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Resumo 
Este Projeto toma os referenciais teóricos da Análise do Discurso de origem 
francesa e do audiovisual, a fim de investigar os entrelaçamentos entre a produção 
de subjetividades e a visibilidade de corpos na materialidade fílmica, enfocando as 
estratégias da imagem em movimento e a circulação no período entre 2002 e 2013, 
em um recorte que compreende os filmes Enemy (2013, EUA), Black Swan (2010, 
EUA), Rose Red (2002, EUA/Canadá) e An American hauting (2005, Reino 
Unido). 
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Introdução 
A noção de discurso permeia toda a obra foucaultiana, quer seja na chamada 

fase arqueológica, genealógica ou da ética e estética da existência, mesmo ao dedicar-
se a explicar o sujeito. Nesse contexto teórico, a proposta deste Projeto é compreender 
discursivamente o processo de subjetivação na visibilidade fílmico, observando 
elementos e encadeamentos historicamente possibilitados, a fim de discutir sua 
constituição enquanto discursos que se dão a ver na dispersão de espaços e tempos. 
Para tanto, tomaremos os referenciais teóricos: a) da Análise do Discurso de origem 
francesa, com contribuições de Michel Foucault (2007a, 2007b, 2001), Jean-Jacques 
Courtine (2008, 2009) e teóricos brasileiros, com seus conceitos basilares de 
materialidade discursiva, enunciado, discurso e subjetividade; b) e do audiovisual, 
para discutir as particularidades da imagem fílmica, a partir de Jacques Aumont (2002, 
2004), Laurent Jullier (2011) e Jullier;Marie (2011). 

Inicialmente, partiremos de incursões teórico-práticas nas narrativas fílmicas, 
compreendidas principalmente nos anos 2000, levantaremos elementos históricos e 
situaremos sua singularidade e buscaremos as particularidades da materialidade 
fílmica; depois, realizaremos um levantamento arquegenealógico, tomando 
metodologias foucaultianas, da irrupção de “pistas e traços” (GINZBURG, 2003) que 
apontam para os objetos enquanto constituição histórica de sujeitos. 

Nossa escolha por abordar discursivamente as narrativas audiovisuais está 
assentada em duas observações, a saber: a) essas narrativas ainda estão colocadas às 
margens dos estudos linguísticos, por serem consideradas de linguagem multimodal. 
Entretanto, pensamos que se trata de um vocativo para que nos dediquemos à 
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linguagem tanto verbal como visual e nos apoiamos em teóricos dos campos do 
audiovisual e do Cinema, como citados no Referencial Teórico, a fim de fazer um 
percurso histórico e analítico da constituição dessa área e de suas obras; b) a 
emergência e a recorrência dessas narrativas, desde os anos 2000 com a popularização 
das tecnologias de produção e circulação. Observar essa circulação dessas narrativas 
na atualidade nos remete às reflexões sobre o sujeito contemporâneo, que para se 
constituir e ser ele mesmo faz emergir e circular esses discursos e dessa maneira 
(FOUCAULT, 2007a). 

Ademais, o cinema e o audiovisual são objetos de investigação de diferentes 
campos do saber, como Arte, História, Sociologia, Psicologia, Semiologia e 
Linguística. Nos estudos discursivos, entretanto, poucos trabalhos têm enfocado e 
teorizado seu funcionamento enquanto materialidade discursiva complexa. A maior 
parte das pesquisas concentra-se na análise da materialidade verbal. Acreditamos, pois, 
que há uma necessidade de análises que visem compreender o funcionamento da 
materialidade fílmica, em sua especificidade de complexo de imagens e sons. 

A investigação das questões de discurso, processo de subjetivação e narrativas 
audiovisuais proposta neste Projeto tem seu desenrolar em trabalhos que temos 
desenvolvido no Projeto de Pós-Graduação Produções Discursivas do horror: 
materialidade fílmica e memória na trilogia de Zé do Caixão (Doutorado UNESP) e 
seguiremos trabalhando dentro do Projeto de Extensão Linguagem, Ensino e Cinema: 
entrelaçamentos entre práticas discursivas interdisciplinares, do Projeto de Ensino 
Discurso e Pesquisa: práticas interdisciplinares na formação de professores, na 
UNEB, campus VI e nas atividades do Laboratório de Estudos do Audiovisual e do 
Discurso – AUDiscurso/CNPq. 

 Nesse contexto, nosso objetivo é construir uma visão aprofundada sobre 
o funcionamento discursivo e a produção de subjetividade em estratégias nas 
narrativas fílmicas. Para tanto, vamos fazer levantamento de elementos característicos 
de narrativas audiovisuais; problematizar o funcionamento de estratégias 
cinematográficas na produção de sentido; estabelecer relações entre as narrativas 
cinematográficas, buscando a repetibilidade de enunciados; e entender as narrativas 
audiovisuais enquanto produção discursiva historicamente situada. 

Metodologia 
A constituição da Análise do Discurso está embasada em três eixos, a saber: a 

Linguística, o Marxismo e a Psicanálise (GREGOLIN, 2004). Isto visava dar respostas 
aos teóricos que problematizavam o discurso político verbal, na década de 1960. 
Entretanto, os desdobramentos atuais das materialidades dos objetos, que se 
ampliaram pelos diversos campos, exigem esforços teóricos no sentido de observar 
suas especificidades. Nesse sentido, a materialidade do audiovisual pede que sejam 
convocados os conhecimentos desse campo para dialogar com os estudos da 
linguagem, a fim de trazer contribuições consistentes para a compreensão dos 
discursos. Assim, com a finalidade de analisar narrativas na materialidade fílmica 
partimos dos conhecimentos de seu campo, no intuito de perceber suas 
especificidades, para então investigarmos a construção de sentido e a produção de 
subjetividades.  



Acreditamos que a abordagem da materialidade fílmica pode ser examinada 
enquanto produção discursiva, no que diz respeito ao sentido produzido pelas 
estratégias verbais e imagéticas. Desse modo, levantamos a hipótese de que essas 
materialidades são constituídas como processos discursivos em que funcionam 
diversas estratégias para a produção de sentido. Essas considerações sinalizam o 
problema em três direções: quais são os funcionamentos discursivos das estratégias 
audiovisuais? Como a materialidade fílmica produz sentido? Como são constituídas 
subjetividades nas narrativas audiovisuais? Como os corpos e sujeitos são produzidos 
na imagem fílmica? 

Os funcionamentos discursivos apontam para o exterior do objeto a ser analisado, de 
maneira que tomamos os filmes como produção discursiva com condições de emergência e 
circulação específicas. Portanto, as imagens e os sons não são tomados em si mesmos como 
estrutura fechada, mas no processo discursivo: não é suficiente descrever como os elementos 
competitivos se relacionam, é necessário analisar os sentidos produzidos por eles. As 
narrativas audiovisuais inscrevem-se numa discursividade e operam uma historicidade regida 
pela ordem do discurso, que determina o que pode ser dito/visto em oposição ao que deve ser 
escondido em uma dada época. 

Tomando a terceira questão proposta, no ponto em que se encontram o acontecimento 
e a historicidade das estratégias do audiovisual, questionamos: quem fala? De onde fala? 
Quais posições lhe são possíveis de ocupar? (FOUCAULT, 2007a). Não supomos aqui nem 
um indivíduo investido de intencionalidade, nem um emissor de signos, nem um elemento 
gramatical apontável na frase. Consideramos o sujeito como uma função marcante do 
enunciado que é, ao mesmo tempo, determinada e vazia: ela é fixada no interior dos 
enunciados, localizável em uma série de acontecimentos e marcada no tempo e no espaço. Ou 
como define Foucault (2007a, p. 107): “esse lugar [...] é variável o bastante para poder 
continuar, idêntico a si mesmo, através de várias frases, bem como para se modificar em cada 
uma.” 

Traremos as reflexões de Ginzburg (2003), a partir de Mitos, emblemas, sinais, 
para abordarmos as “pistas e traços” nos paradigmas indiciários. Esse teórico retomou 
Morelli e seu método de atribuição das pinturas clássicas, para evidenciar a 
importância de “examinar os pormenores mais negligenciáveis” (GINZBURG, 2003, 
p. 144) e não se fixar nas características mais visíveis de uma obra de arte. Ginzburg 
(2003) relaciona esse modo de investigação com o pensamento de Freud, no tocante 
em que seu estudo do inconsciente busca os traços residuais para identificar a 
personalidade de um sujeito. Assim, também, as obras de Arthur Conan Doyle tomam 
essa minúcia por meio do detetive Sherlock Holmes, que desvenda os crimes valendo-
se de indícios negligenciáveis. 

Consideraremos essas questões teóricas para voltamos nosso olhar sobre as 
narrativas audiovisuais. Inicialmente, tomaremos o cinema, o audiovisual e as imagens 
de modo mais amplo, buscando situá-los ou contrastá-los dentro da história. Depois, 
pesquisaremos a análise das imagens na perspectiva francesa com a finalidade de 
refletir sobre sua existência discursiva. 

O processo de subjetivação, questão central no pensamento foucaultiano, tem 
sido discutido por vários teóricos, inclusive brasileiros, a exemplo da analista Gregolin 
(2001, 2004). Nesse contexto teórico, propomos investigar os entrelaçamentos 
possíveis entre narrativas audiovisuais e os sujeitos discursivos, na materialidade 
discursiva. 

A análise de funcionamentos discursivos se ocupa da materialidade constituída 
na confluência da linguagem com a história. Nessa perspectiva, é necessário fazer um 
batimento entre descrição e interpretação na materialidade discursiva em sua condição 



de existência. Para descrever seu funcionamento, abordaremos as narrativas como 
produções históricas atravessadas por práticas dispersas e heterogêneas que obedecem 
a uma exterioridade, tomando conceitos do audiovisual, quando couber. A fim de 
compreender as relações e os funcionamentos das estratégias dessas narrativas e a 
produção de subjetividades mobilizaremos as noções de discurso, enunciado e sujeito 
(FOUCAULT, 2007a, 2007b, 2001) 

De acordo com Foucault (2007a), para que delimitemos nosso objeto de 
pesquisa, faz-se necessário que o compreendamos em suas regras de formação e que 
façamos o percurso de demarcar suas superfícies de emergência, descrever suas 
instâncias de delimitação e analisar as grades de especificação. Isso nos remete à 
questão de que, no campo da Análise do Discurso, os objetos não precedem as 
práticas, mas são produzidos pelos discursos e sua historicidade. 

No intento de analisar os componentes que materializam os discursos em 
filmes, acreditamos ser necessário examinar a possibilidade de um regime de sua 
existência: inicialmente, buscar no próprio discurso suas marcas de lugar e data de 
emergência; descrever os saberes e os poderes que possibilitaram sua delimitação; e, 
também, analisar a singularidade que nos permite separar e associar os diversos 
elementos como objetos das narrativas fantásticas. 

Essa perspectiva assume o gesto metodológico de inscrição da materialidade 
selecionada em suas determinações históricas, fazendo da composição do corpus e da 
definição de procedimentos metodológicos um posicionamento analítico. 

Portanto, esta pesquisa é de natureza teórico-analítica e os procedimentos 
metodológicos se assentam sobre a leitura e discussão do referencial teórico, bem 
como da análise das produções audiovisuais previamente selecionadas considerando 
os fundamentos teóricos.  

Para tanto, desenvolvemos os trabalhos em três etapas, a saber: a) leitura e 
discussão de bibliografia a fim de fazer um percurso teórico dos fundamentos da 
Análise do Discurso e das teorias do audiovisual. Essas leituras constituirão as linhas 
mestras para as discussões em encontros semanais e subsidiarão a produção de 
resumos e artigos acadêmicos; b) análise das narrativas a partir do instrumental 
teórico-metodológico da Análise do Discurso e dos diálogos estabelecidos com o 
campo do audiovisual; c) descrição e análise das narrativas fílmicas, considerando o 
aporte teórico da Análise do Discurso e do Cinema. 

Resultados e discussão 
A realização desta pesquisa atingiu os seguintes resultados: a) no âmbito 

teórico, discutimos conceitos dos campos da Análise do Discurso e do Cinema e 
buscar caminhos confluentes para problematizar as narrativas audiovisuais e a 
materialidade discursiva; b) no âmbito analítico, levantamos questionamentos e 
reflexões advindas da confluência teórica capazes de subsidiar descrições e 
interpretações que deem conta das singularidades das narrativas fílmicas; c) no âmbito 
social, observamos e investigamos a relação entre as materialidades, sua produção, sua 
circulação e a influência nos deslocamentos teóricos das Ciências Humanas, mais 
especificamente na Linguística e na Análise do Discurso. Incluímos, pois, como 
resultado de suma importância social da pesquisa, a divulgação dos resultados obtidos 
por meio de publicações bibliográficas – tais como resumos e artigos veiculados em 



anais e periódicos, e do debate dos resultados parciais e final em eventos acadêmicos 
em nível nacional. 

Conclusões 

A abordagem da materialidade fílmica foi examinada enquanto produção 
discursiva, buscando os sentidos produzidos pelas estratégias verbais e imagéticas, o 
que permitiu confirmar a hipótese de que essas materialidades são constituídas como 
processos discursivos em que funcionam diversas estratégias. Dessa constatação, 
desdobram os fatos de que as estratégias audiovisuais têm funcionamentos 
discursivos, tendo uma singularidade na produção de sentido. Dessa maneira, a 
constituição de subjetividades nas narrativas audiovisuais perpassa pelos discursos 
materializados em imagens e sons, dando a ver corpos historicamente produzidos. 

Nessa perspectivas, os filmes são analisados como produção discursiva com condições 
de emergência e circulação específicas, que lhes permitem existir no tempo e no espaço. 
Portanto, não se trata de analisar sua estrutura fechada, mas compreender o processo 
discursivo, atravessando as camadas dos elementos compositivos e analisando os sentidos 
produzidos por eles. As narrativas audiovisuais inscrevem-se numa discursividade e operam 
uma historicidade controlada pela ordem dos discursos possíveis e efetivados em uma dada 
época. 
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