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Agosto 2010

Coordenação do GT:

Maria da Glória Corrêa di Fanti (Coordenadora)

Décio Rocha (Subcoordenador)

1. Integrantes do GT e Filiação institucional:

Anselmo Pereira de Lima (UTFPR)

Antônio Augusto Moreira de Faria (UFMG)

Clarissa Rollin Pinheiro Bastos (PUC-Rio)

Décio Rocha (UERJ) 

Helena Nagamine Brandão (USP)

Kathryn  Marie Pacheco Harrison (DERDIC / PUC-SP - pesquisadora colaboradora)

Marcos Antonio Moura Vieira (UFMT)

Maria Cecília Pérez de Souza-e-Silva (PUC-SP) 

Maria da Glória Corrêa di Fanti (PUC-RS) 

Maria del Carmen Fátima González Daher (UERJ)

Maristela França (UNIRIO – pesquisadora colaboradora)

Terezinha Marlene Lopes Teixeira (UNISINOS)

Vera Lúcia de Albuquerque Sant'Anna (UERJ)

Houve as seguintes alterações na composição do GT:

. saída da Profa. Dra. Maria Cristina Sampaio Hennes (UFPE)

. saída do Prof. Dr. Valdir do Nascimento Flores (UFRGS)

. entrada do Prof. Dr. Anselmo Pereira de Lima (UTFPR)

. entrada do Prof. Dr. Antônio Augusto Moreira de Faria (UFMG)
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2. Proposta do GT para o biênio: 

Reunir pesquisadores cujo campo de investigação esteja voltado para a problematização, sob a 

perspectiva enunciativo-discursiva, de diferentes práticas discursivas, incluindo-se questões 

concernentes ao trabalho.

3. Linhas de pesquisa: 

(1)  estudo  das  práticas  de  linguagem que  se  fazem presentes  no  interior  de  uma 

situação de trabalho; 

(2) estudo dos discursos produzidos por diferentes interlocutores nos quais o tema 

trabalho é relevante; 

(3) estudo de práticas discursivas de variadas esferas de atividade (midiática, cultural, 

acadêmica etc.). 

4. Contribuições centrais do GT para o biênio

.  Definir uma perspectiva de interdisciplinaridade em que cada modalidade de saber,  com 

objetos teóricos diversos, preserve a especificidade teórica de seu campo epistemológico e os 

limites de validade de seus conceitos; 

. aprofundar o conceito de ato ético na obra Para uma filosofia do ato (Bakhtin, 1920-1924) 

como um ponto central para a compreensão filosófica e enunciativa da atividade de linguagem 

e de trabalho;

. estudar diferentes formas de interação de vozes sociais no discurso, desde as mais marcadas, 

como os casos de discurso relatado, até as menos, como a polêmica velada e o silêncio;

. estudar e analisar, do ponto de vista discursivo (Maingueneau), as diferentes prescrições que 

circulam no mundo do trabalho, principalmente na mídia, recorrendo a Schwartz e Amartya 

Sen;
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. contribuir para a problematização do modo como se articulam o verbal e o extraverbal na 

produção de saberes, colocando em cena a articulação discurso - verdade;

. contribuir para a produção de um instrumental teórico-metodológico que possibilite articular 

as práticas linguageiras e a produção de subjetividade;

. avaliar a produtividade do quadro teórico-conceitual no que diz respeito ao tratamento de 

discursos  em  sua  vertente  enunciativa,  em  especial  no  que  concerne  ao  modo  como  se 

compreende a noção de prática discursiva, por intermédio dos conceitos de etos, cenografia e 

código linguageiro; 

. aprofundar o debate já iniciado em projeto de pesquisa anterior sobre a pertinência de um 

enfoque  teórico  que  privilegie  a  noção  de  agenciamentos  coletivos  de  enunciação,  em 

substituição à clássica noção de sujeito da enunciação; 

. focalizar e refinar, por meio de análises e questionamentos, a coconstrução de sentidos como 

uma atividade laboriosa entre falante/escrevente e ouvinte/leitor; 

.   finalizar  a análise  das ementas,  programas e  bibliografia  das  disciplinas  criadas  com a 

reforma curricular de 2002 para a formação do professor em Letras, bem como iniciar estudos 

sobre as reformas dos anos trinta e sessenta do século passado;

.  desenvolver  pesquisa  voltada  para  as  práticas  profissionais  e  discursivas  de  agentes 

comunitárias na promoção da saúde e combate à tuberculose;

.  construir  conhecimento  com  os  participantes  da  pesquisa  de  maneira  a  possibilitar  a 

identificação de questões de ordem institucional e interacional, que interferem na ação das 

agentes comunitárias do Instituto Vila Rosário (ONG) junto à comunidade; 

. promover a reflexividade para revisar o trabalho com/das agentes comunitárias, através do 

diálogo e do debate;

. dar continuidade à investigação de diferentes práticas linguageiras que se atualizam na mídia 

de informação, entendidas como vetores de produção de subjetividade;

. ampliar a compreensão das relações entre enunciado e enunciação, a partir de um segundo 

conjunto de relações: entre o intra e o interdiscurso;
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. ampliar  o conhecimento  sistematizado,  na cultura verbal  brasileira  (literária,  jornalística, 

histórica etc.), da parcela que apresenta os trabalhadores como personagens protagonistas. 

5. Objetivos centrais dos integrantes do GT no biênio 

. dar prosseguimento a discussões teóricas e metodológicas que se relacionam com o estudo 

de práticas discursivas como coconstrutora de concepções / imagens de trabalho;

.  contribuir  para  o conjunto de reflexões  sobre o papel  do linguista  como implicado nos 

fenômenos sociais  contemporâneos,  ressaltando a importância  de sua colaboração  junto  a 

estudos interdisciplinares; 

. contribuir para o estudo sobre reforma curricular e perfil profissional de professor de língua, 

a partir de conceituação e metodologia dos estudos discursivos, que possam oferecer subsídios 

para o planejamento da formação inicial, bem como do desenvolvimento de programas para a 

formação em serviço de professores de língua;

. solidificar a ideia de desenvolver, com base na linguística da enunciação de Benveniste, 

modos de análise da linguagem no campo da linguística aplicada, buscando estabelecer os 

princípios norteadores de uma análise enunciativa no campo aplicado; 

.  desenvolver  um  espaço  dialógico  de  investigação  que  contribua  em  termos  teóricos  e 

metodológicos para a reflexão sobre a importância da análise de práticas de linguagem para o 

(re)conhecimento da complexidade de atividades distintas de trabalho;

. estudar formas de apreensão do discurso do outro desenvolvidas no conjunto da obra de 

Bakhtin,  de  modo  a  subsidiar  análises  do  funcionamento  de  discursos,  especialmente  do 

diálogo de diferentes vozes, visando compreender processos de produção de sentidos e, por 

consequência, possibilitar a formação de leitores críticos;

. aprofundar os estudos voltados para a noção de etos;

. viabilizar adequações teóricas e metodológicas que possibilitem aprofundar o diálogo entre 

saberes  práticos,  saberes  acadêmicos  e  valores  (Schwartz),  relacionando-os  à  Análise  do 

Discurso (Maingueneau) e à questão do desenvolvimento tal como formulada por Amartya 

Sen;
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. aprofundar o conceito de atividade reguladora;

. identificar, a partir de elementos lingüísticos como pessoa, tempo, espaço e tema presentes 

no enunciado (intradiscurso, portanto) e referentes aos trabalhadores protagonistas, relações 

com  os  processos  enunciativos   histórico,  jornalístico  e  literário,  as  quais  permitam 

estabelecer diferenças lingüísticas intra e interdiscursiva entre esses processos;

. contribuir para a compreensão dos discursos contemporâneos em que os trabalhadores se 

tornam personagens protagonistas;

. estudar, no âmbito da Lingüística Aplicada na perspectiva sociointeracional da análise do 

discurso,  práticas  profissionais  e  discursivas  de agentes  comunitárias  para a promoção da 

saúde e  combate  à  tuberculose  no contexto  do  trabalho  do Instituto  Vila  Rosário  (ONG, 

Duque de Caxias, Rio de Janeiro). 

6. Sinopse de projetos de pesquisa a serem desenvolvidos no biênio

• Profa. Vera Sant’Anna

O projeto intitulado “Práticas de linguagem, memória discursiva e formação para o trabalho 

de professor de línguas: reformas, percursos, traços identitários" visa a dar continuidade aos 

estudos que vimos desenvolvendo sobre relações entre linguagem e trabalho, que têm como 

enfoque teórico a perspectiva dialógica de linguagem, os estudos em análise do discurso e o 

diálogo com as ciências que estudam o trabalho, em particular a ergonomia da atividade e a 

ergologia.  Para  desenvolver  a  proposta,  observaremos  os  processos  administrativos 

disponíveis, que registram o histórico dessa mudança curricular na UERJ, como práticas de 

linguagem que criam prescrição para a formação para o trabalho de professor. Isto é, normas, 

tal  como  definidas  pelos  estudos  ergológicos,  a  partir  de  saberes  valorizados  que  se 

fundamentam em redes de memórias discursivas, lugares de registro do que são conceitos a 

serem apagados, mantidos ou mesmo reiterados. 
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• Profa. Marlene Teixeira

A pesquisa em desenvolvimento visa a mostrar que o estudo da enunciação pelo paradigma 

benvenistiano  constitui  uma  via  possível  de  acesso  ao  debate  de  normas  constitutivo  da 

atividade de trabalho, pois considera que é na e pela enunciação que o sujeito se constitui, 

entendendo que a língua fornece um sistema formal de base que o falante, quando a utiliza, 

arranja  num  estilo  particular.  Sendo  assim,  o  debate  entre  norma  e  renormalização, 

preconizado pela ergologia, pode ser observado na inter-relação de palavras no discurso de 

trabalhadores em atividade. 

• Profa. Helena Brandão

Problematização e análise de procedimentos textuais-enunciativos e discursivo-pragmáticos 

em diferentes  gêneros  produzidos  em diferentes  esferas  de  atividades.  Tem como foco a 

atividade  linguageira  tanto  do  falante-escrevente  ou  locutor  quanto  do  ouvinte-leitor  ou 

alocutário considerados como co-enunciadores no processo de construção do sentido. Enfoque 

teórico-metodológico: Análise do discurso que focaliza a questão enunciativa e argumentativa 

da linguagem, em diálogo com a teoria do Círculo de Bakhtin.

• Prof. Décio Rocha

A pesquisa a ser desenvolvida, intitulada “Práticas discursivas e subjetividade: a produção de 

efeitos de verdade na circulação de saberes”, estará centrada em uma dupla atividade: (i) por 

um  lado,  o  debate  relativo  ao  modo  pelo  qual  concebemos,  no  âmbito  das  práticas 

linguageiras,  as  noções  de  sujeito e  social,  tendo  em vista  sua  relevância  para  o  debate 

relativo à produção de saberes (numa perspectiva nietzschiana segundo a qual toda forma de 

conhecimento é necessariamente interessada, isto é, todo conhecimento já é sempre, de forma 

incontornável, afeto)  e à apreensão dos efeitos de verdade produzidos pelos discursos; (ii) por 

outro  lado,  as  reflexões  mais  predominantemente  voltadas  para  os  estudos  das  práticas 

discursivas  numa  ótica  enunciativa,  sendo  privilegiado,  no  caso,  o  referencial  teórico 

desenvolvido por Maingueneau (1989), em especial a questão do etos.
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• Profa. Cecília de Souza-e-Silva

As  investigações  estão  direcionadas  para  o  estudo  do  modo  de  constituição  do  campo 

discursivo  da  prescrição  e  de  sua  contraparte,  a  atividade.  Apoiamo-nos  na  ergologia 

(Schwartz,  1997)  e  na  análise  do  discurso  (Maingueneau,  1984).  O conjunto  de  sentidos 

depreendido pelas análises permitirá entender melhor a relação entre o que o trabalhador diz 

sobre sua atividade e as normas que extrapolam os espaços definidos pelas fronteiras dessa 

atividade e se deixam invadir por discursos originados alhures. 

• Prof. Anselmo Lima

Considerando o trabalho em geral e o trabalho docente em específico como atividade humana, 

meu  interesse  neste  projeto  de  pesquisa  –  de  um  ponto  de  vista  linguístico-discursivo 

orientado  pelos  escritos  de  Bakhtin  e  seu  Círculo  e  de  Vigotski  –  é  apreender  relações 

existentes entre linguagem e atividade humana que ainda não tenham sido identificadas pela 

literatura.  Para isso, lanço mão também das seguintes ciências:  Ergonomia da Atividade e 

Psicologia do Trabalho.

• Profa. Del Carmen Daher

A pesquisa terá como objeto de estudo os concursos públicos que selecionam profissionais 

para o exercício do magistério, aprofundando reflexões sobre uma prática social instituída a 

partir da instauração de um estado democrático, que pressupõe condições de funcionamento e 

regras definidas, e por meio da qual se legitima um processo de escolha profissional. Essa 

prática garante (ou não) a um candidato a possibilidade de constituir-se em um professor 

autorizado a trabalhar em instituições públicas,  reconhecido pela comunidade acadêmica e 

pela coletividade em geral.  É condição de acesso ao estatuto de funcionário público. Esse 

profissional  reconhecido  como legítimo  dentro  de  determinada  sociedade  é  fruto  de  uma 

construção de diversas práticas discursivas e não discursivas que implicam um dispositivo 

dinâmico que o integram à comunidade educacional através de vários gêneros do discurso.  
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• Profa. Maristela França

Visando ao desenvolvimento do sujeito, dos coletivos e das situações de trabalho, em nosso 

curso,  na  modalidade  a  distância,  de  formação  de  docente  da  UNIRIO,  propusemos  um 

método de trabalho coletivo que orienta a formação de grupos de pessoas de perfis variados e 

que tenham experiências profissionais e de vida diferentes, a fim de instaurar um diálogo-

confrontação  que  se  sustente  pelas  controvérsias  que  possam  ser  fonte  e  recurso  do 

desenvolvimento profissional e de formação dos sujeitos. Trata-se de propiciar uma situação 

interacional  que  instaure  uma  variedade  de  destinatários  para  os  objetos  do  discurso 

privilegiados.

• Profa. Maria da Glória di Fanti

A pesquisa visa a estudar noções, conceitos e princípios na obra de Bakhtin e seu Círculo 

sobre como o outro aparece no discurso e quais são os modos de apreensão/transmissão do 

discurso alheio, de maneira a subsidiar análises do funcionamento do discurso, especialmente 

do diálogo de diferentes vozes, visando compreender como ocorre a construção de sentidos e, 

por conseqüência, possibilitar a formação de leitores críticos. Com os resultados da pesquisa, 

buscamos conquistar espaços para: (i) aprofundamento do estudo sobre as bases teóricas que 

subsidiam a investigação; (ii) desenvolvimento de metodologias adequadas aos discursos em 

análise; (iii) reflexão sobre a importância da análise dos modos de inserção do discurso alheio 

e do diálogo de vozes para a compreensão da produção de sentidos em variados gêneros do 

discurso; (iv) reflexão sobre a importância do embasamento teórico e práticas de análise para 

a formação de leitores críticos.

• Prof. Antônio Augusto de Faria

Tendo  como  corpus textos  provenientes  dos  campos  discursivos  histórico,  jornalístico  e 

literário, a presente pesquisa tem o objetivo geral de explorar contribuições da Linguística 

Geral para a Linguística do Discurso. Como objetivos específicos, visa identificar (i) relações 

entre  os  traços  distintivos  subjacentes  ao  intradiscurso  e  as  correspondentes  oposições 

constitutivas  do  interdiscurso  e  (ii)  relações  com  os  processos  enunciativos   histórico, 
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jornalístico  e  literário,  as  quais  permitam  estabelecer  diferenças  lingüísticas  intra  e 

interdiscursiva  entre  esses  três  processos.  Em  termos  culturais,  visa  contribuir  para  a 

compreensão dos discursos contemporâneos em que os trabalhadores se tornam personagens 

protagonistas.

• Profa. Clarissa Rollin Bastos

Estudo das práticas profissionais e discursivas de agentes comunitárias para a promoção da 

saúde e  combate  à  tuberculose  no contexto  do  trabalho  do Instituto  Vila  Rosário  (ONG, 

Duque de Caxias, Rio de Janeiro). Este estudo, de base etnográfica, situa-se no âmbito da 

Lingüística Aplicada na perspectiva sociointeracional  da análise do discurso, vinculando a 

pesquisa à comunidade interessada. 

 

7. Atividades (individuais ou coletivas) previstas para o biênio 

Organização de obra coletiva

.  Livro  coordenado  por  Maria  da  Glória  Corrêa  di  Fanti  e  Helena  Nagamine  Brandão, 

reunindo a produção dos integrantes do GT Linguagem, Enunciação e Trabalho centrada na 

questão enunciativo-discursiva;

. Produção de um livro em coautoria de Maria da Glória di Fanti, Leci Borges Barbisan e 

Magali Endruweit sobre Enunciação e ensino;

. Organização dos Cadernos de Pesquisas em Linguística da PUC-RS, sob a responsabilidade 

de Maria Glória Corrêa di Fanti e Leci Borges Barbisan;

. Organização da Revista Letras de Hoje da PUC-RS, sob a responsabilidade de Maria Glória 

Corrêa di Fanti e Leci Borges Barbisan;

.  Publicação de três  antologias  de domínio  público com poemas,  contos  e  crônicas  sobre 

trabalhadores. 

Publicação de artigos coletivos

. Produção, por M. Cecília Souza-e-Silva e Décio Rocha, de artigo sobre ethos;
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.  Produção,  por  M.  Cecília  Souza-e-Silva  e  Vera  Sant’Anna,  de  artigo  sobre  Discurso  e 

Ergologia;

.  Produção,  por  Vera  Sant’Anna  e  Del  Carmen  Daher,  de  artigo  sobre  formação  de 

professores;

. Produção, por Vera Sant’Anna e Raphaela Dexheimer Mokodsi, de artigo sobre ensino da 

língua espanhola;

. Publicação de artigo de Décio Rocha e Bruno Deusdará na Revista DELTA (PUC-SP) sobre 

trabalho docente;

. Publicação de artigo de Décio Rocha e Isabel Rodrigues na Revista Gragoatá (UFF) sobre 

metodologia do trabalho em Análise do Discurso;

. Publicação de artigo de Maria Glória Corrêa di Fanti e Élida Lima na Revista Gragoatá 

(UFF).

Publicação de artigos e/ou capítulos individuais

. Publicação de artigo de Décio Rocha na Revista Linguagem em (Dis)curso (Unisul);

. Publicação de capítulos dos integrantes do GT no livro organizado por Maria da Glória di 

Fanti e Helena Nagamine Brandão.

Organização de eventos

. Organização do Seminário Internacional de Texto, Enunciação e Discurso (SITED) na PUC-

RS, sob a coordenação de Maria Glória Corrêa di Fanti e Leci Borges Barbisan.

Participação em eventos

. Participação de Cecília de Souza-e-Silva e Vera Sant’Anna no 5º.Université d'Ete de l'ORT 

(França);

. Participação de Cecília de Souza e Silva, Décio Rocha, Maria Del Carmen Daher e Vera 

Sant’Anna no JEL/UERJ, em 02 e 03 de dezembro de 2010;



11

. Participação de Maria da Glória Corrêa di Fanti no IV Congreso Internacional de Letras: 

Transformaciones culturales. Universidad de Buenos Aires, 22 a 27 de novembro de 2010.   

. Participação de Maria da Glória Corrêa di Fanti no XVI Congresso Internacional da ALFAL 

(Espanha), de 6 a 9 de junho de 2011;

.  Participação  de  integrantes  do  GT  no  VII  Congresso  Internacional  e  XX  Instituto  da 

ABRALIN, em fevereiro de 2011;

. Participação de  Clarissa Rollin Pinheiro Bastos  no  I Seminário de Educação de Jovens e 

Adultos (PUC-Rio) - Comunicação individual: Educação não formal de agentes comunitárias; 

. Participação de Clarissa Rollin Pinheiro Bastos na Jornada de Estudos do Discurso (PUC-

Rio); 

. Participação de todos os integrantes do GT no próximo InPLA, na PUC-SP, a ser realizado 

em 2011, estando já previsto uma reunião de trabalho do grupo.

Desenvolvimento de projeto integrado

. Projeto integrado de trabalho resultante de convênio firmado entre PUC-SP / UERJ / UFF 

(em andamento)

Formação de pessoal

. estágio de pós-doutoramento do Prof. Décio Rocha no Programa de Pós-graduação em 

Letras da UFF, em interlocução com a Profa. Del Carmen Daher. 

. orientação de alunos em diversos níveis de formação: graduandos bolsistas de Iniciação 

Científica (PIBIC) e de Iniciação à Docência (PIBID), pós-graduandos (especialização, 

mestrado e doutorado).
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