
 

 
ESPAÇOS ENUNCIATIVOS INFORMATIZADOS 

 
Solange LEDA GALLO (UNISUL) 

Juliana da SILVEIRA (UNISUL) 
 
RESUMO: Este Simpósio pretende reunir trabalhos que reflitam sobre os espaços           
enunciativos informatizados, principalmente os espaços das chamadas redes sociais, na sua           
relação com as discursividades que aí se materializam. Estamos assim denominando (espaços            
enunciativos informatizados) os espaços que são forjados na materialidade digital e           
normatizados também por critérios informacionais, como por exemplo, o número de           
caracteres dos textos verbais, a predominância (ou não) de imagens, o tempo dos textos              
audiovisuais (quando é o caso), etc. O interesse dessa abordagem aqui proposta, é teórico e               
analítico, e pretende contemplar as características próprias dessa forma enunciativa. Nessas           
condições informacionais são forjadas, também, posições-sujeito, o que constitui, igualmente,          
um foco de interesse do simpósio: refletir sobre a dimensão enunciativa e a dimensão              
discursiva dessas subjetividades e, principalmente, sobre a imbricação delas na materialidade           
digital. Considerando que os diferentes discursos assumem, nos espaços enunciativos          
informatizados, a forma discursiva de escritoralidade, os textos daí decorrentes são ao mesmo             
tempo provisórios e sem unidade (características da oralidade); e fechados e legítimos, na             
medida em que são publicizados (características da escrita). Essa condição contraditória           
perpassa os textos e os discursos que aí se formulam, e tem na sua dimensão enunciativa, um                 
fator determinante. As análises poderão explorar enunciados, nesse contexto enunciativo,          
tanto no âmbito de sua formulação, quanto no âmbito de sua circulação e constituição. No               
âmbito da circulação, pode-se discutir o modo de legitimação de certos enunciados, que             
vemos acontecer nesses espaços enunciativos informatizados, e que tem relação com uma            
midiatização (o número de acessos, views, seguidores, etc), e não com o reconhecimento de              
pares, nem com formas de legitimidade historicamente constituídas. No âmbito da           
formulação, pode-se discutir a impossibilidade de manter os padrões normativos dos textos da             
forma-discurso de escrita, como é o caso do texto científico, por exemplo, ou do texto               
político; ou ainda o modo de potencializar a circulação, como é o caso das hashtags. No                
âmbito da constituição, pode-se discutir a forma de ser sujeito nesses espaços, que tem,              
necessariamente, interlocutores bem determinados, como é o caso dos sujeitos dos           
comentários. Interessa, ainda, uma discussão sobre os efeitos de sentido aí produzidos, como é              
o caso do rumor e da desinformação. Em síntese, os trabalhos devem apresentar uma reflexão               
sobre a materialidade discursiva digital dos espaços enunciativos informatizados, que pode ser            
desenvolvida pela via de análises. 
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