
Projeto de Pesquisa 

CIBERESPAÇO, CIRCULAÇÃO E RUMOR PÚBLICO: FLUXOS DE TEXTO NO PERÍODO 
TÉCNICO-CIENTÍFICO INFORMACIONAL 

Assumindo o ciberespaço como tema de pesquisa, notadamente os aspectos relativos à circulação dos 
materiais discursivos que o constituem, temos caminhado da análise do discurso de tradição francesa 
na direção de estudos da comunicação social e da geografia crítica. Esse percurso está fortemente 
assentado numa análise do discurso de base enunciativa, que toma o material linguístico como objeto 
fundamental e, dentre outras propostas, se ocupa de pensar o rumor público (Maingueneau, 1984). Para 
tanto, considera a comunicação como um conjunto de saberes e habilidades relativos à antecipação de 
práticas de retomada, de transformação e de reformulação de enunciados (Krieg-Planque, 2010). 

Desde 2003, temos nos dedicado a estudar as dinâmicas discursivas do mercado editorial, entendendo-
o como um ambiente de trocas constituído por institucionalidades mais ou menos estáveis, em 
permanente discursivização. Autor e leitor têm sido, assim, considerados pontos nodais de uma rede 
ampla de práticas e técnicas definidoras de posições-sujeito institucionalizadas historicamente, portanto 
afetadas pela dinâmica social de valores e crenças em torno das publicações. A produção e a circulação 
dos materiais editoriais, cada vez mais contundentemente implicadas na produção dos sentidos, têm 
sido estudadas à luz de tópicos de editoração mas também, e sobretudo, à luz da mobilidade 
proliferante que caracteriza a contemporaneidade (Coelho, 2010), verificável nos fluxos constitutivos 
do ciberespaço: basicamente massas de texto encurtadas ou feitas de links para outros textos; 
chamadas; notas; sinopses; títulos, subtítulos, olhos e outros destaques (como animações); palavras-
chave; fórmulas discursivas e toda sorte de chavões e estereótipos, multiplicados, derivados, 
mixados… 

Trata-se de pensar nas formas atuais de produção e circulação dos textos entendendo-os como 
linearizações de discursos, conforme a tradição teórica, mas também como objetos técnicos 
crescentemente multimodais e móveis. Cremos que isso diz respeito não só aos meios e materiais em 
que se inscrevem os textos, em seus percursos de difusão social materialmente tangível, mas também à 
produção de sentidos numa materialidade de outra ordem: a do discurso, que pressupõe dinâmicas 
sistêmicas entre polos de produção e de recepção, lugares discursivamente definidos, isto é, 
condicionados e condicionantes. 

Essa mobilidade proliferante passa a ser, então, um pressuposto com o qual nos aproximamos da 
definição de meio técnico-científico informacional, caracterizado por uma imprescindibilidade do 
discurso constitutiva das formações socioespaciais (Santos, 2000): organizações de sistemas de objetos 
(resultantes de técnicas e geradores de novas demandas) e sistemas de ações (apropriações de técnicas 
geradoras de objetos, com suas novas demandas), os quais, implicados sempre, instituem os fluxos (de 
texto, inclusive) típicos de uma dada sociedade, de um dado modo de viver. 

Trata-se, enfim, de estudar aquilo que Santos denomina tecnoesfera em sua relação inextricável com a 
psicoesfera, resultante da organização das redes que formam a primeira (as técnicas e suas 
apropriações; os objetos técnicos com suas demandas), que também recai sobre elas (como crença, 
racionalidade, valor, ideologia). Para tanto, investigamos, na atual divisão do trabalho intelectual, 
práticas produtoras de objetos técnicos e por eles produzidas. Mais propriamente, interessa-nos, neste 
momento da pesquisa, entender os fluxos de texto cujas dinâmicas tecem redes de sociabilidade, 
instituindo comunidades discursivas. 

 


