosso 
projeto intitulado “Isto não é o paraíso: construções 
imaginárias do sujeito imigrante da/na/sobre a Quarta 
Colônia”, quando nos propusemos a pensar que 
discursividades produzidas na Quarta Colônia de Imigração 
no RS a isso remetem; a segunda, retomando nossa 
dissertação de mestrado, quando refletimos sobre a 
memória da imigração e a forma como esta se efetiva 
na/pela língua e propomos a língua de areia, referindo-nos 
a uma memória que se constrói no embate com as já 
denominadas línguas de ferro, de madeira e de vento, 
conforme nos apresenta a linha teórica a qual nos filiamos. 
Diante disso, entendemos que vamos trabalhar enlaçando 
essas duas propostas, com o objetivo de melhor descrever 
e interpretar os modos como se constituem e produzem 
sentidos os discursos desse sujeito imigrante italiano. 
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A cidade em USB - dead drops arquivando sentidos e 
resistências 

 
COELHO, André Luis Portes Ferreira21 
Orientadora: Profa. Dra. Cristiane Dias 

 
O artigo a seguir busca discutir o arquivo eletrônico 

off-line e sua materialidade metálica móvel como forma de 
resistência ao discurso corrente acerca do arquivo e da 
cultura digital proprietária, a qual prioriza o armazenamento 
de dados em nuvens online intermediadas por 
terceiros.  Por meio de uma intervenção artística urbana 
que instala aparatos USB de armazenamento de arquivos 
nas paredes da cidade, os chamados dead drops, abre-se 
uma possibilidade de se discutir o arquivo como uma forma 
da cultura digital interagir com a cidade, mesmo que de  
forma off-line. Além disso, que esse, ainda, possa tornar-se 
um arquivo vivo, mutável e imprevisível da memória 
metálica e consiga compor, com ela, mais uma das 
vertentes do discurso hacktivista – a distribuição livre e 
irrestrita de arquivos e conhecimento, efetivamente 
removendo restrições legais de cópia e compartilhamento 
de informações. 
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Memória e arquivo em discursos natalinos 
 

CORREA, Ana Paula Alves22 
Orientadora: Profa. Dra. Amanda Eloina Scherer 

 
Nossos objetos de pesquisa são dois discursos 

proferidos nos natais de 1940 e 1941, selecionados na 
obra Ouvintes Alemães! Discursos contra Hitler, tradução 
autorizada da quarta edição alemã Deutsch Hörer! de 
Thomas Mann. Tal obra é relevante, pois apresenta uma 
série de discursos contrários à ideologia nazista, baseada 
na doutrina pregada por Hitler de que a nação alemã era o 
“espelho da grandeza da raça”. Nossa análise tem como 
suporte teórico a AD de linha francesa, a partir das noções 
de interpretação, memória e arquivo. Mostraremos, a partir 
de nosso gesto de interpretação, que esses discursos 
estão marcados pelo espaço simbólico, pela relação com o 
silêncio, pelas condições de produção e pelo interdiscurso. 
Ao trabalhar com os discursos produzidos por Mann, em 
especial os analisados, vemos que são, na verdade, apelos 
constituídos de estratégias discursivas para que o locutor 
possa tentar convencer o povo alemão a rebelar-se com 
essa guerra. 
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Leitura de arquivo: reflexões sobre posições 
interpretativas na gramática 

 
COSTA, Maria Iraci Sousa23 

Orientadora: Profa. Dra. Amanda Eloina Scherer 
 

O presente estudo, filiado à Análise de Discurso de 
linha francesa pecheuxtiana e à História das Ideias 
Linguísticas, tem o objetivo de propor uma reflexão sobre a 
contradição na gramática. A nossa proposta é 
compreender, a partir da categoria da contradição, como se 
constitui os gestos interpretativos do sujeito na produção do 
conhecimento. Compreender, para nós, não é atribuir um 
sentido, mas conhecer os mecanismos pelos quais se põe 
em jogo um dado processo de significação (ORLANDI, 
1988). Partindo de tal perspectiva, não vemos a gramática 
como um objeto sacralizado com todas as respostas tidas 
como verdadeiras e universais, mas a vemos como 
resultado de um processo de construção de um saber que 
é constituído em condições históricas, determinadas por 
sujeitos afetados ideologicamente. É nesse sentido que 
entendemos que a gramática não pode ser indiferente à 
contradição, ainda que se constitua sobre um imaginário de 
completude do saber sobre a língua. 
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A (con)formação de um imaginário sobre poder: a 
textualização do político no discurso publicitário 

 
COUTINHO, Renata Corrêa24 

Orientadora: Profa. Dra. Amanda Eloina Scherer 
 

Apresentamos algumas reflexões que estamos 
realizando em torno do objeto empírico que tomamos como 
constituinte do arquivo de nosso estudo de doutoramento 
em desenvolvimento no PPGL/UFSM, sob orientação da 
professora Dra. Amanda Eloina Scherer: o discurso 
publicitário audiovisual veiculado no Brasil para venda de 
automóveis. Assim, elegemos a noção de arquivo como um 
“campo de documentos pertinentes e disponíveis sobre 
uma questão” (PÊCHEUX, 2010 p.51) e assim delimitamos 
um recorte temporal do ano de 2012 por ser o período em 
que iniciamos nossas pesquisas. Nosso arquivo deverá 
passar ainda por recomposições para que possamos 
constituir o corpus de análise sobre o qual realizaremos a 
leitura discursiva a que nos propomos em nossa tese. 
Todavia, esboçamos alguns questionamentos que temos 
realizado sobre os modos como ocorre o funcionamento do 
político na discursividade publicitária, quais os sentidos 
possíveis que se constituem a partir das mensagens 
elaboradas para a venda de automóveis e de que forma 
estas constituem a (con)formação de um imaginário sobre 
o que é ter um carro e o que é ter poder?. Nossa pesquisa 
tem nos conduzido a observar que as mensagens 
publicitárias que constituem o nosso corpus engendram um 
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referencial de sociedade em que ocorre uma naturalização 
das relações de poder sem que, no entanto, o sujeito se 
veja como resignado diante de sua condição; embora, em 
alguns casos, sua posição seja a do subalterno, ainda 
assim há uma exploração da sua possibilidade de 
alternância à condição de dominador. Em outras palavras, 
a noção de poder é apresentada como orgânica, natural e 
desejável, algo que, por se tratar de uma sociedade 
capitalista, talvez se coloque como um sentido evidente e 
transparente, do qual discordamos, uma vez que nos 
colocamos a partir da perspectiva teórica da AD. A AD nos 
convida a olhar o sentido político das materialidades 
discursivas, o confronto do simbólico com o político 
presente em todo discurso e o modo como as relações de 
poder são simbolizadas em uma sociedade dividida 
(ORLANDI, 2012, p.55), sendo que é isso que entendemos 
como o político em funcionamento: o jogo das relações de 
poder que se significam no/pelo discurso.  
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Linguagem gauchesca, construindo um arquivo em 
Língua Portuguesa 

 
CRUZ, Tuane Cardozo da25  

Orientadora: Profa. Dra. Verli Petri 
 

Esta pesquisa consiste em mostrar as possibilidades 
de constituição de um arquivo que dê conta de parte da 
linguagem gauchesca, a qual, por sua vez, é parte da 
Língua Portuguesa do e no Brasil. Temos interesse em 
estudar diferentes instrumentos linguísticos, tendo em vista 
compreender o imaginário social que se tem a respeito da 
imagem de gaúcho que fala e que é falado, enquanto se 
difere no interior do mesmo. Trata-se de pensar na 
linguagem que é gauchesca e está presente nos 
dicionários, mas que, além disso, é a Língua Portuguesa no 
e do Brasil. Cremos na possibilidade da realização de 
levantamento de um arquivo bem específico e, a partir dele, 
propor uma análise das características próprias do sujeito 
que é gaúcho e que é brasileiro, que representa e é 
representado na e pela língua, um sujeito que vive sua 
cultura e conta sua história, criando laços com a 
produção/circulação dos sentidos, no decorrer dos tempos.  
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Viagem ao Rio Grande do Sul: um arquivo e algumas 
leituras possíveis 

 
DELEVATI, Daiane da Silva26 

Orientadora: Profa. Dra. Verli Petri  
 

Esta proposta de trabalho toma como ponto de 
referência o projeto de dissertação intitulado Relatos de um 
viajante: investigações em torno do processo de construção 
da história do sujeito gaúcho e da língua, que tem como 
objeto de estudo a obra Viagem ao Rio Grande do Sul, de 
Auguste Saint- Hilaire, e que busca investigar como a 
história sobre a língua e o sujeito falante dessa língua é 
construída a partir do discurso do outro, um viajante 
estrangeiro.  Nesta comunicação, a partir da reflexão 
proposta por Pêcheux sobre a noção de arquivo, busca-se 
refletir sobre a divisão social do trabalho de leitura, 
concebendo, então, Viagem ao Rio Grande do Sul como 
arquivo que impõe a leitura do homem civilizado (viajante) 
diante do não-civilizado (gaúcho). Para isso, seguimos os 
pressupostos teóricos da Análise de Discurso de linha 
francesa e da História das Ideias Linguísticas. 
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O “vandalismo mental” da mídia e as manifestações 
populares no Brasil, em 2013, sob a ótica da Análise 

do Discurso, e sua repercussão na rede social 
 

GOULART, Magnus Eduardo27 
Orientadora: Profa. Dra. Gesualda Rasia 

 
Este trabalho tem por objetivo discutir e analisar, a 

partir da perspectiva da Análise do Discurso com filiação 
em Michel Pêcheux, algumas posições ideológicas 
presentes em um cartaz de ordem com os dizeres 
“vandalismo mental” e “vem pra rua” associados ao logotipo 
da Rede Globo de Televisão, em uma imagem obtida em 
uma das manifestações populares ocorridas na cidade de 
Juiz de Fora, Minas Gerais, em 20 de junho de 2013. Serão 
também abordadas as repercussões causadas por dizeres 
críticos à manipulação de informações por parte da mídia, 
encontrados no ambiente das redes sociais, tendo o 
Facebook como suporte.  
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Quarto de despejo - diário de uma favelada: discurso 
e memória social 

 
GREFF, Luiza B.28 

Orientadora: Profa. Dra. Amanda Eloina Scherer 
   

Por meio de um suporte teórico e analítico que toma 
por referência trabalhos de teóricos como 
Benveniste (1976) e Orlandi (2007, 2012) para questões 
referentes à constituição da subjetividade no discurso, 
Davallon (1999) e Halbwachs (2003) para pensar a 
memória como constitutiva do acontecimento histórico e a 
memória em sua face social e coletiva, abordaremos a 
primeira obra literária de Carolina Maria de Jesus, Quarto 
de Despejo (1960). Em seu diário pessoal, Carolina narra 
suas experiências da vida na comunidade favelada do 
Canindé – uma das primeiras do Brasil, portanto, 
praticamente não-documentada. Nesse discurso, permeado 
pela subjetividade de um sujeito que busca significar-se e 
significar seu mundo, reconhecemos (por meio de uma 
leitura e análise sob o viés da AD de linha francesa) 
a transformação do depoimento pessoal em 
um documento capaz de preservar a memória de todo um 
grupo de indivíduos, um operador de memória social 
coletiva. 
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Resumo escolar: texto de autoria? 
 

JESUS, Klabyr Wanderson Cristovão de29 
Orientadora: Profa. Dra. Gesualda de Lourdes S. Rasia30 

 
Esta comunicação tem por objetivo colocar em 

discussão os resultados das análises preliminares (187 
textos-resumo produzidos por alunos do ensino médio) 
realizadas na dissertação Resumo escolar: texto de 
autoria?.  Nesse estudo, relacionamos as assertivas 
veiculadas nos manuais de ensino e nos estudos científicos 
(existem poucos trabalhos nessa área) que indicam uma 
neutralidade obrigatória na composição do gênero resumo 
com a impossibilidade de a língua promover esse recurso. 
Nos questionamos, por ora, sobre como ficariam os gestos 
de escrita dos resumos escolares frente ao controle de 
vozes, à remissão à voz do autor do texto-fonte, à 
organização formal do texto-resumo.  
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A produção de sentidos na e pela língua 
 

LIMA, Glenda Lima de31 
Orientadora: Profa. Dra. Verli Petri 

 
Este estudo faz parte do projeto de pesquisa Língua, 

sujeito e história: o gaúcho no processo de dicionarização 
da Língua Portuguesa no/do Brasil, realizado de acordo 
com a Análise de Discurso concebida na França por Michel 
Pêcheux e desenvolvida no Brasil por Eni Orlandi. O 
trabalho é elaborado por meio de uma análise comparativa 
e discursiva entre dicionários, instrumentos linguísticos, 
entrevistas com diferentes falantes gaúchos do Rio Grande 
do Sul e o conto Trezentas Onças, de Simões Lopes Neto. 
Temos como objetivo observar, entre os diferentes falantes, 
como se dá o imaginário sobre o sujeito gaúcho e quais 
destes se aproximam ou se distanciam do narrador e 
personagem Blau Nunes. Sendo assim, constatamos que a 
maioria dos gaúchos entrevistados apresenta produções de 
sentidos semelhantes às do personagem, e isso nos relata 
o quanto ainda estamos ligados aos nossos antepassados, 
à língua, à tradição literária, aos valores morais e à história 
regional.  
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O dizer sobre o sujeito professor nos documentos 
oficiais: uma repetição ideológica, (não) idêntica 

 
LINCK, Ieda Márcia Donati32 

Orientadora: Profa. Dra. Amanda Eloina Scherer  

 
Esta comunicação tem como base o projeto de tese 

que estamos desenvolvendo junto aos Estudos Linguísticos 
do PPGL-UFSM. O corpus de análise compõe-se de quatro 
recortes discursivos (RDs), retirados das Leis 4.024/61, 
5.540/69, 9.394/96 e dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (1998). Foram localizados dizeres sobre o sujeito 
professor que, ao longo do tempo, em um movimento que 
lembra uma espiral, ao agregar informações e concepções, 
entre outros fragmentos desprendidos da sociedade e dos 
momentos históricos, materializaram o imaginário de/sobre 
educação/língua/professor atual, agregando-se ao que já 
existia. Não foi a partir da promulgação da lei que se 
construiu este imaginário, mas por uma sucessão de 
acontecimentos e discursos, constituídos pelas condições 
de produção, que determinaram o rumo e o ritmo seguido 
pela espiral, guiado pela ideologia. Assim, podemos falar 
em antecipação sobre o sujeito professor. A legislação 
reflete o imaginário do sujeito professor da época e vice-
versa. Na análise do perfil das leis, identificam-se traços do 
período de sua implantação, num contexto histórico que 
fica marcado na memória discursiva. 
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O direito de se ter direitos: movência e filiação de 
sentidos 

 
LISOWSKI, Carolina Salbego33 

Orientadora: Profa. Dra. Amanda Eloina Scherer 
 

Este estudo propõe uma análise de como a lei, 
enquanto manifestação do Estado, assume a condição de 
constituinte de sujeito, uma vez que é pelos preceitos da 
norma legal que o sujeito se funda em Sujeito de Direito. 
Essa condição e a sua construção, a partir da Constituição 
de 1988, é o que nos propomos a enfrentar, questionando 
como se dá tal constituição e como o texto legal e de 
Estado constrói discursivamente esse sujeito, 
reconhecendo-lhe, em tese, direitos, mas, principalmente, 
condicionando-o, ideologicamente, para um dever-ser 
esperado – e necessário ao funcionamento desse Estado. 
Destacamos um recorte específico acerca das preposições 
de e com, e, por esta análise, ultrapassamos o olhar das 
evidências acerca da constituição do Sujeito de Direito, 
entendendo tal como uma construção ficcional e ideológica, 
já que “ser de direito” subsumir-se-á à condição “SE assim 
for possível”. 
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O(s) discurso(s) de idosos do Asylo de Rio Grande e as 
possíveis redes de memória 

 
MACHADO, Denise34 

Orientadora: Profa. Dra. Darlene Webler 
 

Esta pesquisa, em fase de desenvolvimento no GEAD 
e no Curso de Especialização em Linguística, tem por foco 
os discursos de idosos moradores do Asylo de Rio Grande, 
a partir de relatos de experiências vividas e percepções 
acerca dos temas trabalho, crescimento da cidade e 
mudança social em suas juventudes. Pretendemos 
observar o funcionamento da memória social materializada 
em suas práticas discursivas, o que nos conduz a pensar 
nas noções de interdiscurso, sentido, memória 
constitutiva/discursiva e nos processos de apagamentos e 
silenciamentos. Para tanto, baseamos nossa abordagem 
reflexivo-analítica em Pêchex, Orlandi e Courtine, 
considerando a relação discurso-ideologia-historicidade. O 
corpus da pesquisa é constituído de entrevistas gravadas, 
conversas individuais e em grupos, observação direta nos 
encontros semanais realizados no espaço asilar, bem como 
do Estatuto do Idoso e de textos universitários produzidos 
sobre os idosos e suas contribuições para a cidade.  
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Fundo documental Aldema Menine Mckinney 
- olhares sobre o arquivo: história e memória - 

 
MARQUES, Luzianara de Lourenço35  

MARTINS, Patrícia Gaier36  
GOMES, Tainise Pegoraro37 

Orientadora: Profa. Dra. Taís da Silva Martins 
 

Nosso trabalho38 objetiva apresentar os primeiros 
olhares, os primeiros trajetos que temos percorrido por 
entre os arquivos, as primeiras questões trazidas à baila 
durante a implementação do Fundo Documental Aldema 
Menine Mckinney (FDAMM), processo do qual, de alguma 
maneira, fazemos parte, ao estarmos inseridas no projeto 
de pesquisa Linguística no sul: estudos das ideias e 
organização da memória, coordenado pela Profa. Dra. 
Amanda Eloina Scherer. Entendemos que pensar um fundo 
documental é, "talvez, abrir a possibilidade de que se 
reconstruam caminhos já percorridos e marcados por 
acontecimentos discursivos em diferentes pontos da 
caminhada do pesquisador que dá nome ao fundo” 
(SCHERER, PETRI, et al., 2013, p. 9).  Assim, para nós, 
trabalhar com um fundo documental é colocar em 
movimento, é possibilitar acesso, como o movimento de 
abrir uma porta, é abrir a porta para as ideias, os 
pensamentos, as projeções e realizações de um 
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pesquisador. Trabalhar com um fundo documental 
possibilita-nos configurar diversos trajetos, trajetos outros 
ao rememorarmos acontecimentos que constituíram e que 
fizeram/fazem parte de uma história. 
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A imprensa ‘fala’ sobre o gaúcho: práticas 
discursivas em tempos de(s)censura39 

 
MONTEIRO, George Uilian40 

Orientadora: Profa. Dra. Verli Petri 
 

Em nosso trabalho de pesquisa, buscamos pensar as 
práticas discursivas sobre o gaúcho na imprensa em 
tempos de(s)censura (1964-1989). Filiada à escola 
francesa de Análise de Discurso (AD), nossa reflexão situa-
se nos entremeios das bases constituídas: além da relação 
mito/não-mito. Consideramos que a sobreposição de um 
sentido hegemônico para essa figura identitária do sul do 
Brasil (seja a afirmação do mito ou o processo de negação 
desse) acaba por produzir um efeito de silenciamento a 
outros sentidos que estão aí, também em movimento. A 
partir dessas questões, discutiremos a constituição de um 
arquivo bem específico. Para tanto, estamos realizando 
recortes de onde selecionaremos algumas sequências 
discursivas, a fim de formarmos um corpus de análise, 
observando a relação do que é dito com o que não é dito 
no espaço jornalístico. Para isso, estão sendo mobilizadas 
noções caras à AD, a fim de formarmos um dispositivo 
teórico-analítico que nos possibilite uma ressignificação dos 
objetos em análise. 
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Nas entrelinhas da verdade: uma análise do discurso 
jurídico 

 
MORAES, Lauren41 

Orientadora: Profa. Dra. Amanda Eloina Scherer 
 

O trabalho ao qual nos referimos integra o projeto de 
pesquisa História e memória: o imaginário sobre a língua 
do/ no Brasil, sob orientação da Profa. Dra. Amanda Eloina 
Scherer. Baseando-nos no âmbito jurídico, em especial, 
nas etapas de uma audiência e na produção de discursos 
pelas partes em julgamento (testemunha, réu, vítima, 
advogados e juiz), verificamos que, para a construção de 
uma sentença definitiva, são analisados testemunhos, ou 
seja, por meio de um interrogatório, sucedendo dados e 
fatos, o juiz, como mediador, baseia-se em cada relato de 
uma visão dada sobre o ocorrido por todas as partes, até 
que se conclua o resultado da sentença. Assim sendo, 
desenvolvemos um trabalho de análise em relação à 
suposta verdade que, a partir da veracidade que cada 
discurso pretende carregar, está presente no veredicto do 
juiz. 
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Análise discursiva de documentos da educação 
profissional e tecnológica: o lugar da linguagem 

 
PALARO, Elisandra Aparecida42 

Orientadora: Profa. Dra. Mary Neiva Surdi da Luz 
 

Analisamos o ensino de Língua Portuguesa na 
Educação Profissional e Tecnológica, buscando 
compreender que lugar os saberes sobre a 
língua/linguagem ocupam nessa modalidade de ensino e 
como tais saberes são afetados pelos pressupostos e 
objetivos dessa formação. Constituímos nosso corpus de 
sequências discursivas (SDs) selecionadas de Projetos 
Pedagógicos de Cursos Técnicos e Superiores e de Planos 
de Ensino de disciplinas relacionadas à Língua Portuguesa, 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Sul - Campus Erechim/RS. Assumimos 
como aporte teórico-metodológico a teoria da Análise de 
Discurso (AD), de orientação pecheutiana, e a História das 
Ideias Linguísticas (HIL), mobilizando as noções de 
ideologia, memória, formação discursiva, interdiscurso, 
intradiscurso e condições de produção. Para compreender 
que saberes circulam no ensino de Língua Portuguesa na 
Educação Profissional e Tecnológica, analisamos que 
sentidos ressoam dessas duas memórias e que 
regularidades podem ser constatadas nos documentos que 
selecionamos para nosso corpus. 
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A morte discursivizada em atestados de óbito 
 

PEDRAZZI, Fernanda Kieling43 
Orientadora: Profa. Dra. Amanda Eloina Scherer44 

 
Este trabalho considera arquivo na concepção de 

Michel Pêcheux, fundador da Análise de Discurso (AD) de 
linha francesa, e percorre os caminhos do processo de 
produção de sentido estudados na AD, tendo como arquivo 
de pesquisa os 86 documentos que compõem o livro Óbitos 
(1896). O Tomo é parte do Fundo Intendência Municipal de 
Santa Maria (que abrange o período de 1892 a 1929), 
preservado no Arquivo Histórico Municipal de Santa Maria, 
localizado no Rio Grande do Sul. O foco está no discurso 
sobre a morte, a partir daquele conjunto documental 
formado pela tipologia “atestado de óbito”, em que sujeitos 
atestam a morte de outros homens. O olhar é fixado na 
articulação da “linguagem com a ideologia” trabalhada nos 
textos de AD que circulam no Brasil a partir do aparato 
teórico da área, considerando as condições de produção do 
registro da morte bem como a materialidade em si.  
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Os gestos de produção do novo arquivo 
 

PEQUENO, Vitor45 
Orientadora: Profa. Dra. Cristiane Dias 

 
Em Ler o Arquivo Hoje, Pêcheux (1997) estabelece - 

mais do que intermináveis perguntas de pesquisa - uma 
posição política clara: o trabalho da teoria crítica que se 
tornou Análise do Discurso é um trabalho 
de interstícios. Um trabalho que, antes de pertencer 
entre as fileiras acadêmicas das ciências humanas, 
cuja função gira em torno da leitura e interpretação do 
arquivo, pretende-se metalinguagem acadêmica e crítica 
política quando pergunta, nas especificidades da posição 
científica, exatamente como nos propomos a ler o arquivo. 
É assim que, em nossa atual pesquisa, nos propomos a 
estudar as redes sociais (Facebook e Twitter) como gestos 
políticos de interpretação sobre como ler o arquivo. Gestos 
produtores de materialidades discursivas únicas, 
responsáveis, em grande parte, por uma nova forma de 
produção e interpretação do arquivo. 
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Nas tramas da leitura: reflexões sobre gestos de 
leitura e práticas discursivas em contexto de ensino 

fundamental da rede pública 
 

RECUERO, Joseane C.46 
Orientadora: Profa. Dra. Darlene A. Webler 

 
Este trabalho, em fase inicial, tem como foco refletir 

sobre os gestos de leitura dos sujeitos participantes do 
Clubinho da Leitura. Realizado nas Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental, em uma escola da periferia de Rio 
Grande, o projeto visa a contribuir com a promoção da 
leitura e o acesso ao livro literário em meios populares, 
como forma de emancipação dos sujeitos envolvidos. Para 
tanto, os livros utilizados, nos encontros semanais, fazem 
parte do acervo do projeto Nos Caminhos da Leitura, da 
FURG em parceria com a ACIS47. Inscrita em Análise do 
Discurso, esta pesquisa toma a leitura na sua relação com 
o discurso, o sujeito e as condições sociais e históricas, à 
luz de Pêcheux (1987), Orlandi (1993; 2003) e Geraldi 
(1996). O corpus é constituído de arquivo experimental 
(depoimentos, entrevistas e observação direta) e arquivo 
documental (livros de literatura utilizados nos encontros).  
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Primeiras reflexões em Análise de Discurso 
 

RODRIGUES, Jordana de Oliveira48 
Orientadora: Profa. Dra. Verli Petri 

 
A questão que funda este trabalho é a nossa leitura 

da obra de Eni P. Orlandi (1999), intitulada Análise de 
Discurso - Princípios e Procedimentos, na qual a autora, 
filiada à Análise de Discurso, visa a compreender como um 
objeto simbólico produz sentidos. A leitura dessa obra 
conduziu-nos a refletir sobre o cotidiano de outras 
maneiras; diante disso, propomo-nos a refletir 
especialmente sobre um momento histórico da maior 
relevância para o Brasil: a eleição de um presidente da 
república de esquerda. Isso aconteceu em 2003, 
oportunidade em que temos acesso à fala do então 
presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, quando, na 
Avenida Paulista, em São Paulo, disse: - “o povo está no 
poder”.  Trata-se de um discurso que funda uma nova 
época social e política no país. Nesse estudo, tentaremos 
mostrar como isso se efetiva na mídia, no referido 
momento sócio-histórico. 
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O uso do dicionário no contexto escolar 
 

RODRIGUES, Thainara Petri49 
Orientadora: Profa. Dra. Verli Petri 

 
O presente trabalho tem o propósito de mostrar as 

concepções de dicionário e seu uso como instrumento 
didático-pedagógico na prática da sala de aula, no ensino 
de Língua Portuguesa. O uso de tal instrumento linguístico 
já é algo estabilizado, por isso, a proposta que fazemos é 
desconstruir esses sentidos e propor novas interpretações 
de verbetes. A pesquisa tem como primeiro resultado um 
levantamento feito por meio de um questionário aplicado 
em uma turma de ensino fundamental; a partir desse, foi 
idealizado um projeto de ensino que será aplicado na 
escola e terá como principal resultado um minidicionário 
produzido pelos alunos.  O dicionário precisa ser tomado 
como uma materialidade muito mais do que linguística e 
instrumental: trata-se de uma materialidade discursiva, na 
qual observamos as formas de nomear e de designar as 
coisas do nosso mundo, os possíveis funcionamentos 
desse ou daquele sentido. 
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O trajeto de sentidos da designação “anistiado 
político” 

 
SANTOS, Lisiane Marcele dos50   

Orientadora: Profa. Dra. Gesualda dos Santos Rasia 
 

Atualmente o Brasil tem revisitado momentos 
obscuros de sua história por meio da Comissão Nacional 
da Verdade, instaurada com intuito de esclarecer crimes 
cometidos contra os direitos humanos no período do 
Regime Militar. Desse modo, estão sendo revistos pontos 
de incompatibilidade com o regime de governo democrático 
que se tem atualmente, como crimes em reconhecimento e 
criminosos impunes. Este estudo analisa os sentidos 
historicamente atribuídos para a designação anistiado 
político, tendo em vista as condições de produção da 
Ditadura Militar, do contexto de transição, e os 
deslocamentos produzidos nas discursividades que 
circulam atualmente sobre esse entorno. 
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Do arquivo ao corpus: gestos de interpretação 
constitutivos dos procedimentos analíticos 

 
SCHNEIDERS, Caroline Mallmann51 

Orientadora: Profa. Dra. Amanda Eloina Scherer 
 

Temos por interesse destacar algumas considerações 
a respeito do modo como a noção de arquivo é entendida 
em um estudo que se insere na perspectiva da História das 
Ideias Linguísticas, vinculada aos pressupostos da Análise 
de Discurso. Interessa-nos essa reflexão, uma vez que, em 
nosso estudo de doutorado, mobilizamos um determinado 
arquivo de pesquisa, a partir do qual estabelecemos um 
corpus de análise. Ou seja, ao destacarmos o modo como 
entendemos a noção de arquivo, objetivamos ressaltar a 
passagem do arquivo ao corpus, considerando que se trata 
de um movimento perpassado por gestos de interpretação, 
que são fundamentais para a constituição dos 
procedimentos analíticos. Assim, o próprio modo como 
determinado arquivo e corpus são constituídos já coloca 
em jogo gestos de interpretação, o que nos permite dizer 
que há um duplo funcionamento sobre o arquivo: gestos 
que permitem a sua constituição, bem como gestos que 
podem ser lançados sobre sua materialidade, possibilitando 
compreender que não há apenas sentidos que tendem a 
ser cristalizados, mas, sobretudo, efeitos de sentido, os 
quais podem ser compreendidos devido ao arquivo ser 
determinado pela articulação entre língua e história. 
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A constituição dos sentidos  
no Dicionário de Regionalismos do Rio Grande do Sul 

 
SCHWUCHOW, Valéria de Cássia52                                                                                                           
Orientadora: Profa. Dra. Verli Petri53 

 
 A presente pesquisa aborda reflexões preliminares e 
segue as perspectivas teóricas da Análise de Discurso e da 
História das Ideias Linguísticas. Adotamos os pressupostos 
metodológicos desenvolvidos por Eni Orlandi e os estudos 
sobre dicionários empreendidos por José Horta Nunes. 
Tomamos como objeto de pesquisa o Dicionário de 
Regionalismos do Rio Grande do Sul, de Zeno Cardoso 
Nunes e Rui Cardoso Nunes, de 1996. Nosso objetivo, no 
trabalho com os dicionários, é verificar os sentidos 
constituídos a partir de certa prática social, arrolada num 
determinado espaço linguístico e histórico, pois “como todo 
discurso, o dicionário tem uma história, ele constrói e 
atualiza uma memória, reproduz e desloca sentidos, 
inscrevendo-se no horizonte dos dizeres historicamente 
construídos” (NUNES, 2006, p. 18). Dessa forma, propomo-
nos a analisar os sentidos constituídos e instituídos quando 
confrontamos homem/mulher e masculino/feminino pelas 
entradas no dicionário para “Chiru-Chirua” e “Gaúcho-
Prenda”. 
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A importância da organização, acesso e pesquisa 
nos arquivos pessoais: Fundo Documental Neusa 

Carson 
 

SILVA, Carla Saldanha da54 
Arquivista 

 
Acervos constituídos de documentos produzidos ou 

recebidos que, ao se acumularem, formam acervos 
documentais próprios denominam-se arquivos pessoais, os 
quais são constituídos por documentos que, preservados e 
organizados para além da vida da pessoa, constituem seu 
testemunho e memória, podendo ser abertos para a 
pesquisa pública. Os arquivos pessoais têm singularidades 
e especificidades diferentes dos institucionais, e isto 
também faz com que muitas vezes nos auxiliem no 
entendimento de outros. Assim, organizar um fundo 
documental de um arquivo pessoal requer do arquivista um 
trabalho de pesquisa que não se limita somente a teorias 
arquivísticas, mas também prescinde da dedicação deste a 
outras áreas, como a História, Linguística, Paleografia e a 
própria área de trabalho da pessoa produtora do acervo 
documental. A partir disso, foi desenvolvida uma política de 
arranjo e descrição de documentos para a constituição do 
Fundo Documental Neusa Carson. Esse projeto teve 
origem quando da doação do acervo pessoal da referida 
linguista-pesquisadora, realizada por seus familiares, ao 
Laboratório Corpus da UFSM. Tais documentos tratam da 
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vida profissional e acadêmica da Profa. Dra. Neusa Martins 
Carson (1944-1987).  
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A constituição da categoria de sujeito: 
dos estudos enunciativos à Análise de Discurso 

 
SILVA, Kelly Fernanda Guasso da55 

Orientadora: Profa. Dra. Verli Petri 
  

Neste estudo, procuramos compreender as origens da 
constituição da categoria de sujeito, considerando para isso 
as proposições de Émile Benveniste, um importante nome 
da área dos estudos linguísticos, e Michel Pêcheux, um 
filósofo que também se preocupou com as questões da 
linguagem. Nossa análise configura-se como teórica 
comparativo-discursiva e visa a entender como as teorias 
desses dois autores, no que se refere à categoria de 
sujeito, contribuíram para o desenvolvimento e 
aperfeiçoamento da Linguística, bem como para a 
produção de conhecimentos para a Análise de Discurso. 
Nossa perspectiva teórico-metodológica segue os 
pressupostos da Análise de Discurso, tal como foi 
concebida por Michel Pêcheux e como vem sendo 
desenvolvida no Brasil nas últimas décadas. 
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Discurso, violência e espetacularização da notícia: 
efeitos de sentido em torno da madrasta em revistas 

semanais 
 

TAFURI, Leandro56 
Orientadora: Profa. Dra. Maria Cleci Venturini 

  
O objeto deste trabalho é o discurso espetacularizado 

da notícia em recortes que envolvem a violência familiar e a 
figura discursiva da madrasta.  As notícias que constituem 
o corpus discursivo são as que circularam em revistas 
semanais da mídia contemporânea e 
recortaram/interpretaram o assassinato de Isabella Nardoni 
pelo pai e pela madrasta, em abril de 2008.  Alicerçado nos 
pressupostos teóricos da Análise de Discurso de linha 
francesa, de vertente pecheuxtiana, objetivamos evidenciar 
os discursos que sustentam e atualizam discursos outros 
em torno da violência familiar, os quais recobrem a 
atualidade. O corpus estrutura-se por reportagens de capa 
veiculadas pelas revistas semanais brasileiras (Veja, Época 
e IstoÉ) e textos-imagem veiculados pelos semanários, que 
se utilizam de infográficos para a reconstituição do crime. 
Essas materialidades estruturam e discursivizam a 
construção discursiva e imaginária da madrasta, advinda 
dos contos de fadas e textos bíblicos.  
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Lucíola: um estudo discursivo 
 

TEIXEIRA, Maria Cláudia57 
Orientadora: Profa. Dra. Maria Cleci Venturini58 

 
A partir dos pressupostos teóricos da Análise de 

Discurso de linha francesa, este estudo analisa, numa 
relação de interface Língua/Literatura, os sentidos de rua e 
do espaço urbano retratado em Lucíola (1862), de José de 
Alencar, e seus efeitos no modo de significar o sujeito. O 
romancista, quando se centra no urbano, dá visibilidade à 
formação social da época produzindo e reproduzindo 
discursos. Assim, interessa-nos saber que efeitos de 
sentidos ressoam do discurso que emerge do texto literário 
para compreender como esses efeitos se instauram pelo 
que é visível e apresentado como um discurso saturado, a 
partir do qual se pode ler/interpretar/compreender qual é o 
espaço a ser ocupado pelo sujeito e qual o funcionamento 
da rua em seus efeitos de sentido.  
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Acontecimento discursivo: 
dizeres afetados pelo inenarrável da cortina de 

fumaça 
 

VARGAS, André Luís Campos59 
Orientadora: Profa. Dra. Verli Petri 

 
Em nosso estudo, o fato determinante é um 

acontecimento recente, designado como “trágico” e 
circunscrito ao espaço festivo de jovens. Mas não é apenas 
a descrição da ardência destrutiva de labaredas, línguas de 
fogo, nem da fumaça tóxica; é a impossibilidade de definir 
e/ou narrar o experimentado, nem no vivido historicizado da 
carne e da (des)humanidade que faz voltar, pelo trabalho 
da memória discursiva, o horror nas câmaras de gás de 
extermínio dos judeus. É a tentativa de discursivizar o 
dantesco, além de qualquer probabilidade do imaginável e 
do descritível. Interessa-nos o discurso que se produz a 
partir do incêndio da Boate Kiss, interessa-nos, de fato, a 
fala, a voz do locutor-repórter de uma rádio local que chega 
às pressas e, estupefato, emudece diante do que vê! O que 
dizer diante do inenarrável? Que voz é essa? Que discurso 
é esse? E nessa tessitura discursiva destacamos o lugar 
teórico calcado na conclamação de Michel Pêcheux (1990, 
p. 28) quanto ao “estatuto das discursividades que 
trabalham um acontecimento, entrecruzando proposições 
de aparência logicamente estável”. Instituição essa tomada 
no jogo entre respostas e formulações – um significado ou 
interpretação para a referência “estável”; e, por outro viés, 
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as formulações tidas no âmbito do equívoco, aquelas que, 
ao suscitarem a ambiguidade, podem ser tomadas por ou 
em diferentes sentidos. 
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