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RESUMO: Com o desenvolvimento das novas tecnologias da comunicação, novas práticas           
discursivas surgiram. Considerando esse novo contexto de produção, este Grupo de Trabalho            
reúne estudos que envolvam tanto gêneros do discurso das mídias tradicionais, quanto aqueles             
específicos do universo digital. As questões a serem tratadas neste simpósio devem refletir             
sobre os discursos veiculados na (pela) mídia ao abordar as seguintes temáticas: estereótipos,             
identidade, cultura, questões de gênero, feminismo, violência e direitos humanos. Como           
arcabouço teórico, privilegiamos as análises pautadas na Análise do Discurso, teoria que, em             
sua origem, privilegiou os discursos políticos, mas que, atualmente, tem se mostrado um             
poderoso dispositivo de leitura dos mais variados gêneros, das mais diferentes esferas,            
inclusive os digitais, que se caracterizam, entre outros aspectos, por sua multimodalidade.            
Este GT tem por objetivo reunir pesquisas concluídas e/ou em andamento, de cunho teórico              
ou analítico, que investiguem o discurso das mídias na perspectiva da Análise do Discurso              
fundamentada em teóricos como Michel Pêcheux, Mikhail Bakhtin, Jaqueline Authier-Revuz,          
Dominique Maingueneau e Patrick Charaudeau. Dos conceitos advindos desses estudiosos,          
destacamos os de condições de produção, interdiscurso, dialogismo, gêneros do discurso,           
heterogeneidade, ethos discursivo, cenas de enunciação, entre outros propostos por esses           
teóricos que possibilitem ao pesquisador depreender os efeitos de sentido dos corpora            
constituídos com base nos mais diferentes gêneros da mídia de informação. Como destaca             
Charaudeau (2009, p. 151), “o universo da informação midiática é efetivamente um universo             
construído. Não é, como se diz às vezes, o reflexo do que acontece no espaço público, mas                 
sim o resultado de uma construção”. Sendo assim considerado, destacamos a pertinência de             
estudá-lo discursivamente, observando a opacidade inerente à linguagem. Dada a condição           
interdisciplinar da AD e das temáticas abordadas na mídia, essas pesquisas podem ainda             
estabelecer interface com outras disciplinas, como a Sociologia, a Antropologia, a História e             
os Estudos Culturais, ou seja, estudos que podem fundamentar discussões acerca de diferentes             
questões, como estereótipos, identidade, cultura, questões de gênero, feminismo, violência          
entre outras noções fundamentais para o estudo dos discursos da mídia. Para tratar dessas              
temáticas, destacamos as contribuições de Walter Lippmann, Néstor García Canclini, Stuat           
Hall, Zygmunt Bauman, Yves Michaud, Pierre Bourdieu, Marilena Chaui, Eva Alterman Blay            
e Pierre Lévy.  
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