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RESUMO: A Análise do Discurso (doravante AD) surge na década de 1960, num momento              
histórico em que se dava um relativo esgotamento do estruturalismo. Diante dos fatos             
ocorridos em maio de 1968, a AD procurou embasamentos no materialismo histórico, na             
linguística e na psicanálise, no intuito de produzir uma teoria que pudesse interpretar os              
sentidos construídos na sociedade. Neste sentido, a AD compreende o discurso como parte de              
um trabalho social, que liga ao homem a sua história posto que o sujeito é constituído                
historicamente e determinado, segundo Pêcheux (1988), pela posição social que ocupa na            
sociedade e do lugar de onde enuncia. Cabe ressaltar que a Análise do Discurso tem como                
objetivo interpretar os processos de produção de sentidos construídos na sociedade,           
compreendendo como parte integrante de seu trabalho as regularidades e as singularidades do             
funcionamento discursivo. Para este simpósio, interessa-nos trabalhos fundamentados na         
Análise do Discurso, que mobilizem dispositivos teóricos e analíticos provenientes da           
História, da Mídia, da Literatura, do Cinema e de outros campos do saber que congreguem as                
contribuições de vários estudiosos no que tange o cerceamento discursivo, observando a            
presença de efeitos de controle nos jogos de poder que regulam aquilo que pode e deve ser                 
dito. Como é sabido, o poder dizer não é um direito compartilhado por todos. Se a produção                 
discursiva é prerrogativa apenas de alguns, é porque nela habitam poderes e perigos             
(FOUCAULT, 2008). Afinal, por que o direito à fala se tornou um instrumento tão nocivo à                
sociedade? A ameaça reside no fato de que todo discurso é fundamentalmente político. Se em               
todos os tempos e lugares não é qualquer um que pode dizer qualquer coisa em qualquer                
circunstância, é certo que os procedimentos de interdição dos discursos se fazem ainda             
presentes e atuantes em condições de censura e repressão para a constituição dos dizeres. Por               
outro lado, essa ordem discursiva censora também é marcada por transformações no discurso             
de modo que nela se imponham novos dizeres, que passarão a se constituir, a se formular e a                  
circular na sociedade. Espera-se, pois, uma discussão acerca dos mecanismos de controle            
discursivo e sua presença nos campos de saber previamente citados, com ênfase no quadro              
brasileiro de produção discursiva, assim como um debate sobre conceitos como ideologia,            
censura, contradição, história, acontecimento e resistência, entre outros. 
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