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RESUMO: Esta proposta propõe tomar o discurso, o enunciado e a enunciação como objetos              
de reflexão, focalizando seus entrelaçamentos teórico-práticos,. Estes, enquanto objetos de          
investigação pressupõem, sob uma perspectiva materialista, relações indissociáveis entre os          
domínios da teoria e da pratica. Se investigados, no entanto, a partir de diferentes linhas               
teórico-analíticas não podem configurar tais relações de forma homogênea, já que as            
modalidades através das quais são estabelecidos vínculos entre o discurso, a enunciação e a              
história, com o funcionamento da ideologia e com questões de subjetividade podem remeter a              
questões específicas de acordo com os fundamentos dominantes em cada teoria. Para a             
Análise do Discurso de linha francesa, o funcionamento do objeto discursivo pode ser             
explicado, conforme propõe Michel Pêcheux em “Semântica e Discurso: uma critica à            
afirmação do óbvio” (1988) a partir de relações constituídas por diferentes regiões do             
conhecimento que sustentam a escolha de determinados dispositivos teórico-analíticos como          
as noções de formação ideológica, discursiva, interdiscurso e condições de produção, a fim de              
entrecruzar os pontos em que a história intervém sobre a base material da língua e permite                
explicar a heterogeneidade das condições em que se produzem os processos discursivos. Para             
a Semiótica de vertente russa, na perspectiva de Volochinov (2017), o discurso se constitui a               
partir de determinadas condições sócio-históricas que conferem sentidos aos enunciados          
concretos pelo o trabalho da polifonia, permitindo compreender os modos de inscrição do             
discurso alheio no discurso de cada um. Aqui as relações entre as linguagens verbal e               
não-verbal e seus papéis determinantes em diferentes contextos histórico-sociais remetem a           
relações de contradição entre os grupos sociais e suas orientações discursivas. São explorados             
também os vínculos entre o funcionamento do discurso e seus gêneros em Mikhail Bakhtin              
“Estética da Criação Verbal” (2011) caracterizando, assim, as condições através das quais a             
Filosofia da Linguagem desenvolvida no contexto do leste europeu trata de questões            
discursivas sem compartimentar os estudos lingüísticos e literários. Se tais correntes           
apresentam suas próprias leituras anti-positivistas e suas próprias orientações para elaborar           
métodos investigativos, é inegável também que ambas dialogam com princípios do           
materialismo histórico e dialético. É com base em tais pressupostos que esta proposta de              
simpósio visa a acolher estudos desenvolvidos acerca do funcionamento teórico-pratico do           
objeto discursivo, tomando em conta, sobretudo, um diálogo com questões históricas e            
dialéticas. 
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