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1. Considerações iniciais 

 

 

Neste relatório de pesquisa, apresento, de modo sucinto, um perfil das 

principais atividades desenvolvidas no Estágio de pós-doutoramento, realizado sob 

a supervisão do Prof. Dr. Guilherme Nery Atem. O referido perfil atende a um 

propósito de diversificação das modalidades propostas, articulando-se atividades de 

pesquisa e orientação, com ensino e divulgação de uma atuação em pesquisa de 

motivação interdisciplinar, bem como a possibilidade de estabelecimento de diálogo 

com pesquisas em curso, no âmbito do Programa Mídia e Cotidiano, tanto nos 

espaços de aulas e eventos, quanto na participação em bancas de Qualificação e 

Defesa de dissertações. 

Desse modo, a experiência de Estágio de pós-doutorado, realizada em caráter 

simultâneo com minhas atividades como docente na Graduação e na Pós-graduação 

em Letras na UERJ, das quais não me afastei, dadas as condições especialíssimas 

confrontadas no período, possibilitou a superação das expectativas iniciais, 

centradas no diálogo de supervisão e no desenvolvimento de perspectivas 

interdisciplinares para análise dos discursos midiáticos, postas agora no plural, em 

explícita reformulação do escopo originalmente dirigido à publicidade.  

Desse modo, pretendo destacar as variadas possibilidades de articulação e 

intercâmbio realizadas no período do Estágio. Como resultados desse encontro, 

considero relevante destacar i) a remodelação do perfil do quadro teórico e do 

interesse pelos estudos bakhtinianos, explorando, em outras bases, a noção de 

polifonia; ii) a reflexão sobre os limites e as possibilidades das entradas de análise 

discursiva, potencialmente centradas na instância de produção, em confronto com 

os circuitos midiáticos de produção-recepção, que se encontram na base da reflexão 

no campo da Comunicação; iii) qualificação, a partir das discussões em torno da 

interface mídia/cotidiano, em suas diversas modalidades de inscrição teórica, da 

reflexão sobre as comunidades discursivas no que tange ao trabalho com o discurso 

midiático; iv) afirmação de um circuito de interesse e investigação da temática do 
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ódio social, no campo dos estudos de mídia. Esses eixos de atuação desenvolvidos 

ao longo do período de Estágio evidenciam, a meu ver, a produtividade alcançada, 

bem com a importância da articulação com o Programa em Mídia e Cotidiano. 
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2. Justificativa 

 

O quadro social inicialmente configurado, que teria ensejado minhas 

inquietações e me conduzido a buscar interlocução no Programa de Pós-graduação 

em Mídia e Cotidiano, por sua evidente vocação interdisciplinar, desde então 

assumiu contornos ainda mais bem marcados e cores fortes na composição de uma 

aguda crise societária. Tal crise aguda tem nas ameaças constantes de “ajustes 

econômicos” – uma aparente superfície sob a qual se fornecem justificativas 

reiteradas e atualizadas sob diferentes modalidades comunicacionais do projeto de 

contração do estreitíssimo tecido de garantias sociais e a consequente ampliação das 

margens de precarização às quais se encontram submetidas as parcelas cada vez mais 

numerosas da população empobrecida brasileira. Ainda que não se tenham 

concretizado todas as propostas em tela – visto que, embora permaneça na agenda 

de reformas neoliberais, a nova fase da Reforma da Previdência não logrou 

aprovação –, o deslocamento do quadro dos debates públicos parece ter promovido 

e intensificado divergências, rivalidades e concorrências entre grupos de modo 

avassalador. Não são raros os depoimentos que indicam uma espécie de 

“impossibilidade do diálogo”, diante de defesas acaloradas e intransigentes. A 

metáfora dos “lados em conflito”, ou, mais especificamente da pretensa divisão 

entre “coxinhas” e “petralhas” parece fornecer um enquadramento muito pouco 

produtivo para a análise de um processo complexo, intenso e atual de composição 

das forças sociais. A constituição de um paradigma de “rivalidade” permite 

compreender que os temas em debate encontram-se cindidos, de saída. Não é 

possível designar uma Proposta de Emenda à Constituição como “PEC do Corte de 

Gastos”, sem que se perceba nisso um alinhamento com um posicionamento em 

oposição à designação “PEC do Fim do Mundo”, atribuída à mesma iniciativa. 

Teríamos, desse modo, um nível de constituição do quadro de debates públicos, 

apreendido por instâncias “visíveis”, em formas configuradas no embate.  No 

entanto, ao lado desse nível de compreensão, considero necessário o 

desenvolvimento de análises locais, em materiais midiáticos diversos, que busquem 
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explicitar os contornos específicos que tais embates assumem nos desenhos 

institucionais em investigação. 

Nesse sentido, o contorno inicialmente proposto acerca da retomada e 

intensificação das manifestações de diversos segmentos sociais nos grandes centros 

urbanos cujo efeito mais imediato parecia demonstrar um aumento das 

reivindicações de ordens distintas por protagonismo dos mais diversos grupos 

sociais na cena pública nacional assumiu, no contexto recente, formas mais 

dramáticas e violentas. Diversas são as expressões da ampliação do tensionamento e 

do esgarçamento do tecido social que elabora a vida em comum. Desde a efetivação 

do impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff, o debate de rumos acerca da 

condução do centro de tomada de decisões da política institucional parece se 

desdobrar em movimentos variados, marcados por instabilidades e pela disputa em 

torno de um gerenciamento da agenda política de aprofundamento das reformas 

neoliberais.  

Com efeito, essa reconfiguração da cena pública de debates e disputas vem se 

compondo por meio de movimentações profundamente heterogêneas a que não se 

pode atribuir causalidades unívocas, estritamente unidirecionais. Como ingrediente 

dessa reconfiguração, em diferentes momentos, instâncias da hierarquia estatal 

responderam aos levantes populares por meio de intervenção excessiva e desmedida 

do aparato policial, ameaçando os contornos da própria ordem democrática. As 

novas configurações das manifestações populares vêm se caracterizando não apenas 

por uma espécie de implosão das bandeiras e das pautas reivindicatórias, mas 

fundamentalmente pela explicitação de fortes antagonismos entre as diferentes 

formas de expressão de insatisfação, na atualidade. 

A exemplo das reivindicações pela ampliação dos direitos sociais de grupos 

minoritários diversos, percebe-se que, ao lado das lutas por conquistas de direitos 

básicos a grupos historicamente alijados de reconhecimento e do exercício de 

direitos fundamentais, emergem contestações que parecem atribuir aos estados 

democráticos a suposta abertura de condições para uma pretensa “inflação” dos 

direitos individuais, instaurando a emergência de um novo ódio social, segundo o 
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qual seria “necessário lutar contra a democracia, porque a democracia é o 

totalitarismo” (RANCIÈRE, 2014, p. 117). 

Considerando a complexidade das questões que compõem o quadro atual no 

qual os movimentos de rivalidade e as tensões sociais passam a ganhar contornos 

novos, que parecem anunciar a composição de um novo quadro social e não apenas 

a emergência de aspectos isolados de uma agenda, a opção pela interlocução com o 

Prof. Dr. Guilherme Nery, docente então vinculado à linha de pesquisa 

“Linguagens, representações e produção de sentidos”, se fundamenta em aspectos 

que remetem tanto a uma territorialização deste Programa no campo da 

Comunicação, construindo claramente aberturas interdisciplinares tais como o 

investimento em pesquisas que se proponham a articular as práticas midiáticas com 

as formas de sociabilidades contemporâneas e a produção cotidiana de modos de 

vida, quanto ao perfil do docente com quem desejo realizar o Estágio. Trata-se de 

colega com quem tenho mantido interlocução desde a realização de seus estudos em 

Pós-graduação em Letras, na UERJ. Nessa interlocução, eu destacaria sua inserção 

nos estudos do discurso, a partir de referências filosóficas fundamentadas em 

autores como G. Deleuze e F. Guattari, bem como do investimento na análise do 

texto publicitário, elaborando, para isso, uma perspectiva crítica e atual a respeito 

dos modos de consumo. 

Desse modo, uma necessária reavaliação dos delineamentos inicialmente 

propostos encontrou na interlocução proposta com o Programa de Pós-graduação 

em Mídia e Cotidiano um intenso espaço de trocas e debates que proporcionaram o 

desenvolvimento de atividades de Estágio, em, conforme se poderá demonstrar a 

seguir. modalidades de ensino, pesquisa, formação de pesquisadores e divulgação de 

resultados de pesquisa. 



5 

 

 

3. Resultados obtidos 

 

 

A partir do perfil de atividades desenvolvidas, já delineado nas Considerações 

iniciais,  elenco, a seguir, os principais resultados obtidos no período de Estágio de 

Pós-doutoramento, realizado no Programa. Com efeito, ressalto que a produtividade 

do processo de interlocução estabelecido se assenta na diversidade de modalidades 

de atividades desenvolvidas e na diversificação das formas de interlocução, 

possibilitadas ao longo do período. 

Inicialmente, a interlocução consistiu na elaboração de um mapeamento dos 

pontos de convergência entre os estudos do discurso que tenho praticado e as 

problematizações que se elaboram na interface entre Mídia e Cotidiano, na 

atualidade. Do ponto de vista dos estudos do discurso, interessam-me especialmente 

as reflexões críticas que possibilitem qualificar melhor a dimensão social da 

produção linguageira. Com efeito, o trabalho de análise que tenho praticado se pauta 

pela compreensão da atividade de linguagem a partir da noção de “prática 

discursiva”, que remete às contribuições da arqueologia foucaultiana e se desloca 

para um emprego bastante específico dos fenômenos de natureza enunciativa, por 

meio da formulação de D. Maingueneau. Trata-se, a partir dela, de conceber a 

dinâmica em constante interlegitimação da produção de textos e da produção de 

uma comunidade de sustentação desses textos (MAINGUENEAU, 1997). Essa 

dinâmica em constante interlegitimação é apreendida pelo movimento designado 

como “enlaçamentos paradoxais”, que teria, entre outros méritos, o de evitar que se 

pudesse sugerir, de um lado,  a anterioridade de um dos polos frente ao outro e, de 

outro, a determinação direta de um polo sobre o outro. Reafirma-se, com isso, um 

processo assimétrico e simultâneo (ROCHA, 2011). Nesses termos, pudemos 

avançar nas leituras iniciais, destacando-se uma dimensão sociológica subjacente ao 

tipo de reflexão de orientação discursiva e que propõe critérios fundamentais para a 

seleção de uma abordagem sociológica comum. 
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Avançando nessa discussão, compreendemos que os modos de promover a 

produção simultânea e assimétrica entre textos e grupos que se tornam visíveis pelos 

textos exigem recorrer a reflexões que possibilitem uma aproximação com 

fenômenos que não produzam recortes desses vínculos por meio de categorias 

centradas na dinâmica racional-consciente. Em outras palavras, pareceu-nos 

produtivos buscar compreender o trabalho sobre os textos como um processo do 

qual fazem parte forças em afetação. 

Nessa direção, embora categorias como a de ideologia encontrem terreno 

mais consolidado no campo dos estudos do discurso, buscamos formulações que 

pudessem afirmar uma abordagem de orientação microssociológica. A aposta que 

elaboramos residia em buscar referências que possibilitassem a invenção de 

processos de análise que compreendam a produção de sentido pela linguagem como 

um fenômeno em constante (re)inscrição na espessura institucional dos grupos que 

são criados na própria enunciação. Sem dúvida, uma pista importante nas discussões 

assim elaboradas residia em perceber a ausência de uma reflexão mais consistente a 

respeito dos modos de produção/composição dos grupos que ganham visibilidade 

na enunciação. 

A partir do levantamento bibliográfico realizado, investimos na leitura e 

discussão da obra “O circuito dos afetos”, de Vladimir Safatle. Na referida obra, o 

autor parte da seguinte premissa: “uma sociedade é normalmente pensada como 

sistema de normas, valores e regras que estruturam formas de comportamento e 

interação em múltiplas esferas da vida” (SAFATLE, 2016, p. 15). 

Nessa perspectiva, o trabalho da crítica “consistiria na exploração sistemática 

das contradições performativas entre a realidade das ações e as promessas de 

racionalidade enunciadas por normas intersubjetivamente partilhadas”. Essa 

compreensão é ainda reformulada pelo autor afirmando que “criticar continuaria a 

ser uma atividade fundamentada na recorrência a estruturas normativas consensuais 

tacitamente presentes no horizonte de validação de nossos critérios de julgamentos” 

(SAFATLE, 2016, p. 15).  

Encontramos afinidade, a respeito de uma compreensão do trabalho da 

crítica, com a perspectiva apresentada por G. Agamben, em Meios sem fim, para quem 
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“a experiência do pensamento, que está aqui em questão, é sempre experiência de 

uma potência comum” (AGAMBEN, 2015, p. 19). Com efeito, o pensamento aqui 

é compreendido como uma experiência que se exerce, inscrevendo-se em um em-

comum. Em outras palavras, “a intelectualidade e o pensamento não são uma forma 

de vida ao lado de outras nas quais se articulam a vida e a produção social, mas são a 

potência unitária que constitui em forma-de-vida as múltiplas formas de vida” (AGAMBEN, 

2015, p. 20). 

Interessa-nos especialmente a abordagem do “medo como afeto político 

central” que “é indissociável da compreensão do indivíduo, com seus sistemas de 

interesse e suas fronteiras a serem continuamente defendidas” (SAFATLE, 2016, p. 

17). Nessa direção, o circuito dos afetos deixa de constituir porção secundária e 

marginal das formas de vinculação e passa fornecer pistas das relações e das formas 

de inscrição no social. Trata-se de um caminho bastante produtivo para a 

compreensão dos contornos que vêm ganhando consistência na conformação da 

cena pública brasileira nos últimos anos. Sua produtividade reside, entre outros 

aspectos, em possibilitar apreender fenômenos que vêm assumindo certa 

centralidade, sem que tenha sido, ao menos aparentemente, lhes atribuir uma 

“origem” nas racionalidades tradicionais afeitas à exclusão do circuito dos afetos. 

Nessa chave de compreensão do circuito dos afetos, o autor defende “a 

necessidade de pensarmos como as sociedades neoliberais produzem não apenas a 

espoliação econômica da mais-valia, mas também a espoliação psíquica do 

estranhamento (Unheimlichkeit)”, ou, ainda, “como o poder espolia o estranhamento 

permitindo que toda negatividade só se manifeste como depressão e melancolia” 

(SAFATLE, 2016, p. 27).  

Afirmar a complexidade dos modos de inscrição dos indivíduos nas relações 

sociais supõe inspecionar as tensões que habitam as diversas modalidades inserção, 

nas tensões tais como Safatle sugere: “Trabalhar implica submeter a vontade a uma 

hierarquia de prioridades, submeter o tempo a um padrão de cálculo, ocupar o 

espaço de determinada forma, limitar a atenção, adiar certas exigências de 

satisfação” (SAFATLE, 2016, p. 165). 
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Para o autor, não parece suficiente atribuir às racionalidades aparentes as 

tensões que habitam os modos no mundo do trabalho e nas relações sociais em 

geral. Recorrendo a tradições filosóficas diversas e especialmente à psicanálise, 

Safatle descreve a passagem da espoliação econômica em espoliação subjetiva do 

seguinte modo: “A servidão real é substituída pela internalização de uma 

representação imaginária de autoridade fantasmaticamente constituída e responsável 

pela organização da identidade psicológica a partir de uma ‘vocação’, fundamento 

libidinal para a definição da coerência da personalidade e da unidade de conduta” 

(SAFATLE, 2016, p. 165). 

Nessa chave de leitura, encontramos pontos de contato interessantes com o 

projeto de complexificação das dinâmicas que classicamente estiveram submetidas à 

dissociação entre infra e superestrutura, tal como proposto por G. Deleuze e F. 

Guattari:  “A economia libidinal não é menos objetiva do que a economia política, e 

a política não é menos subjetiva do que a libidinal, se bem que ambas correspondam 

a dois diferentes modos de investimentos da mesma realidade social” (DELEUZE; 

GUATTARI, 2011, p. 58). 

Um exemplo fornecido pelo autor, dada sua atualidade, reside em 

compreender o sentimento de culpa como um dispositivo. Dito de outro modo, 

sustenta-se em recusar que os sentimentos pudessem remeter a universos da 

interioridade e, buscando inspecionar seus circuitos de produção, os circunscrevesse 

em processos sociais complexos: “O sentimento patológico de culpa é um 

dispositivo importante na compreensão do modo de conformação da 

individualidade a uma economia psíquica que encontra uma de suas fontes na 

internalização de disposições para um regime de trabalho descrito por Weber ao 

tematizar a ética protestante” (SAFATLE, 2016, p. 167). 

 Entre os diversos processos sociais que constituem os modos de vida, o 

paradigma proposto, em diálogo com tradições filosóficas variadas, assume o 

individuo como efeito das múltiplas redes: “Trata-se, antes, de indicar como as 

formas de conflito produzidas pelo impacto psíquico do mundo do trabalho são 

atualmente geridas, entre outras estratégias, pela constituição de quadros clínicos 

capazes de individualizar dinâmicas de sofrimento cuja estrutura causal mascara a 
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possibilidade de compreensão das relações profundas entre sofrimento social e 

psíquico” (SAFATLE, 2016, p. 187). Nessas redes, parece-nos necessário 

reconhecer os vetores que ganham consistência com os processos atuais, nos 

marcos do neoliberalismo. Seu paradoxo reside justamente em observar uma 

dimensão patológica no intenso processo de estimulação do trabalho na 

contemporaneidade: “(...) a reconfiguração do universo do trabalho através dos 

imperativos de flexibilização e desempenho, através da internalização de um ideal 

empresarial de si, não existem sem produzir um saldo patológico inexorável” 

(SAFATLE, 2016, p. 189). 

 Considerando o levantamento bibliográfico realizado e a discussão 

empreendida ao longo do período, os resultados obtidos se desdobram em 

atividades de diferentes modalidades. 

 

Atividades de Ensino na Pós-graduação 

 

 Considerando o investimento interdisciplinar que sustenta esta proposta de 

atuação e investigação, a realização de atividades de ensino se desenvolveu a partir 

de dois interesses fundamentais: i) propor a articulação entre uma perspectiva 

discursiva e abordagens semióticas que possibilitem análises de materiais de natureza 

intersemiótica, buscando elementos para avaliar o encadeamento entre os circuitos 

de produção e recepção de textos variados, em especial materiais publicitários; ii) 

compor reflexões sobre as principais contribuições do pensamento contemporâneo 

para a problematização do vínculo entre mídia e cotidiano, conferindo especial 

relevância às propostas linguístico-filosóficas de M. Bakhtin. 

 Delimitados esses propósitos de atuação, participei das seguintes disciplinas: 

 

 Oferta de disciplina Tópicos Especiais V – Análise do Discurso – curso 

cujo propósito residia em apresentar os fundamentos da perspectiva discursiva a que 

temos nos dedicado, enfatizando as implicações teóricas e metodológicas do 

trabalho  de análise assentado sobre o primado do interdiscurso e sobre a 

compreensão da relação entre o linguístico e o extralinguístico a partir da noção de 
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prática discursiva. Na apresentação dos conceitos e nas orientações metodológicas, 

buscamos construir pontos de convergência com as reflexões em torno de 

materialidade midiática em diferentes suportes. 

 

Participação no CURSO ESPECIAL – 5 A 9 DE MARÇO – curso 

oferecido aos alunos do PG Mídia e Cotidiano, propondo um panorama de 

pensadores que têm sido considerados relevantes entre os referenciais adotados 

pelos pós-graduandos. Minha contribuição residiu em apresentar as propostas do 

pensador russo M. Bakhtin, inscrevendo-o histórica e teoricamente, conferindo 

especial ênfase ao princípio do dialogismo como organizador da reflexão sobre as 

práticas de linguagem 

 

Divulgação da produção acadêmica 

 

Organização do vol. 17, n. 3, da Revista Mídia e Cotidiano:  

http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/ojs/index.php/Midecot/issue/view/

21 

 

Considerando a inserção deste projeto de interlocução no Programa, o dossiê 

temático proposto se articulou com o presente campo de interesse e investigação, 

buscando reunir artigos científicos que estabeleçam diálogo com o conjunto de 

questões levantadas, promovendo debates a respeito da constituição de uma 

“retórica dos estereótipos” e uma reflexão sobre as “performances 

contemporâneas”. 

“A cena pública brasileira (no jornalismo, na publicidade e em outros espaços 

da produção semiótica) vem assumindo contornos bastante endurecidos, com a 

reincidência de estereótipos e imagens excessivamente cristalizadas. O presente 

dossiê receberá estudos e análises críticas da  emergência de figuras cristalizadas e 

estereotípicas em diversos materiais intersemióticos (propaganda oficial, jornalismo 

comunitário e empresarial, discursos e práticas cotidianas), bem como análise de 

materiais que evidenciem o exercício de práticas discursivas e 

http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/ojs/index.php/Midecot/issue/view/21
http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/ojs/index.php/Midecot/issue/view/21
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performances contemporâneas que proponham alternativas às segmentações duras e 

às cristalizações provenientes dos estereótipos” 

As atividades desenvolvidas no âmbito da edição do referido número 

temático da Revista são as seguintes: elaboração da ementa, articulada aos eixos 

centrais do projeto de pós-doc; seleção e contato com professores avaliadores; 

recepção dos pareceres e encaminhamento; consolidação do volume; elaboração de 

Apresentação do volume. 

 

Participação em Bancas de Trabalho de Conclusão de Curso 

  

Defesas de Mestrado: 

NERY, G.; SANTOS, C. R.; MEDRADO, A. M. L.; DEUSDARÁ, B. Participação 

em banca de Renata Nascimento da Silva. A máscara obscura do ódio racial: 

segregação, anonimato e violência nas redes sociais. 2018. Dissertação (Mestrado em 

Mídia e Cotidiano) - Universidade Federal Fluminense. 

NERY, G.; SILVA, D. T.; DEUSDARÁ, B. Participação em banca de Daniela Reis 

do Nascimento. Belas, recatadas e do lar? Performances de intimidade na disputa de 

sentido sobre ser mulher. 2018. Dissertação (Mestrado em Mídia e Cotidiano) - 

Universidade Federal Fluminense. 

ROCHA, D.; DEUSDARÁ, B.; NERY, G. Participação em banca de Gabriel 

Cardoso Coelho Sant'Ana. Agenciamentos coletivos e enunciação aforizante: 

sugestões em uma revista pedagógica. 2017. Dissertação (Mestrado em Letras) - 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Bancas de Qualificação: 

ERY, G.; SIBILIA, P.; DEUSDARÁ, B. Participação em banca de Daniela Reis do 

Nascimento. Intimidade em pauta: o consumo do privado como estratégia 

discursiva no jornalismo contemporâneo. 2017. Exame de qualificação (Mestrando 

em Mídia e Cotidiano) - Universidade Federal Fluminense. 

 

NERY, G.; SANTOS, C. R.; MEDRADO, A. M. L.; DEUSDARÁ, B. Participação 

em banca de Renata Nascimento da Silva. A máscara obscura do ódio racial: 
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segregação, anonimato e violência nas redes sociais. 2017. Exame de qualificação 

(Mestrando em Mídia e Cotidiano) - Universidade Federal Fluminense. 

 

Elaboração de artigos em fase de revisão 

 

 Outros resultados, provenientes da articulação entre as leituras empreendidas 

durante o Estágio e processos de análise de práticas discursivas do universo da 

comunicação, estão registradas nos seguintes artigos, em fase de finalização: 

Artigo 1 

O SILENCIAMENTO DE UMA POLÊMICA NO DISCURSO 

PUBLICITÁRIO: a (não) inscrição da negritude em um anúncio da Coca-

cola 

 

A peça publicitária escolhida como córpus do trabalho foi veiculada em uma 

campanha de 2015 da empresa Coca-Cola. O slogan da campanha foi “Comer 

juntos alimenta a felicidade” por meio da veiculação de vídeos em canais abertos de 

televisão e disponíveis em um hotsite1. A peça publicitária escolhida para análise foi 

veiculada em por meio de produções audiovisuais em canais abertos de televisão e 

em inserções em telenovelas, posteriormente disponíveis em um hotsite2. 

A campanha buscou incentivar as refeições em família e, a partir desse 

objetivo, procurou diversificar a apresentação de diferentes constituições familiares, 

indicando que as produções seriam um modo de combater determinados 

preconceitos. No entanto, essas apresentações nos levaram a analisar os 

pressupostos e subentendidos dos enunciados de uma publicidade em particular, 

sobretudo porque nos pareceu reforçar o racismo de modo velado. 

Observamos, por meio da análise, que o diálogo constrói e reforça imagens e 

modos de conceber a família em torno do que seriam identificações por semelhança. 

                                                           
1 Página na web voltada a uma ação publicitária de uma empresa específica, geralmente com tempo 
de veiculação limitado à ação publicitária. 
2 Página na web voltada a uma ação publicitária de uma empresa específica, geralmente com tempo 
de veiculação limitado à ação publicitária. Hotsite “Comer Juntos”. Plataforma Gshow da Rede 
Globo de Televisão. Disponível em: 
http://gshow.globo.com/comer-juntos/. Acesso em 15/05/17. 

http://gshow.globo.com/comer-juntos/
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No entanto, com a identificação de muitos traços distintos entre os membros da 

família apresentados, sobretudo de caráter estético (cabelo cacheado, beleza 

aparente), percebem-se embates que colocam os pais em contraste com a filha, 

tomando os pais como referência. Nesse sentido, percebe-se uma tensão de ordem 

racista velada, pois a perspectiva da diferença entre pais e filhos foi focalizada no 

contexto estético, que os torna, por esse motivo, diferentes.  

Mais pistas sobre a tensão racista velada que se estabelece no diálogo está 

localizada, por exemplo, no eufemismo utilizado para caracterizar os cabelos da 

menina: “cacheadinho” ao invés de “crespo”. De modo semelhante, o reforço do 

adjetivo “lindo” para caracterizar o cabelo da menina também nos indica a 

“necessidade” de se afirmar que o cabelo da menina é lindo, perante a algumas 

vozes que poderiam dizer o contrário. Ao reforçar essa tese, ao dizer que os pais 

não têm cabelos lindos como o da filha,  instaura-se no discurso o seguinte 

questionamento subentendido: há quem considere que o cabelo da menina não é 

bonito? Qual a necessidade de se afirmar que os pais não têm cabelos lindos, em 

comparação ao cabelo da menina? Ao comparar o cabelo da menina com o dos pais, 

a mãe afirma que os cabelos dela e de seu pai não são lindos como o da filha. Nesse 

sentido, instaura-se um enunciado polêmico em debate: cabelos cacheados não 

seriam lindos? 

 

Artigo 2 

NOVOS SENTIDOS PARA VELHAS MANCHETES: a Análise do Discurso 

e as práticas da Caneta Desmanipuladora 

Neste artigo, interrogamos os sentidos atribuídos às práticas profissionais do 

jornalismo, por meio do debate que vem se constituindo a esse respeito nas redes 

sociais. Um dos efeitos possibilitados pela emergência e consolidação dos circuitos 

de interação proporcionados pela Web reside não apenas na constituição de formas 

alternativas de comunicação, mas também por uma espécie de retrabalho dos 

materiais produzidos e postos em circulação nas mídias tradicionais. Nesse sentido, 

interessa-nos especialmente investigar a constituição de interferências produzidas 

em manchetes de jornais impressos tradicionais sua transposição em circuitos 
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virtuais, em particular nas redes sociais.  

Nessa direção, consideramos particularmente produtivas as intervenções realizadas 

em manchetes de jornal e publicadas em postagens no perfil nas redes sociais 

“Caneta Desmanipuladora”. A referida produtividade se deve a uma série de razões 

que remetem tanto ao modo relativamente espontâneo de seu surgimento, à intensa 

circulação que vem obtendo, evidenciada pelos números de seguidores, e as reações 

oriundas de posições políticas explicitamente adversárias. 
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ANEXO 1 

Nome da Disciplina: Análise do Discurso 

Tópicos especiais V 

       

Ministrada :    ME  DO X Ambos 

Carga Horária/Créditos 

Teóricos Téorico-Práticos Trabalho Orientado 

/ Est. Superv. 

Total 

Carga 

Horária 

No de 

Créditos 

Carga 

Horária 

No de 

Créditos 

Carga 

Horária 

No de 

Créditos 

Carg

a 

Horá

ria 

No 

de 

Crédi

tos 

15 1     60 4 

Ementa da Disciplina: 

Programa da disciplina: 

Discutir os princípios teóricos da Análise do Discurso e os procedimentos 

metodológicos, articulando-os a exemplos de análise aplicados a textos midiáticos 

diversos. 

Conteúdos: 

1) Abordagens discursivas e abordagens conteudísticas 
2) O primado do interdiscurso 
3) A noção de discurso e de prática discursiva 
4) Tipos e gêneros do discurso e a cenografia 
5) A heterogeneidade enunciativa a partir de entradas linguístico-discursivas 

diversas: o discurso relatado, os implícitos, a negação polêmica 
6) Exercícios de análise 

Bibliografia básica: 

MAINGUENEAU, D. (2001). Análise de textos de comunicação. Trad. de Cecília P de Souza 

e Silva, Décio Rocha. São Paulo: Cortez. 

_____. (2005). Gênese dos discursos. Trad. de Sírio Possenti. Curitiba: Criar. 

ROCHA, D. (2006). Representação e intervenção: produção de subjetividade na 

linguagem. Gragoatá, vol 21. Niterói: ed. da UFF. 

_____; DEUSDARÁ, B. (2006). Análise de Conteúdo e Análise do Discurso: o 

linguístico e seu entorno. D.E.L.T.A., LAEL, PUC-SP, vol. 22, n. 1. São Paulo: EDUC. 
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A SER 

PREENCHIDO 

Código da 

Disciplina: 

   
S 

     

PELA PROPP  SIGLA   NO 

DE 

CRÉ

D. 

SEQ. POR 

ÓRGÃO 
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49, p. 297-305, 2014. 

Aula 2  

(25/08) 

O primado da interdiscursividade 

FOUCAULT, M. A ordem do discurso. São Paulo: Edições 

Loyola, 2004. 

Aula 3 

(01/09) 

Do discurso à prática discursiva 

MAINGUENEAU, D. Do discurso à prática discursiva. In: Gênese 

dos discursos. Curitiba. Criar, 2005. 

ROCHA, D. Enlaçamentos enunciativos em Análise do Discurso: 

quando o dizer e o dito se interlegitimam. Linguagem em 

(Dis)curso, v. 11, p. 11-36, 2011. 

Aula 4 

(15/09) 

As cenas: quadro cênico e cenografia 

ROCHA, D. Cartografias em análise do discurso: rearticulando as 
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Leitura complementar: 
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ANEXO 2 – “Retórica dos estereótipos, práticas discursivas e performances 

contemporâneas” – Editorial da Revista Mídia e Cotidiano, vol. 11, n. 3, 2017 
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ANEXO 3 – Participação no Curso Especial “Diálogos Interdisciplinares” 
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