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O livro Discurso midiático: sentidos de memória e 

arquivo, organizado pelas professoras Lucília Maria 

Sousa Romão e Nádea Regina Gaspar da 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e 

publicado pela Editora Pedro & João, é dividido em 

quatro partes, sendo cada uma delas composta por 

um conjunto de artigos. Juntos, constituem a 

unidade da obra. 

A primeira parte, denominada Discurso político 

midiático: sentidos de memória, é constituída por 

cinco artigos e tem como fio condutor – com 

exceção do texto de Maria Cristina Leandro Ferreira, 

que propõe mais uma visada epistemológica que 

propriamente um exercício de aplicação – a 

operacionalização da noção de memória discursiva 

na análise de textos políticos veiculados pela mídia 

impressa. O texto de Maria Cristina Leandro 

Ferreira, A ciranda dos sentidos, tem cunho 

epistemológico. A autora visa definir e mostrar as 

possibilidades de aplicação do conceito de memória 

discursiva. Dentre as considerações importantes 

feitas por ela, destacam-se o apontamento para 

possíveis reavaliações de alguns conceitos 

trabalhados pela AD (Análise do Discurso) (autoria, 

efeito-sujeito, memória e língua), a partir da análise 

das novas materialidades, e a consideração de que a 

AD é um campo teórico que combate o formalismo 

linguístico. O segundo e terceiro artigos – O sujeito e 

a tessitura dos sentidos no discurso jornalístico e 

ARACRUZ e MST: um confronto de discursividades nas 

textualizações midiáticas, escritos respectivamente por 

Lucília Romão/Ludmila Ferrarezi e Lucília 

Romão/Vivian Moureira –, enfocam, dentre outras 

questões, a não-neutralidade do discurso jornalístico. 

As autoras consideram esse discurso como parcial e 

constituinte de valores no meio social. Para isso, 

operacionalizam o conceito de memória discursiva, 

retomando os dizeres já-dados e/ou esquecidos. 

Centrados na primeira época da AD pecheutiana – 

disciplinarizada no Brasil por Eni Orlandi – os 

artigos têm como pano de fundo a epistemologia 

althusseriana presente, principalmente, nos 

Aparelhos Ideológicos de Estado, em que se 

encontram formulados, dentre outros conceitos, os 

de assujeitamento e interpelação ideológica. O artigo 

escrito por Roberto Leiser Baronas, Apontamentos 

sobre (in)significação, esquecimento, memória e semântica 

global nos discursos da mídia impressa brasileira sobre 

Carlos Lamarca, centra-se na operacionalização do 

conceito (in) significação proposto por Dominique 

Maingueneau. Após construir um percurso que vai 

das formulações de Pêcheux e Courtine até a 

problemática de Maingueneau, Baronas, ao analisar 

os dizeres sobre Carlos Lamarca, afirma que há algo 

interdito nos discursos da mídia impressa a respeito 

do militar, qual seja que ele foi um resistente ao 

regime militar. Essa interdição é o que se denomina 

(in) significação ou (des) significação. O artigo de 

Alexandre Soares e Carla Silva, Chávez e Venezuela e a 

esquerda, finaliza a primeira parte. Neste trabalho 

observa-se a recorrência da concepção de que a 

mídia não é neutra e é responsável pela formação de 

valores ideológicos no meio social. No entanto, a 

perspectiva tem um forte matiz historiográfico e 

detalha os acontecimentos que marcaram os dizeres 

sobre Hugo Chávez no sentido de construir uma 

imagem negativa de seu governo. Os autores 

consideram que a construção dessa imagem pela 

mídia deve-se a uma espécie de precaução contra a 

instauração de um governo socialista na América 

Latina, ou seja, os veículos de informação valem-se 

de seu lugar como formadores de opinião para criar 

efeitos de verdade a respeito de determinado 

acontecimento. Chegou-se, por exemplo, a veicular 

que Hugo Chávez havia sido deposto pela 

população. 

A segunda parte, intitulada Discurso publicitário e 

mídia eletrônica: sentidos de arquivo acomoda cinco 

artigos. O primeiro deles, Reificação, subjetivação e 

fetichismo, de Leda Verdiani Tfouni e Fabio Elias 
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Tfouni, problematiza a busca natural do homem 

pela fuga da realidade, afirmando que o capitalismo 

leva a uma reificação do homem e a uma 

subjetivação da mercadoria, num processo contínuo 

cuja dialética presente é a banda de Moebius. A 

análise é feita sobre slogans publicitários da Coca-

Cola, Pepsi, Nokia, entre outros. No estudo que se 

segue, Heterogeneidade e memória: o sujeito na trama de 

vozes alheias, Lucília Maria Sousa Romão propõe 

refletir sobre a heterogeneidade do sujeito, 

compreender como ele se constitui e descobrir de 

que modo ele aninha-se em feixes de vozes alheias. 

Seu objeto são recortes do texto “Terrorismo 

agrário”, de Xico Graziano, e, a partir deles, a autora 

se detém na questão de como o sujeito: a) produz 

um efeito de verdade absoluta; b) promove 

generalizações totalitárias; c) cita autores de forma 

indireta com voz de autoridade. O terceiro artigo, 

denominado Redes e ressignificações no ciberespaço, de 

Solange Mittmann, trata da necessidade de 

interpretar o ciberespaço e problematiza os arquivos 

de ontem e de hoje, referindo-se à passagem do 

arquivo de papel para o arquivo digital. Solange 

Mittmann retoma os bancos de dados renascentistas 

descritos por Chartier, chamando-os também de 

“arquivos”, para relacioná-los ao processo de 

construção de um arquivo na contemporaneidade. A 

autora detém-se nas diferenças e nas relações entre 

os conceitos de arquivo e de memória – do ponto de 

vista da Análise do Discurso – baseando-se em P. 

Achard, M. Pêcheux, E. Orlandi, Guilhaumou e 

Maldidier. O quarto estudo, O arquivo e a construção 

de memórias: o caso do apagão, de Vanice Sargentini, 

parte da afirmação de J.-J. Courtine de que “a 

linguagem é o tecido da memória” para pensar a 

relação entre discurso midiático e um tecido de 

memória produzido pela apreensão e circulação de 

um dado arquivo. Após apontar alguns 

deslocamentos no campo da Análise do Discurso 

baseados em Robin, Sargentini explicita seu método 

por meio do conceito de trajeto temático e 

destrincha a noção de memória discursiva, 

materializada pela língua. A análise se pauta, entre 

outras coisas, no trajeto temático da expressão 

“apagão X” e em sua alta enunciabilidade. O último 

artigo desta parte, Arquitetura discursiva e efeitos de 

liberdade em um site de relacionamentos pessoais, de Maria 

Aparecida Silva Carvalho, procura compreender o 

funcionamento do discurso na mídia da internet, 

relacionando-o   com   a   memória   discursiva.  Para  

tanto, a autora analisa a discursividade presente no 

site “Parperfeito”, cujo objetivo é unir usuários de 

perfis similares. A internet, ao passo que funciona 

como um “desengate” espaço-temporal, apoia-se em 

contratos juridicamente pré-estabelecidos no que diz 

respeito ao econômico.  

A terceira parte do livro, denominada Discurso 

científico e cultural na mídia: sentidos de 
historicidade, traz também cinco artigos. O 

primeiro, Arquivo discursivo e mídia científica: a 

leitura como liberdade, de Nádea Regina Gaspar e 

Tatiana Lopes Salciotto, propõe observar, diante do 

percurso temático sobre “a democratização da 

leitura” no Brasil, no início dos anos 80, o 
pronunciamento de três sujeitos cientistas – Paulo 

Freire, Regina Zilberman e Eni Orlandi – em artigos 

publicados na revista Leitura: teoria & prática, 

focalizando o modo como cada um dos autores 

eleitos caracterizou o enunciado discursivo “o que é 

leitura”. No segundo artigo, Leitor e efeitos da 
leitura dos textos midiáticos e didáticos, Soraya 

Maria Romano Pacífico pretende refletir sobre a 

construção dos sentidos dos textos midiáticos e 

daqueles que circulam no livro didático, bem como 

observar as implicações disso para o sujeito-leitor. 

Essa investigação permitirá saber se o leitor realiza 
uma leitura parafrástica ou polissêmica. Pacífico 

conclui que a leitura realizada na escola é 

parafrástica, por conta da estrutura do livro didático; 

e a leitura dos textos midiáticos (heterogêneos), 

segundo ela, é polissêmica, porque recorre ao 

interdiscurso e o leitor pode construir uma rede de 
significações. O estudo que se segue, O corpo e a 

clínica: da memória de imagens para o arquivo do 

sujeito, de Nilton Milanez, trata das questões em 

torno do regime de verdade que envolvem o sujeito 

e seus embricamentos biopolíticos no que diz 

respeito ao direito, à identidade e à vida. O objeto de 
análise consiste em uma reportagem veiculada pela 

revista Superinteressante acerca da vivissecção de 

animais. O trabalho guia-se pelos pressupostos 

teóricos da Análise do Discurso de linha francesa. O 

autor defende que a ciência apresentada através da 

mídia faz com que haja um domínio em que se 
encontram o discurso médico e o midiático. No 

quarto artigo, Vozes brasileiras e vozes estrangeiras 

nas crônicas cariocas do período JK, Vanise Gomes 

de Medeiros busca o estrangeiro que habita o 

imaginário do brasileiro e que, como alteridade 

construída, fala do Brasil e dos brasileiros. 
Concentra-se em crônicas jornalísticas do período 

JK, analisando as formas de mediação do dizer. 

Operando a análise a partir das considerações de 

Authier-Revuz sobre a heterogeneidade dos 
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discursos, Medeiros conclui que a identificação do 

estrangeiro, as formas como se predica e o que se 
predica estão inter-relacionadas configurando três 

formações discursivas: a) da descoberta; b) do 

desconhecimento; c) do estranhamento. O quinto 

artigo, Discurso e mídia: elementos do método 

arqueológico para análise da produção discursiva da 

identidade, de Pedro Navarro, concebe a mídia 
como “prática discursiva” que organiza os sentidos 

em gêneros jornalísticos e analisa esses gêneros à luz 

da noção de “enunciado”, proposta por Foucault em 

A Arqueologia do Saber. O autor concentra-se no 

modo como o discurso do jornalismo impresso 

produziu representações das comemorações dos 500 
anos do Brasil. 

A quarta parte do livro, Discurso político midiático: 
sentidos de verbo-visual, enfoca os discursos políticos 
midiáticos na perspectiva dos sentidos produzidos 
pelo verbo-visual. O primeiro artigo – A questão da 
fotografia na página de política: o fotógrafo como atirador e 

formador, escrito por Valdemir Miotello/Romulo 
Orlandini – faz uma crítica ao status de realista, 
muitas vezes, conferido à fotografia. Por meio do 
levantamento de algumas ideias da teoria política 
(Habermas, Rousseau, Schumpeter) e dos 
postulados dos estudos do discurso bakhtinianos, os 
autores consideram a foto jornalística como arena 
em que se atualizam a memória dos embates 
discursivos. O segundo artigo – Os sentidos do olhar: 
práticas de escrita e representações de leitura em torno da 

política na mídia impressa, escrito por Carlos 
Piovezani e Luzmara Curcino – aborda a questão da 
história das funções da imagem e das transformações 
pelas quais passa a prática de discursivização do 
imagético. A partir daí, os autores mostram como 
essa    mudança    no    estatuto   do   imagético   leva 

Courtine a propor re-formulações no campo da 
Análise do Discurso. O trabalho A imagem como 
enunciado operador de memória, de Cleudemar Alves 
Fernandes/João Bosco dos Santos, mostra como os 
trabalhos de Foucault podem ser incorporados na 
análise de imagens. Os autores pensam a imagem 
como enunciado e como um operador de memória. 
A reflexão é feita a partir da análise de uma foto de 
George Bush em que o então presidente dos EUA 
aparece com bigode de Hitler e com a suástica no 
lugar do “S” do sobrenome. O último artigo – 
Memórias brasileiras: apontamentos sobre filmes mudos de 

não-ficção, escrito por Arthur Autran – constrói uma 
história dos filmes de não-ficção brasileiros 
anteriores à década de 30 com a finalidade de 
problematizar uma categorização referente a esses 
filmes que os dividem em “rituais do poder” e 
“berço esplêndido”. Para o autor, há uma 
multiplicidade temático-ideológica nos filmes não-
ficcionais do início do século XX que não foi 
abordada pela crítica cinematográfica brasileira. 

Sob essa perspectiva, concluímos que o livro em 
questão contribui bastante para a compreensão do 
que se constitui hoje como Análise do Discurso no 
Brasil. Há uma multiplicidade de formas de se fazer 
AD. O leitor perceberá a heterogeneidade de 
caminhos a serem trilhados num misto de satisfação 
pelas várias possibilidades e de inquietude por ter 
que escolher a direção a ser percorrida. 
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