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APRESENTAÇÃO 
 

 
O III COLÓQUIO DE ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA E LINGUÍSTICA SISTÊMICO-

FUNCIONAL é um evento acadêmico-científico promovido pelo Grupo de Pesquisa e 
Estudo em Análise de Discurso Crítica e Linguística Sistêmico-Funcional (GPE ADC&LSF), 
criado em 2009, no âmbito do Instituto de Letras e Linguística da UFU.  

A realização do evento confere continuidade às ações extensionistas do referido 
grupo e é também parte das ações previstas no projeto de pesquisa Gêneros, discursos, 
identidades e letramento: um olhar para diferentes práticas sociais, coordenado pela 
Profa. Dra. Maria Aparecida Resende Ottoni.  

O evento é pautado no princípio da indissociabilidade entre pesquisa, ensino e 
extensão e objetiva promover debates e reflexões sobre estudos que foram e que estão 
sendo desenvolvidos por pesquisadores/as de diferentes instituições, vinculados/as ao 
GPE ADC&LSF. Ele propiciará o debate sobre temáticas diversas de interesse para 
diferentes áreas do conhecimento.  

O evento é destinado a discentes de cursos de graduação e pós-graduação de 
diversas instituições, a docentes da educação básica e do ensino superior, a 
pesquisadores/as e à comunidade em geral.  

Nesta terceira edição, esperamos que o evento possa contribuir ainda mais para 
as discussões sobre a relação dialética entre linguagem e sociedade, sobre a Análise de 
Discurso Crítica e a Linguística Sistêmico-Funcional. 
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PROGRAMAÇÃO GERAL 
 

 

 
A programação do evento seguirá o horário de Brasília (GMT - 03:00) 

02/12/2021 
                          ABERTURA 

13h às 
13h30min 

Link para acesso: https://www.youtube.com/watch?v=8hCtQdTqSfg 

                                                     CONFERÊNCIA DE ABERTURA 
14h às 15h Etnografia discursiva: questões de método  

 
Profa. Dra. Izabel Magalhães (UnB) 
 
Link para acesso: bit.ly/etonografiadiscursiva 

MESA-REDONDA 1 
15h30min às 
17h30min 

Conversando sobre raça, pobreza, ensino, inclusão e humor: a 
relação dialética entre linguagem e sociedade 

 
Profa. Ma. Conceição Maria Alves de Araújo Guisardi (SEE/DF e UFU) 

Profa. Dra. Flávia Motta De Paula Galvão (IFMS) 
Profa. Dra. Maria José Fernandes (Escola Estadual São Francisco de 

Assis/Canápolis/MG) 
Profa. Dra. Valdete Aparecida Borges Andrade (UEMG) 

 
Mediadora: Layane Campos Soares(PPGEL/UFU) 

 
Link para acesso: bit.ly/mesa-redonda1 

18h30min às 
21h30min 

COMUNICAÇÕES ORAIS 

03/12/2021 
8h30min às 
11h30min 

COMUNICAÇÕES ORAIS 

                             MESA-REDONDA 2 

14h30min às 
16h30min 

A faceta semiótica de diferentes questões sociais: abordagens 
transdisciplinares 
 
Profa. Dra. Débora de Carvalho Figueiredo (UFSC) 
Prof. Dr. Guilherme Veiga Rios (Inep/UnB) 
Profa. Dra. Maria Cecília de Lima (UFU) 
 
Mediadora: Conceição Maria Alves de Araújo Guisardi (SEE/DF e UFU) 
 
Link de acesso: bit.ly/mesa-redonda02 

 CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO 
17h às18h Representação de Atores Sociais e Avaliatividade: interlocuções 

com a Linguística de Corpus  
 
Prof. Dr. Ariel Novodvorski (UFU) 
 
Link de acesso: bit.ly/representaçãodeatores 

https://www.youtube.com/watch?v=TekMm0LIWeI
https://www.youtube.com/watch?v=FghzB3Z2KIs
https://www.youtube.com/watch?v=FghzB3Z2KIs
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PROGRAMAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES ORAIS 

                     
02 de dezembro de 2021 

 
18h30 às 

18h45min 

Caroline 
Schwarzbold 
(SEDUC/RS) 

Avaliação de Atitude, no gênero charge, do ator social 
professor e da educação remota em situação de 

pandemia 
18h50 às  

19h05min 
Cíntia 

Aparecida de 
Sousa (UFU) 

O feminino no jornalismo esportivo: a representação da 
mulher-atleta sob a luz da ADC 

19h10min às  
19h25min 

Geane 
Aparecida 
Durante 

Amaral (UFU) 

A representação discursiva da violência doméstica contra 
a mulher no telejornal Cidade Alerta 

19h30min às 
19h45min 

Isabella 
Beatriz 

Peixoto (UFU) 

O ensino remoto de língua inglesa para crianças sob a 
ótica da ADC 

19h50min às 
20h05min 

Rozane 
Mendonça 
Cardoso de 

Morais  
(SEDF) 

Leitura e Escrita por meio do jogo de RPG Robinson 
Crusoé: uma proposta de multiletramentos 

20h10min às  
20h25min 

Thaís dos 
Santos Souza 

(UFU) 

Análise Crítica do Discurso forense em sentenças voltadas 
à violência contra a mulher 

20h30min  
às 20h45min 

Valdete 
Aparecida 

Borges 
Andrade 
(UEMG) 

O gênero oral stand up sob a lupa da Análise de Discurso 
Crítica 

20h50min às  
21h30min 

 
Debates 
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                                          03 de dezembro de 2021 
 

08h30min 
às 

08h45min 

Bianca Mara 
Guedes de Souza 

(UFU) 

As mulheres e o aborto na reportagem Mulheres têm 
que viajar a São Paulo por aborto legal: uma análise 

discursiva crítica 

 
08h50min 

às 
09h05min 

Gislene Araújo 
Gabriel 

(Universidade 
Estadual do Ceará - 

UECE) 

A representação social da mulher imigrante pela mídia: 
um estudo da violência de gênero contra a mulher no 

Brasil 

 
 

09h10min 
às 

09h25min 

Isabella Beatriz 
Peixoto (UFU) 
João Vítor Sampaio 
de Moura (UFU) 
Jaqueline Freitas 
de Miranda (UFU) 

Uma breve análise discursiva crítica da 
intertextualidade no vídeo/meme do humorista 

@essemenino (“a Pfizer”) 

09h30min 
às 

09h45min 

Laura Alejandra 
Guerrero Calderón 

(UFU) 

Legitimação e emocionalidade em representações 
midiáticas do assassinato de uma líder social 

colombiana 
09h50min 

às 
10h05min 

Layane Campos 
Soares (UFU) 

Narrativas sobre a vida em instituições de acolhimento: 
uma análise discursiva crítica do documentário “eu 

quero ir pra casa” 
10h10min 

às 
10h25min 

Poliana Rufino 
Cardoso de Oliveira 

(Secretaria de 
Estado de 

Educação do 
Distrito Federal) 

Práticas de letramentos na EJA: possibilidades de 
conscientização e participação social 

10h30min 
às 

11h30min 

Debates 
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Conferências 
 

ETNOGRAFIA DISCURSIVA: QUESTÕES DE MÉTODO 
 

 
Izabel Magalhães (UnB) 

mizabelm20@gmail.com 
 
Nesta conferência, meu propósito é debater o método adotado em minhas pesquisas, que 
denomino Etnografia Discursiva, ou Pesquisa Etnográfico-Discursiva (MAGALHÃES, 2000; 
MAGALHÃES, MARTINS, RESENDE, 2017). Considerando os problemas metodológicos de 
pesquisas realizadas no âmbito da Linguística Aplicada, e mais especificamente no 
campo da Análise de Discurso, trata-se, sem dúvida, de um tema pertinente. A etnografia 
discursiva adota princípios etnográficos na realização de pesquisa empírica sobre o 
discurso, analisando transcrições de entrevistas ou grupos focais como textos, na 
perspectiva da Análise de Discurso Crítica (ADC). Esse tipo de pesquisa é fundamental 
para investigar a relação entre discurso e prática social, que é o foco da ADC. Na Etnografia 
Discursiva, além da observação participante e de entrevistas e/ou grupos focais com os/as 
participantes da atividade investigada, faz-se o registro das observações em notas ou 
diários de campo. Geralmente, também se recomenda a triangulação metodológica, o 
que significa analisar os dados mediante duas ou mais técnicas de pesquisa. Finalmente, 
na escrita do relatório de pesquisa, destacam-se as notas de campo, pois elas indexam a 
situação pesquisada. É preciso rigor com o método para a realização de pesquisas válidas. 
Com a discussão de exemplos, as questões sobre o método ficarão claras. 
 
Palavras-chave: Etnografia Crítica. Análise de Discurso Crítica. Triangulação Metodológica.  
 
 

 
REPRESENTAÇÃO DE ATORES SOCIAIS E AVALIATIVIDADE: INTERLOCUÇÕES COM 

A LINGUÍSTICA DE CORPUS 
 

Ariel Novodvorski (UFU) 
arivorski@ufu.br 

 

Nesta conferência de encerramento do III Colóquio em Análise de Discurso Crítica e 
Linguística Sistêmico-Funcional retomamos, por um lado, nossa participação no GPE 
ADC&LSF, como membro do grupo que foi criado em 2009, no âmbito do Instituto de 
Letras e Linguística da UFU e liderado desde então pelas professoras Maria Aparecida 
Resende Ottoni e Maria Cecília de Lima. Por outro lado, abordamos nossa trajetória de 
pesquisa e ensino nos campos da Representação de atores sociais e da Avaliatividade, 
num diálogo direto com os subsídios que provê a Linguística de Corpus. Assim, 
apresentaremos um breve histórico de nossa participação nos colóquios anteriores e das 
disciplinas que ofertamos no Programa de Pós-graduação em Estudos Linguísticos 
(PPGEL/ILEEL/UFU). Também ilustraremos esta apresentação com um apanhado de 
procedimentos e resultados oriundos das pesquisas que desenvolvemos e orientamos, 
sob a ótica da Representação de Atores Sociais e da Avaliatividade, na interlocução com 
a Linguística de Corpus pela utilização de programas, ferramentas e recursos 
computacionais como o WordSmith Tools (SCOTT, 2016) e o UAM CorpusTool 
(O’DONNEL, 2019), para exploração de corpora diversos. 
 
Palavras-chave: Representação de Atores Sociais. Avaliatividade. Linguística de Corpus.  

mailto:mizabelm20@gmail.com
mailto:arivorski@ufu.br
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Mesas-redondas 

 
 

       DISCURSO, COGNIÇÃO E SOCIEDADE : O INGRESSO E A PERMANÊNCIA NA 

UNIVERSIDADE POR MEIO DE COTAS SOCIAIS E RACIAIS  

Conceição Maria Alves de Araújo Guisardi (UFU/SEDF/CAPES) 
cvguisardi@gmail.com 

 
O objetivo da discussão proposta à mesa é apresentar os resultados de uma pesquisa de 
doutorado, cujo tema está constituído por questões que envolvem o discurso, a 
cognição e a sociedade e que trata, mais especificamente, da injustiça social que 
permeia a prática social de ingresso e de permanência na universidade por alunos 
cotistas. Por acreditar em justiça social e por buscar ser solidária com as minorias, é que 
persegui tema tão carregado de tensões e que, inevitavelmente, envolve diferentes 
instituições e relações de poder, dado o seu contexto histórico-cultural e político e os 
grandes obstáculos que atravessam todo o processo, tais como o racismo, a 
discriminação, o cenário político atual, a polarização acentuada entre os diferentes 
grupos sociais, a negação da ciência, as críticas desumanas, sem precedentes, às 
universidades, estudantes e professores, dentre outras questões. Toda a pesquisa teve 
como coluna uma teoria e método conhecido como Análise de Discurso Crítica ou 
Estudos Críticos do Discurso; utilizei, mais especificamente, a Abordagem Dialético-
Relacional - ADR (FAIRCLOUGH, 2003, 2012, CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999)  e a 
Abordagem Sociocognitiva - ASC (VAN DIJK, 2011, 2017a, 2017b, 2018). Os resultados 
verificados por meio das estruturas discursivas coletadas e geradas apontaram que os 
estudantes cotistas são identificados e representados  de forma negativa, na maioria das 
vezes, seja por eles mesmos ou por outros atores sociais. Além disso, possibilitaram 
perceber como o Brasil realmente precisa da renovação do Sistema de cotas e precisa 
criar políticas eficazes de permanência no ensino superior. 
 
Palavras-chave: Discurso. Cognição. Sociedade. Cotas. 
 
 
 
LEI 13.415/2017: REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS DA REFORMA DO ENSINO MÉDIO 

 
 

Flávia Motta de Paula Galvão (IFMS) 
flaviamottapaula@gmail.com 

 
Este trabalho tem como objetivo apresentar um recorte dos resultados de uma pesquisa 
de doutorado, defendida no ano de 2019, a qual visou à investigação das representações 
discursivas da Reforma do Ensino Médio, lei nº 13.415/2017, construídas em três gêneros 
diferentes: propagandas governamentais, reportagens on-line e comentários virtuais. As 
bases teóricas que fundamentaram o trabalho são: a Análise de Discurso Crítica 
(Chouliaraki; Fairclough, 1999; Fairclough, 1989, 2001, 2003, 2006, 2009), os estudos sobre 
globalização, linguagem e novas tecnologias (FAIRCLOUGH, 2006; GIDDENS, 2003; 
CASTELLS, 2000; RECUERO, 2009; POSTER, 2000) e as pesquisas sobre a história da 
educação e mudanças curriculares (CAMPELLO, 2009; CUNHA, 1973; DOMINGUES, 2000; 
KUENZER, 1994, 1997, 2000; SAVIANI, 1987, 2007). Como metodologia, adotamos a 
pesquisa qualitativa (BAUER; GASKELL, 2002) e a Análise de Discurso Crítica. O corpus 
da pesquisa é constituído por: a) três propagandas governamentais, veiculadas entre 

mailto:cvguisardi@gmail.com
mailto:flaviamottapaula@gmail.com
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2016 e 2017, anos da aprovação da Medida Provisória nº 076 e da Lei nº 13.415, 
respectivamente; b) três reportagens on-line, de três sites diferentes - Globo.com (G1), 
Nova Escola e UOL - todas veiculadas no dia 16 de fevereiro de 2017, dia da cerimônia de 
sancionamento da lei; c) 21 comentários virtuais disponíveis nos mesmos sites das 
reportagens. No entanto, para esta apresentação, centramo-nos na representação 
discursiva da Reforma do Ensino Médio nas três reportagens on-line, dos três distintos 
veículos de comunicação. Para as análises de dados, foram utilizadas categorias da 
Análise de Discurso Crítica, a saber: o vocabulário, a intertextualidade, a 
interdiscursividade, a avaliação e a modalidade. As análises empreendidas demonstram 
que os discursos mais recorrentes nas reportagens on-line convergem para uma 
representação discursiva favorável à Reforma, o que contribui para uma avaliação da 
Reforma como uma medida necessária e que precisa ser adotada com certa urgência. 
Além disso, percebemos que a intertextualidade ocorre, majoritariamente, marcada pela 
voz do Governo Federal, principalmente por meio dos dizeres do, à época, presidente da 
república, Michel Temer, e do ex-ministro da educação, Mendonça Filho. Nesse sentido, 
foi possível compreender que certas representações linguístico-discursivas colaboram 
para a manutenção de relações assimétricas de poder, uma vez que o discurso 
governamental é preponderante aos demais, além de demonstrar que as ações e 
decisões do governo federal não dependem necessariamente da vontade ou da escolha 
do povo, as quais são legitimadas, muitas vezes, pela mídia em diferentes veículos de 
comunicação, a qual tornou-se, além das propagandas, uma importante ferramenta do 
governo na difusão das propostas da Reforma. 
  
Palavras-chave: Reforma do Ensino Médio. Representações Discursivas. Análise de 
Discurso Crítica. 
 

 
 

A INCLUSÃO DE ESTUDANTES COM DI:  AS VOZES DE DOCENTES DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA 

 
Maria José da Silva Fernandes (E.E. São Francisco de Assis) 

mjfernandes485@gmail.com 
 

  
Neste trabalho, objetivamos apresentar parte dos resultados obtidos em pesquisa de 
Doutorado, defendida em dezembro/2020, em que buscamos investigar a prática social 
de inclusão de aluno(a)s com deficiência intelectual (DI), as avaliações e representações 
discursivas construídas no contexto escolar da educação inclusiva, pelo(a)s docentes, 
discentes e seus familiares. A pesquisa foi realizada em duas escolas estaduais de Minas 
Gerais, nas salas de aulas comuns do ensino regular, nos anos finais do Ensino 
Fundamental e nas salas de recursos do Atendimento Educacional Especializado.  Do 
segmento de docentes, participaram 8 professoras que trabalham com estudantes com 
DI na educação básica. A partir de observações e entrevistas semiestruturadas com essas 
profissionais, investigamos as representações e avaliações discursivas construídas 
acerca do(a) estudantes com DI, do ensino oferecido a ele(a)s, da educação inclusiva, da 
DI e do trabalho com esse(a)s aluno(a)s, o que apresentamos nesse recorte. Também 
examinamos as escolhas lexicogramaticais de atitude, utilizadas pelas participantes em 
suas avaliações e investigamos os discursos articulados e materializados em seus 
dizeres. Para empreendermos este estudo, adotamos os pressupostos teóricos da 
Análise de Discurso Crítica (ADC), especialmente a abordagem dialético-relacional de 
Norman Fairclough (1989, 1999, 2003, 2012), com enfoque nos significados 
representacional e identificacional. Do significado representacional, utilizamos a 
categoria interdiscursividade; do significado identificacional, a avaliação. Para análise 

mailto:mjfernandes485@gmail.com
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das avaliações, baseamo-nos no Sistema de Avaliatividade, de Martin e White (2005).  
Adotamos também como referencial teórico as diretrizes da Educação Inclusiva, 
principalmente os documentos que a regem no estado mineiro (Guia de Orientação da 
Educação Especial na rede estadual de ensino de Minas Gerais, em vigor até início de 
2020 e a Resolução 4256/2020) e as orientações oficiais acerca do ensino de 
leitura/letramento contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), no Currículo 
Referência de Minas Gerais (CRMG) e  na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
fazendo, portanto, uma triangulação teórica,  metodológica, espacial e de percepção dos 
diferentes participantes, como orienta Denzim (1970). A análise do corpus nos revelou 
que as representações e avaliações construídas por docentes, materializadas, 
principalmente, nas entrevistas estão, em sua maioria, relacionadas às crenças e valores 
desses atores sociais, que expressam, predominantemente, avaliações 
comportamentais, correspondentes à categoria Julgamento, do Subsistema Atitude, 
quando se referem ao(à)s aluno(a)s. Há poucas avaliações de Afeto, prevalecendo as de 
insegurança e de insatisfação. As marcas de apreciação identificadas colaboram com as 
representações construídas acerca da educação inclusiva, da escola e do ensino que é 
oferecido ao(à)s estudantes.  Essas estratégias avaliativas são, em sua maioria, negativas, 
sendo materializadas por meio de processos, circunstâncias e atributos, principalmente. 
Em relação à interdiscursividade, percebemos que as participantes articulam, em seus 
dizeres, principalmente, o discurso humanitário, o burocrático, o pedagógico, o da saúde, 
o da denúncia, o da incapacidade, o da economia, o da psicologia e o da inclusão. 
Esperamos que este estudo contribua para uma maior compreensão do processo de 
inclusão de aluno(a)s com DI nas escolas públicas mineiras. 
 
Palavras-chave: Educação Inclusiva. Deficiência Intelectual. Análise de Discurso Crítica. 
Representações Discursivas. Avaliações Discursivas. 
 
 

 
O GÊNERO ORAL STAND UP SOB A LUPA DA ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA 

 
 

Valdete Andrade (UEMG) 
valborgesandrade@gmail.com 

 
  
Diante da escassez de pesquisas que focalizem os gêneros orais, senti-me instigada a 
caracterizar um gênero novo e emergente no Brasil, o stand up. Considero que esta 
pesquisa é necessária e relevante, pois pode revelar aspectos importantes do 
funcionamento desse gênero, das práticas sociais das quais ele é parte e de outros 
ligados a ele e, ao mesmo tempo, fomentar ainda mais as discussões sobre os gêneros. 
O objetivo geral desta pesquisa é caracterizar o stand up por meio da análise dos seus 
aspectos textuais-discursivos e das práticas sociais das quais é parte. Os objetivos 
específicos são: a) Identificar se há um pré-gênero predominante no stand up; b) 
Averiguar de qual cadeia de gêneros o stand up faz parte; c) Investigar se há uma mistura 
de gêneros no stand up; d) Averiguar de que tecnologias comunicativas esse gênero 
depende; e) Observar os elementos que compõem o gênero stand up e seus efeitos na 
construção do humor; f) Pesquisar que estereótipos entram na sua constituição e como 
eles são representados pelos comediantes; g) Investigar o que provoca o riso no stand 
up. Para atingir esses objetivos, recorro à proposta de Fairclough (2003), na área da 
Análise de Discurso Crítica (ADC), às contribuições de Raskin (1979, 1985), Attardo e 
Raskin (1991), Travaglia (1989a, 1989b, 1990, 1991, 2007, 2015), Propp (1992), Bergson (2001) 
e Freud (1905), no que se refere aos estudos do humor, a Travaglia et al (2013) e Dolz e 
Schneuwly (2004), para tratar dos gêneros orais. Nesta pesquisa, adoto a proposta de 
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Fairclough (2003) de se analisar os modos pelos quais o discurso figura nas práticas 
sociais - modos de agir, de representar e de ser - articulados aos três significados - 
acional, representacional e identificacional. Como resultado, identifiquei as seguintes 
características que mais se destacam no stand up: utilização dos mecanismos ironia, 
exagero, cumplicidade, uso de estereótipos, criatividade e dos scripts absurdo e 
esperteza; linguagem informal com uso excessivo de palavrões; associação da 
linguagem verbal à não verbal; texto inédito e original; diversidade de temas; utilização 
do pré-gênero dissertativo (comentário) em fusão com o humorístico, conjugado com a 
descrição e a narração. 
 
 
Palavras-chave: Stand up. Gênero Oral. Humor. Análise de Discurso Crítica (ADC). 

 
 
 

A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DOS CONCEITOS DE CONSENTIMENTO, VIOLÊNCIA E 
ESTUPRO NUM ACÓRDÃO DO TJRS 

 
 

Débora de Carvalho Figueiredo (Universidade Federal de Santa Catarina) 
deborafigueiredo@terra.com.br 

 
Nessa apresentação, farei uso de construtos e propostas conceituais e analíticas da 
Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) e da Análise Crítica do Discurso (ACD) para analisar 
e discutir, a partir de uma perspectiva feminista, as representações de gênero e de 
violência sexual produzidas numa decisão judicial brasileira.  Por voltarem seu foco 
investigativo para o papel da linguagem na construção, mediação, manutenção e 
mudança das práticas e das relações sociais, tanto a ACD quanto a LSF apresentam 
propostas teórico-analíticas produtivas para investigar os aspectos semióticos da 
violência sexual e de gênero, assim como para explicar a relação entre as decisões 
judiciais e as estruturas sociais mais amplas e abstratas que definem os possíveis 
significados atribuídos pelo Judiciário para o fenômeno da violência sexual. Do ponto de 
vista do discurso, conceitos como gênero, sexualidade e violência são objeto de 
constantes disputas no discurso jurídico criminal, especialmente no que diz respeito às 
distinções entre homens e mulheres, seus papéis sociais (e sexuais) e suas possíveis 
formas de ação e interação. Para ilustrar minha linha argumentativa, discutirei como os 
significados de ‘estupro’, ‘consentimento’ e ‘violência/ameaça’ são tensionados e 
disputados em uma decisão judicial brasileira produzida pelo TJRS, e as consequências 
dessa disputa discursiva para a vítima de violência sexual. 
  
Palavras-chave: Análise Crítica do Discurso. Discurso Jurídico. Consentimento. Violência. 
Estupro. 

 

 

 

 
ADC E TEORIA SOCIAL CRÍTICA: JESSÉ SOUZA 

 
Guilherme Veiga Rios (Inep) 

g.veigarios@gmail.com 
 
Nesta apresentação, proponho uma Análise de Discurso Crítica (ADC) com base no 
pensamento de Jessé Souza, principalmente em A elite do atraso, tendo por fio condutor 
a organização que Norman Fairclough faz entre categorias de análise social e categorias 
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de análise discursiva, textual e linguística (1992; 1995; 2003; 2010; 2019). Assim, penso que 
a ADC de vertente faircloughiana constitui uma fonte pertinente para tratar do 
problema tematizado aqui: as ações e representações discursivas que constituem óbice 
à transformação da sociedade brasileira, na estrutura em que se encontra, para outras 
possibilidades, que sejam caracterizadas por mais justiça social, de classe, gênero, raça e 
etnia, sexualidade, de religião, e suas interseccionalidades. A ADC faircloughiana, desde 
sua origem, se apresenta como proposta para a reflexão sobre a desigualdade e a 
injustiça sociais, e nunca como verdade epistêmica sem a qual não haveria saída para o 
enfrentamento dos sérios problemas que paralisam a sociedade brasileira. Nesta 
proposta, discorro sobre temas que depreendo da obra A elite do atraso como relevantes 
para uma explicação sociodiscursiva do entrave para um avanço progressista da 
sociedade brasileira, que lhe desamarre do atraso de peias coloniais. Os temas são “A 
escravidão como matriz explicativa das relações de classe social no Brasil”, “O pacto de 
classes antipopular”, “Patrimonialismo e populismo” e “Corrupção, mercado e sistema 
financeiro”. Esses temas são delimitados nas categorias sociais (categorias sociais 
macrossemânticas) de “As classes sociais e o apagamento dos capitais pela 
representação da meritocracia” e “Colonização da esfera pública pelo dinheiro”. Essas 
categorias sociais, por sua vez, passam por um exemplário sugestivo de análise 
discursiva, textual e linguística. O argumento nessa linha de análise social é que o 
processo de escravidão brasileiro é chave para compreendermos a divisão de classes da 
sociedade brasileira, conforme Souza a apresenta; a aliança entre a elite do dinheiro e a 
maioria das frações da classe média contra as classes populares; a manipulação 
midiática que demoniza o Estado e governos de caráter popular, representando-os 
como manipuladores das massas as quais não teriam capacidade de conduzir os rumos 
do país; e a narrativa dominante de que a corrupção seria exclusividade dos agente 
estatais, e o mercado e seus agentes, assim como o sistema financeiro, seriam os 
redentores das mazelas sociais, econômicas e políticas. Todo o esforço que a elite do 
dinheiro faz para manter e perpetuar seu poderio socio-político-econômico tem por 
base uma sociedade que nasceu abandonando à própria sorte miríades de ex-escravos 
e a população miscigenada dos estratos inferiores da sociedade. Repercutindo os ecos 
desse passado, há performances e narrativas contemporâneas que precisam ser 
linguística, textual e discursivamente analisadas e descontruídas. Esta proposta é uma 
contribuição nesse sentido. 
 
Palavras-chave: Análise de Discurso Crítica. Teoria Social Crítica. Jessé Souza. 
 

 

 
REPRESENTAÇÃO SOCIAL: ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA, LITERATURA E 

PSICANÁLISE 
 

Maria Cecília de Lima (Universidade Federal de Uberlândia) 
mariaceciliadelima@gmail.com 

 
 

  
Nesta comunicação, por meio do emprego do arcabouço teórico da Análise de Discurso 
Crítica; – teoria e método – (Fairclough, 2001; Magalhães, 2004; Resende e Ramalho, 
2006) e da Linguística Sistêmico-Funcional (Halliday; Matthiessen, 2004); faremos uma 
análise da representação social, ou seja, uma análise de “crenças, percepções e de 
valores produzidos e consolidados na interação cotidiana” (VOTRE, 2019, p. 33), da 
personagem Negrinha (LOBATO, 2019) e, ainda, das relações estabelecidas por ela, 
discutindo questões relacionadas à raça, à condição econômica, a identidades. Faremos, 
ainda, uma incursão incipiente na tentativa de unir, para a interpretação dos dados, 
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contribuições da psicanálise, em especial, da teoria do amadurecimento de Winnicott 
(DIAS, 2017), pois entendemos que a consciência linguística Crítica de discursos é um 
passo para a conscientização de discursos opressores, uma vez que contribui para 
desvelar representações e ideologias subjacentes a textos, materializações de discursos. 
Porém, entendemos que, para maior contribuição social, questões do psiquismo devem 
ser levadas em consideração. Essa análise não se trata de uma análise psicanalítica, pois 
esta só acontece na interação. Mas, uma análise que pretende contribuir com a 
consciência do que o psiquismo pode contribuir com a identidade dos seres, levando 
em consideração o ambiente nos quais estão, ou não, inseridos. 
 
Palavras-chave: Análise de Discurso Crítica. Linguística Sistêmico-Funcional. Consciência 
Linguística Crítica. Psicanálise.  
 
 

Comunicações Orais 
 

AVALIAÇÃO DE ATITUDE, NO GÊNERO CHARGE, DO ATOR SOCIAL PROFESSOR E 
DA EDUCAÇÃO REMOTA EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA 

  
Caroline Schwarzbold (SEDUC/RS) 

carol85rs@yahoo.com.br 
  
Os anos de 2020 e 2021 têm sido atípicos em diferentes esferas socioeconômicas, 
inclusive na educacional, devido à pandemia por coronavírus, a qual se instalou e 
persiste em nosso país. Dessa forma, neste trabalho, busco apresentar uma análise 
discursiva crítica do ator social professor e da educação remota no atual contexto 
pandêmico que enfrentamos. Para isso, lanço mão de conceitos ligados à Análise de 
Discurso Crítica (ADC) e ao Sistema da Avaliatividade (SA), proposto por Martin e White 
(2005). Como recorte, escolhi quatro exemplares do gênero discursivo charge e tive 
como foco principal analisar as marcas de avaliação ali presentes, a partir do subsistema 
ATITUDE, categoria AFETO.  A análise apontou que o ator social professor tem lidado 
com muita pressão de diferentes outros atores, tais como: instituição educacional em 
que trabalha, família dos alunos, demandas pessoais, exigências burocráticas e 
governamentais; tudo isso em um ambiente, quase exclusivamente domiciliar, 
considerando que as escolas estão/estiveram fechadas e o trabalho está/estava sendo 
realizado, quase em sua totalidade, de forma remota. De igual forma, partindo da 
situação atual do professor, é possível observar, que o ensino remoto está longe de 
contemplar também as necessidades dos estudantes, uma vez que esse tipo de 
educação impossibilita que todos sejam atendidos igualitariamente, considerando que 
a maioria das redes de ensino, inclusive no âmbito público, optou pelo envio de aulas via 
internet (síncronas e/ou assíncronas), o que, infelizmente, inviabilizou a participação e 
acompanhamento dos estudos de muitos educandos brasileiros. Dessa forma, ficou 
evidente que o ensino remoto não atende os requisitos para uma educação de 
qualidade e universal, já que muitos alunos ficam/ficaram à margem do ensino e 
aprendizagem nesse formato de ensino. 
  
Palavras-chave: Sistema da Avaliatividade. Atitude. Educação Remota. Professor. 
Pandemia. 
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O FEMININO NO JORNALISMO ESPORTIVO: A REPRESENTAÇÃO DA MULHER-
ATLETA SOB A LUZ DA ADC 

 
Cíntia Aparecida de Sousa (UFU) 

cintia.sousa@ufu.br 
  
O presente trabalho visa apresentar o projeto de pesquisa de doutorado que nasceu de 
uma inquietação sobre o espaço da mulher no jornalismo esportivo. Ao longo dos anos, 
a mulher vem lutando para alcançar um espaço nas práticas esportivas e nos veículos 
de comunicação, mas ainda há muito a ser conquistado. A partir deste contexto, a 
pesquisa de doutorado propõe desenvolver um estudo sobre a representação da mulher 
no universo esportivo. Mas não pretendemos investigar a mídia tradicional em que o 
poder ainda concentra nas mãos dos homens, focaremos em um veículo de 
comunicação alternativo com matérias produzidas somente por mulheres jornalistas. 
Deste modo, o objetivo geral da pesquisa consiste em analisar a representação do 
feminino no jornalismo esportivo produzido por mulheres, para isto utilizaremos a teoria 
e o método da Análise de Discurso Crítica (ADC). A escolha desta teoria e método 
justifica-se pela ADC tratar-se de uma transdisciplinaridade com um foco específico 
sobre a relação entre o mundo social e a linguagem. O corpus da pesquisa, a princípio, 
refere-se a reportagens divulgadas no blog Dibradoras, um dos poucos veículos 
especializados em jornalismo esportivo do Brasil comandado somente por mulheres e 
com foco nas atividades esportivas praticadas por elas e que possui um alcance nacional. 
É importante destacar que esta pesquisa se encontra na fase de adequação e 
reformulação do projeto inicial submetido à Linha de Pesquisa 2: Linguagem, sujeito e 
discurso, do Programa de Pós-graduação em Estudos Linguísticos da Universidade 
Federal de Uberlândia. 
 
Palavras-chave: Jornalismo Esportivo. Mulher. Análise de Discurso Crítica (ADC). 
 

 

A REPRESENTAÇÃO DISCURSIVA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER 
NO TELEJORNAL CIDADE ALERTA 

  
Geane Aparecida Durante Amaral (UFU) 

geanedurante@gmail.com 
 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar como a violência doméstica contra a 
mulher é representada discursivamente no telejornal Cidade Alerta. Para isso, buscamos 
aporte teórico nos pressupostos da Análise de Discurso Crítica (ADC), em estudos sobre 
o sensacionalismo, sobre a espetacularização e sobre a violência doméstica contra a 
mulher, e adotamos uma abordagem qualitativa de pesquisa. O corpus deste estudo é 
constituído de quatro reportagens do telejornal Cidade Alerta, da Record TV, duas do 
ano de 2016 e duas de 2017. Das categorias de análise propostas de ADC, trabalhamos 
com a intertextualidade; a interdiscursividade; a estrutura visual (imagens); e as escolhas 
lexicais (vocabulário). Além de organizar a análise em torno dessas categorias, também 
discorremos sobre a prática social da qual as reportagens são parte e sobre as condições 
de produção, distribuição e consumo dessas reportagens. Os resultados revelam que o 
Cidade Alerta faz parte da prática social midiática e jornalística. Sua produção e seu 
consumo são coletivos e sua distribuição é complexa. Com relação a análise da 
intertextualidade, identificamos a articulação, por meio dos discursos direto e indireto, 
de várias vozes nos textos. Tais vozes são articuladas de modo a construir representações 
do fato violento contra uma mulher, do agressor e da vítima. Observamos que os 
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agressores não são entrevistados; a voz desses atores é recontextualizada e incluída por 
meio de discurso indireto e da voz de outros atores. A ironia e a negação também 
marcaram a intertextualidade e esses recursos desempenharam papel importante na 
construção da representação da violência doméstica contra a mulher. A análise da 
interdiscursividade jogou luz à articulação de diferentes discursos na constituição das 
reportagens: o teatral; o de exaltação; o jurídico; o de gênero; e o da violência de gênero. 
Quanto às imagens que constituem as reportagens, elas atuam de modo relevante na 
representação das vítimas, dos agressores e dos espaços onde os crimes aconteceram. 
A pesquisa se faz necessária para que possamos ampliar o escopo de discussão acerca 
da violência doméstica contra a mulher em produções sensacionalistas e, de que modo 
essa representação pode contribuir para criar e/ou aumentar este ambiente de 
discussão. 
 
Palavras-chave: Sensacionalismo. Violência contra a Mulher. Análise de Discurso Crítica. 
Representação. Cidade Alerta. 
 
 

 

O ENSINO REMOTO DE LÍNGUA INGLESA PARA CRIANÇAS SOB A ÓTICA DA ADC 
 

Isabella Beatriz Peixoto (UFU) 
isabella.royale@gmail.com 

  
A presente pesquisa, ainda em fase inicial, tem como objetivo investigar o 
funcionamento discursivo da prática social de ensino remoto de Língua Inglesa (LI) para 
crianças no município de Uberlândia/MG, bem como a representação discursiva dessa 
prática construída por estudantes do Ensino Fundamental e por seus pais, mães e/ou 
responsáveis. Para tanto, almeja realizar observação participante de aulas em escolas 
regulares da cidade; entrevistar estudantes do Ensino Fundamental que 
estudam/estudaram LI na modalidade remota durante a pandemia de COVID-19, seus 
pais, mães e/ou responsáveis; produzir de notas de campo durante todo o 
desenvolvimento do estudo; e coletar textos e outros artefatos pertinentes à 
investigação. Para a análise dos dados, serão utilizadas categorias da ADC vinculadas aos 
significados representacional e identificacional (FAIRCLOUGH, 2003), tais como: a 
intertextualidade; a interdiscursividade; a representação dos elementos dos eventos 
sociais; a avaliação e o vocabulário, dentre outras (advindas das perspectivas colocadas 
em diálogo). A pesquisa trará contribuições para os estudos acerca da educação remota 
– tema pertinente e relevante não apenas no momento em que vivemos, mas para os 
rumos futuros da educação no Brasil e no mundo – e, especialmente, para os estudos 
acerca do ensino de LI para crianças. Ela contribuirá ainda para desvelar como os 
momentos da prática social de ensino remoto de LI para crianças, relacionados 
dialeticamente, produzem efeitos nessa prática e na representação discursiva que os/as 
participantes dessa prática fazem dela, deles/as próprios/as e de suas relações com o 
outro, e quais são esses efeitos. Por fim, o estudo pode auxiliar ainda os pais, mães, 
responsáveis e crianças participantes, na medida que funciona como um espaço de 
escuta e reflexão acerca de possíveis caminhos. 
 
Palavras-chave: Ensino Remoto. Língua Inglesa. Ensino de Língua Inglesa para Crianças. 
Ensino Fundamental. 
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LEITURA E ESCRITA POR MEIO DO JOGO DE RPG ROBINSON CRUSOÉ: UMA 
PROPOSTA DE MULTILETRAMENTOS 

  
Rozane Mendonça Cardoso de Morais (SEDF) 

rozemendcar@gmail.com 
 
Esta comunicação oral é um recorte de uma dissertação de mestrado. Ela  é resultado 
de uma pesquisa centrada na elaboração e aplicação de uma proposta de leitura e de 
escrita, com ênfase no gênero discursivo conto, por meio de jogo de RPG (Role-Playing 
Game) e da obra literária Robinson Crusoé, com o intuito de contribuir para o 
desenvolvimento da competência discursiva dos alunos e de práticas de 
multiletramentos na escola. Para atingir os objetivos propostos, a pesquisa baseia-se em 
estudos e documentos oficiais sobre o ensino da Língua Portuguesa no Brasil, em 
estudos sobre gêneros discursivos, gêneros digitais e hipergêneros, como o jogo de RPG, 
sobre o gênero conto, sobre letramentos, multiletramentos, pedagogia dos 
multiletramentos, letramento literário, e em pressupostos teóricos e metodológicos da 
Análise de Discurso Crítica (ADC). A metodologia adotada para a realização da pesquisa 
é a qualitativa e o procedimento é a pesquisa-ação. Para a geração e coleta de dados 
valemo-nos de questionários, gravações, diário de campo, relatos orais e escritos, 
portfólio, produção de textos de diferentes gêneros. A estratégia didática apresentada 
nesta dissertação contribui, a partir das práticas de leitura e escrita elaboradas, aplicadas 
e analisadas, para um ensino que aprimora a competência discursiva dos alunos e forma 
cidadãos que vão participar criticamente de diversas práticas sociais. 
  
Palavras-chave: Leitura e Escrita. Gênero discursivo Conto. Jogos de RPG. 
Multiletramentos. Análise de Discurso Crítica. 
  
 
 
 

ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO FORENSE EM SENTENÇAS VOLTADAS A 
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

  
Thaís dos Santos Souza (UFU) 

thais.souza4@ufu.br 
  
Este projeto procura explorar a materialidade linguístico-discursiva no discurso forense. 
Concretamente, pretende-se descrever, analisar e interpretar efeitos de sentido em 
sentenças judiciais voltadas à violência contra a mulher no Brasil. Para tanto, 
observaremos o modo como os juízes e juízas de Direito discursivizam esse problema 
social nos textos jurídicos, as inscrições ideológicas que permeiam suas tomadas de 
posição como indivíduos nos discursos das sentenças e a diferença na construção desse 
discurso, observando o gênero do julgador. A presente análise-interpretativa parte da 
perspectiva de que, no contexto jurídico, a linguagem é a ferramenta primordial para 
seu exercício, e sendo ela, um meio de dominação e força social, ela serve para legitimar 
relações de poder organizado. Dessa forma, uma abordagem crítica do discurso forense 
exige uma teorização e descrição tanto dos processos e estruturas sociais que levam à 
produção de um texto, quanto das estruturas e processos sociais que criam significados 
em suas interações com o texto. Ademais, a lei sempre promove direitos individuais e 
sociais que nos mostra questões passíveis de exame, visto que seus discursos e ações 
acabam por expor as relações ideológicas, sociais, históricas e políticas, além dos 
paradigmas que envolvem esses fenômenos sociais na perspectiva da dominação 
masculina e patriarcal para a categoria de gênero. Este estudo nortear-se-á pela Análise 
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de Discurso Crítica (ADC) sob a ótica de Norman Fairclough, Teun van Dijk, Gunther 
Kress, Ruth Wodak, dentre outros estudiosos que contribuirão com esta análise. Esse 
referencial teórico metodológico propõe estudar a linguagem como prática social, 
buscando, assim, investigar criticamente como a desigualdade social é expressa, 
sinalizada, constituída, legitimada por meio do uso da linguagem (ou discurso). Com isso, 
este projeto se justifica no fato da construção do discurso forense estabelecer 
características discursivas e argumentativas específicas, que retratam qualquer 
instância de uso efetivo da linguagem. Essa compreensão induz a uma análise que 
contempla de modo simultâneo a forma e o sentido da língua, tomando partido de 
práticas sociais e de textos concretamente produzidos. Assim, apontaremos como os 
usuários do direito, no nosso caso, os juízes (observando o gênero) constroem seus 
discursos para alcançar seu objetivo, que é a de decidir e defender sua decisão com um 
olhar atento ao discurso moldado por respostas interpretativas a uma gama de 
contextos discursivos ideológicos, sociais, históricos e políticos sobre decisões judiciais 
que envolvem violência contra a mulher. 
 
Palavras-chave: Linguagem. Discurso Forense. Análise de Discurso Crítica. Violência 
contra a mulher. 
 
 

O GÊNERO ORAL STAND UP SOB A LUPA DA ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA 
 

Valdete Aparecida Borges Andrade (Universidade do Estado de Minas Gerais -UEMG) 
valborgesandrade@gmail.com 

 
Diante da escassez de pesquisas que focalizem os gêneros orais, senti-me instigada a 
caracterizar um gênero novo e emergente no Brasil, o stand up. Considero que esta 
pesquisa é necessária e relevante, pois pode revelar aspectos importantes do 
funcionamento desse gênero, das práticas sociais das quais ele é parte e de outros 
ligados a ele e, ao mesmo tempo, fomentar ainda mais as discussões sobre os gêneros. 
O objetivo geral desta pesquisa é caracterizar o stand up por meio da análise dos seus 
aspectos textuais-discursivos e das práticas sociais das quais é parte. Os objetivos 
específicos são: a) Identificar se há um pré-gênero predominante no stand up; b) 
Averiguar de qual cadeia de gêneros o stand up faz parte; c) Investigar se há uma mistura 
de gêneros no stand up; d) Averiguar de que tecnologias comunicativas esse gênero 
depende; e) Observar os elementos que compõem o gênero stand up e seus efeitos na 
construção do humor; f) Pesquisar que estereótipos entram na sua constituição e como 
eles são representados pelos comediantes; g) Investigar o que provoca o riso no stand 
up. Para atingir esses objetivos, recorro à proposta de Fairclough (2003), na área da 
Análise de Discurso Crítica (ADC), às contribuições de Raskin (1979, 1985), Attardo e 
Raskin (1991), Travaglia (1989a, 1989b, 1990, 1991, 2007, 2015), Propp (1992), Bergson (2001) 
e Freud (1905), no que se refere aos estudos do humor, a Travaglia et al (2013) e Dolz e 
Schneuwly (2004), para tratar dos gêneros orais. Nesta pesquisa, adoto a proposta de 
Fairclough (2003) de se analisar os modos pelos quais o discurso figura nas práticas 
sociais - modos de agir, de representar e de ser - articulados aos três significados - 
acional, representacional e identificacional. Como resultado, identifiquei as seguintes 
características que mais se destacam no stand up: utilização dos mecanismos ironia, 
exagero, cumplicidade, uso de estereótipos, criatividade e dos scripts absurdo e 
esperteza; linguagem informal com uso excessivo de palavrões; associação da 
linguagem verbal à não verbal; texto inédito e original; diversidade de temas; utilização 
do pré-gênero dissertativo (comentário) em fusão com o humorístico, conjugado com a 
descrição e a narração. 
 
Palavras-chave: Stand up. Gênero Oral. Humor. Análise de Discurso Crítica (ADC). 
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AS MULHERES E O ABORTO NA REPORTAGEM MULHERES TÊM QUE VIAJAR A SÃO 
PAULO POR ABORTO LEGAL: UMA ANÁLISE DISCURSIVA CRÍTICA 

 
Bianca Mara Guedes de Souza (UFU) 

biancamgsouza@gmail.com 
Maria Aparecida Resende Ottoni (UFU) 

cidottoni@gmail.com 
 

  
Consideramos que o jornalismo desempenha um papel central na circulação discursiva 
e que é por meio dele que pessoas de todas as camadas socioeconômicas têm acesso 
aos temas debatidos em sociedade; entre esses, está o aborto. Tal tema é recorrente na 
mídia, e o jornalismo, como um maestro, coordena a sinfonia de vozes e detém o poder 
de direcionar a opinião de cidadãos, legisladores e políticos acerca do assunto. No Brasil, 
uma mulher ou menina pode buscar a interrupção de uma gravidez quando essa é 
decorrente de estupro, quando há risco de morte para a gestante ou quando o feto é 
anencéfalo, de acordo com o artigo 128 do Código Penal (BRASIL, 1940) e com a Arguição 
de descumprimento de preceito fundamental 54 (ADPF 54) (BRASIL, 2012). Essa 
legislação permitiu entre 2015 e 2020 a realização de mais de nove mil abortos legais no 
Brasil, conforme dados disponíveis no Sistema de Informações Hospitalares do Sistema 
Único de Saúde (SIH/SUS). Neste trabalho, objetivamos investigar as identificações 
discursivas das mulheres que abortaram e do tema aborto, construídas na reportagem 
“Mulheres têm que viajar a São Paulo por aborto legal” de Gabriela Sá Pessoa, publicada 
em 2019 no jornal Folha de São Paulo. Partimos da compreensão de que as relações de 
mediação são relações de recontextualização, portanto os textos jornalísticos não são as 
práticas que relatam, mas sim visões recontextualizadas sobre elas (FAIRCLOUGH, 2013). 
Logo, nos textos jornalísticos sobre o aborto, há uma recontextualização de elementos 
da prática social de abortamento, por meio da qual são construídas diferentes 
representações e identificações dela e dos atores sociais nela envolvidos. Essas 
representações e identificações são realizadas nos textos por escolhas lexicogramaticais. 
Para discuti-las, apoiamo-nos na Análise de Discurso Crítica (ADC), especificamente na 
abordagem Dialético-Relacional (CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999; FAIRCLOUGH, 
2001, 2013), no Sistema da Avaliatividade (MARTIN; WHITE, 2005) e na Linguística 
Sistêmico-Funcional (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014; FUZER; CABRAL, 2014). 
Percebemos que as identificações prevalentes das mulheres que abortaram são 
relacionadas à solidão e à tristeza e realizadas através de avaliações de Afeto Infelicidade 
e Insegurança. Já o aborto é identificado como boato e como falha, essas avaliações 
revelam Apreciações negativas. Essas identificações evidenciam as falhas não só do 
Estado, mas também do jornalismo, visto que cabe à prática jornalística a função de 
fiscalização do Estado em nome dos cidadãos. 
 
Palavras-chave: Análise de Discurso Crítica; Sistema da Avaliatividade; Aborto; Prática 
Jornalística. 
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A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA MULHER IMIGRANTE PELA MÍDIA: UM ESTUDO DA 
VIOLÊNCIA DE GÊNERO CONTRA A MULHER NO BRASIL 

 
Gislene Araújo Gabriel (Universidade Estadual do Ceará - UECE) 

gislenegabriel@hotmail.com 
  
Esta pesquisa, ainda em fase inicial, objetiva analisar as representações sociais da mulher 
imigrante na mídia, as quais legitimam da Violência de Gênero, especificamente as 
representações midiáticas de mulheres imigrantes venezuelanas, veiculadas em 
notícias jornalísticas, no Brasil, compreendendo-as como forma de violência que 
contribui para construção de estereótipos e reforço do racismo e machismo já existentes 
na sociedade brasileira. Acerca dos dados da pesquisa, partimos do cenário mais recente 
da intensificação dos fluxos de entrada de imigrantes venezuelanos Brasil, em 
decorrência da crise econômica e política na Venezuela, para analisar os discursos 
veiculados em notícias publicadas de 2018 a 2021. Assim, contaremos com o arcabouço 
teórico-metodológico da Análise de Discurso Crítica (ADC) que, sob influência da 
Linguística Sistêmico - Funcional (LSF) e de forma interdisciplinar, busca transcender a 
linguística, através do diálogo com outras áreas do conhecimento. Isso, a partir de uma 
dupla abordagem: dialética-relaciona (FAIRCLOUGH, 2001,2003, CHOULIARAKI; 
FAIRCLOUGH, 1999), definida como análise de discurso textualmente orientada (ADTO), 
em consonância com a sociocognitiva (van DIJK, 2015), a fim de entender os discursos 
que circulam socialmente, por meio da compreensão da interrelação entre o contexto 
social, a ação sócio discursiva, os atores sociais e as estruturas sociais (FERNANDES,2014). 
Utilizaremos o modelo tridimensional de discurso como aparato teórico-metodológico 
proposto por Fairclough (2001), a partir de categorias propostas em cada uma das três 
dimensões de análise (Texto, prática discursiva e prática social), onde podem ser 
abordados quatro importantes conceitos adotados pela ADC: intertextualidade, 
interdiscursividade, ideologia e hegemonia. Ademais, o arcabouço teórico será formado 
por Thompson (2011a) que, acerca do Poder e Mídia, centra-se no estudo das formas 
simbólicas em relação aos contextos e processos socialmente estruturados dentro dos 
quais estão inseridas. Assim, compreendemos a mídia, como elemento fundamental no 
processo de construção da forma como enquadramos as relações de gênero, 
relacionando ao fenômeno da Tecnologias de Comunicação de Massa (THOMPSON, 
2011b). A abordagem do conceito de gênero tem como base o pensamento da filósofa 
Judith Butler (2021) e, no que concerne às representações sociais, apresentaremos a 
Teoria das Representações Sociais proposta por Moscovici (2015). Além disso, 
adotaremos os estudos sobre Identidade Cultural, concernente aos Estudos Culturais e 
Pós-coloniais (HALL, 2020; BHABHA, 2019), e aos processos de “feminização das 
migrações”, conforme (CAMACHO, 2010), atreladas a reflexões sobre o tema das 
Imigrações (SAYAD 1998, CASTELLS,2015), a fim de entender as dinâmicas de fluxo e 
deslocamentos transnacionais, hoje, inseridas em um contexto da sociedade em rede. 
 
Palavras-chave: Análise de Discurso Crítica. Representação Social. Imigração. Violência 
de Gênero contra a Mulher. 
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UMA BREVE ANÁLISE DISCURSIVA CRÍTICA DA INTERTEXTUALIDADE NO VÍDEO DO 
HUMORISTA @ESSEMENINO (“A PFIZER”) 

 
Isabella Beatriz Peixoto (UFU) 

João Vítor Sampaio de Moura (UFU) 
Jaqueline Freitas de Miranda (UFU) 

isabella.royale@gmail.com 
contatomourajvs@gmail.com 

miranda.jfm05@gmail.com 
 

O presente trabalho versa sobre um objeto teórico/conceito/princípio da Linguística 
Moderna, apresentando uma reflexão sobre a relevância, os limites e as possibilidades 
do conceito/princípio/objeto teórico para observar/descrever/explicar a materialidade 
linguística. Escolhemos trabalhar com o conceito de intertextualidade na Análise de 
Discurso Crítica (ADC) faircloughiana (FAIRCLOUGH, 2001; 2003), usando como exemplo 
a construção do humor (OTTONI, 2007) no vídeo “A Pfizer”, do humorista Esse Menino. O 
estudo volta seu olhar, especialmente, para quais textos e vozes relevantes são 
incluídos/as ou excluídos/as de forma significativa e de que forma são articulados/as, 
bem como para quais os mecanismos linguístico-discursivos usados no vídeo para 
transformar textos anteriores e reestruturar convenções existentes com o intuito de 
produzir efeito de sentido humorístico. Com essa análise, esperamos refletir quão rica a 
ADC pode ser para a análise de textos veiculados nas redes sociais, levando em 
consideração as categorias expostas. 
 
Palavras-chave: Intertextualidade. Análise de Discurso Crítica. Humor. 
 

 

LEGITIMAÇÃO E EMOCIONALIDADE EM REPRESENTAÇÕES MIDIÁTICAS DO 
ASSASSINATO DE UMA LIDER SOCIAL COLOMBIANA 

 
Laura Alejandra Guerrero Calderón (UFU) 
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Atualmente, a Colômbia está passando por uma das mudanças sociopolíticas mais 
importantes dos seus últimos anos: o pós-acordo de paz, resultado do tratado de paz 
entre o Governo Nacional e o grupo insurgente Forças Armadas Revolucionárias da 
Colômbia - Exército do Povo (FARC-EP), oficializado no dia 24 de novembro de 2016. É 
neste cenário de transições e tensões políticas e sociais que ocorre um crescimento 
exacerbado de assassinatos de líderes sociais em diversas regiões do território nacional. 
Os meios de comunicação de massa nacionais, em especial, os televisivos e digitais, 
tornam-se os mais efetivos para divulgar os casos, tendo em vista sua maior abrangência 
no território. Portanto, analisar as representações discursivas desses assassinatos 
vinculadas aos telejornais pode jogar luz  aos sentidos que se constroem socialmente 
sobre essa problemática. Consideramos que as práticas do jornalismo televisivo têm um 
grande  impacto nacional e que tais meios têm princípios de representação específicos, 
que envolvem “não só a transformação de práticas sociais em discurso sobre essas 
práticas, mas também a adição de legitimações contextualmente específicas dessas 
práticas” (VAN LEEUWEN, 2008, p.105). Além disso, ressaltamos que há uma “prática 
institucionalizada e sistemática dos jornalistas que insufla emoção aos seus relatos” 
(WAHL-JORGENSEN, 2013, p. 129). Nesse contexto, consideramos relevante investigar as 
representações midiáticas de um caso específico, a saber: o assassinato da líder social 
colombiana, María del Pilar Hurtado, que diferentemente de muitos casos pouco 
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divulgados, teve uma ampla cobertura nos diferentes meios, o que permitiu compilar 
um corpus de textos de diversas fontes falando sobre o mesmo evento. Assim, esta 
pesquisa tem por objetivo identificar e interpretar as construções semiótico-discursivas 
de legitimação e de emocionalidade, e indagar sobre os diferentes sentidos que elas 
constroem nas representações das diferentes fontes. Para alcançar esse objetivo, 
adotamos os pressupostos teóricos e metodológicos dos Estudos Críticos do Discurso 
(ECD) (CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999; FAIRCLOUGH, 2001, 2003, 2009; WODAK, 
2004; VAN LEEUWEN, 2008; MAGALHÃES; MARTINS; RESENDE, 2017), e da abordagem 
multimodal dos ECD (KRESS; VAN LEEUWEN, 2001; PARDO ABRIL, 2016, 2017). Os 
resultados preliminares indicam que alguns telejornais legitimam discursivamente as 
ações do governo, que mantêm o imaginário coletivo do inimigo interno - os grupos 
armados ilegais -, e deslegitimam o papel de líder social da vítima. A emocionalidade é 
utilizada para criar unidade entre o governo, a mídia e os cidadãos, além de desviar a 
atenção da audiência, encobrindo as irregularidades nas investigações do crime. 
 
Palavras-chave: Estudos Críticos do Discurso. Multimodalidade; Líderes Sociais; 
Jornalismo. 
 

 
NARRATIVAS SOBRE A VIDA EM INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO: UMA ANÁLISE 
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Layane Campos Soares (UFU) 
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A adoção pode ser considerada uma questão social bastante delicada no Brasil, 
sobretudo, quando analisamos os dados disponibilizados no Diagnóstico Sobre o 
Sistema de Adoção e Acolhimento (BRASIL, 2020). Segundo esses dados, 2.991 jovens 
que estavam em situação de acolhimento institucional atingiram a maioridade entre 
outubro de 2019 a maio de 2020. Quando comparamos esse número com o de crianças 
e adolescentes adotados pelo Sistema Nacional de Adoção, percebemos que o 
quantitativo de adolescentes que completaram a maioridade é equivalente a 30% em 
relação aos adotados (BRASIL, 2020). Esses dados evidenciam o lado da não adoção no 
Brasil, mostrando-nos que nem sempre os direitos fundamentais das crianças e dos 
adolescentes são garantidos. Esses direitos estão relacionados ao fato de que crianças e 
adolescentes devem se desenvolver no seio de uma família. Ao completarem dezoito 
anos, esses jovens se veem obrigados a saírem das instituições, pois esse serviço é 
garantido somente aos menores de idade (BRASIL, 2002). Diante desse cenário, é 
possível encontrarmos práticas que tentam dar visibilidade às crianças e aos 
adolescentes que estão em situação de acolhimento. Uma dessas práticas se inscreve 
no contexto do projeto Paradigma, executado por um grupo de jovens, que tem por 
objetivo contribuir socialmente, a partir da realização de trabalhos audiovisuais como, 
por exemplo, a produção do documentário Eu quero ir pra casa, que traz narrativas de 
diferentes atores sociais acerca da adoção no Brasil. Tendo em vista esse contexto e a 
relação dialética que se estabelece entre a linguagem e a sociedade, é que propomos 
empreender uma análise discursiva crítica do documentário, com o intuito de perceber 
como os jovens que viveram em instituições de acolhimento se identificam e como são 
identificados nas diferentes narrativas que compõem a produção audiovisual. Para 
tanto, ancoramos o nosso estudo na Análise de Discurso Crítica (FAIRCLOUGH; 2003) e 
no Sistema da Avaliatividade (MARTIN; WHITE, 2005). Como resultado, notamos que os 
jovens se identificam e são identificados por meio de escolhas lexicogramaticais que 
denotam avaliações de Afeto e de Julgamento. Essas identificações estão pautadas em 
sentimentos como tristeza, ansiedade, medo etc., e as avaliações sobre o 
comportamento humano denotam situações de abandono, risco e precariedade. Esse 
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resultado se deve ao fato de que a vida em acolhimento envolve situações marcadas 
pelo rompimento de vínculos com a família de origem e com a violação dos direitos 
fundamentais das crianças e dos adolescentes por parte dos seus genitores. 
 
Palavras-chave: Análise de Discurso Crítica. Sistema da Avaliatividade. Narrativas de Vida. 
Instituição de Acolhimento. Adoção. 
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Este trabalho se refere à minha dissertação de mestrado defendida em agosto de 2021, 
no âmbito do Profletras, da Universidade Federal de Uberlândia. Trata-se de uma 
pesquisa, de abordagem qualitativa, a qual surgiu do meu interesse em desenvolver 
práticas de ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa mais significativas e relevantes 
para os estudantes, especialmente da EJA. O objetivo geral deste trabalho consistiu em 
elaborar uma proposta de letramento crítico que toma os gêneros discursivos como 
modos de ação para o enfrentamento de problemas vivenciados pelos discentes da EJA, 
que lhes possa ampliar as possibilidades de participação social, promover a 
conscientização social crítica e o desenvolvimento da competência discursiva. Para 
tanto, baseei-me em pressupostos do letramento crítico e em aportes teórico-
metodológicos da Análise de Discurso Crítica. A partir desse arcabouço teórico-
metodológico, desenvolvi um projeto piloto de letramento com uma turma da 6a etapa 
da EJA, que contemplou a leitura e produção de textos multimodais, oportunizou 
situações para o letramento crítico, promovendo a leitura, reflexão, ressignificação das 
leituras, ampliação de perspectivas, discussão e expressão de pontos vista. O conjunto 
das atividades favoreceu o exercício de habilidades relacionadas à leitura, escrita e 
oralidade e o desenvolvimento de atividades significativas, de forma transdisciplinar. 
Seguindo esse percurso, fiz um levantamento das situações-problemas percebidos 
pelos alunos em relação à escola ou à comunidade e, a partir dos problemas 
identificados, elaborei uma proposta didática pautada na leitura crítica de textos 
relacionados aos direitos sociais e na análise e produção de dois gêneros do campo de 
atuação na vida pública – a carta aberta e o abaixo-assinado. Esses gêneros foram 
pensados para uma situação comunicativa real, como instrumentos de ação frente aos 
problemas vivenciados pelos estudantes. Todavia, em decorrência das restrições 
impostas pelo contexto da pandemia da Covid-19, não foi possível aplicar a proposta 
didática como planejado. Por conseguinte, realizei uma análise crítico-reflexiva da 
proposta, na qual procuro evidenciar o potencial de práticas de linguagem pautadas na 
perspectiva dos letramentos críticos e nos pressupostos da ADC para a conscientização 
discente em relação ao papel da linguagem na ação e na interação e, portanto, 
participação e inclusão social; para uma aprendizagem situada, que toma os gêneros do 
discurso como instrumentos de ação com vistas à minimização ou resolução de 
problemas dentro e fora da escola e para uma conscientização social crítica. 
 
Palavras-chave: Gêneros Discursivos. Letramentos Críticos. EJA. Participação Social. 
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