
Sumário

Louis Althusser: o filósofo das inquietações 7
Dantielli assumpção Garcia e lucília maria abrahão e sousa

ALTHUSSER E A ANÁLISE DE DISCURSO
Diálogo (im)possível entre as concepções de sujeito em Althusser, 
Pêcheux e Marx 17
belmira rita Da costa maGalhães

Althusser e a luta de classes: um elo teórico e político decisivo 31
helson Flávio Da silva sobrinho

A dialética althusseriana e a alteridade descontínua na Análise do 
Discurso 53
luís FernanDo bulhões FiGueira

O presente dura muito tempo 71
phellipe marcel Da silva esteves e vanise meDeiros

A cruz, a foice e o martelo: ideologia e aparelhos ideológicos de 
Estado discursivizados no filme Ida 91
Dantielli assumpção Garcia, everton camillo, Jonathan raphael bertassi Da silva e 
thaís harumi manFré YaDo

Ideologia em discurso: narrativas poéticas no catálogo do museu da 
Língua 111
Daiana De oliveira Faria, marcos vinícius santos De carvalho terra, maria luísa 
lopes chicote aGibo e lucília maria abrahão e sousa

Os efeitos de certeza do aparelho ideológico midiático: o 
imaginário da aprendizagem de línguas 131
Welisson marques, roDriGo Daniel sanches e Gustavo GranDini bastos



A querela do (anti)humanismo e a intervenção de Michel 
Pêcheux 141
lauro José siqueira balDini e Fábio ramos barbosa Filho

ALTHUSSER E CONTRIBUIÇÕES À PSICANÁLISE
Althusser e a Psicanálise 157
FreDerico ZeYmer Feu De carvalho

Entre Pêcheux, Althusser e Lacan: uma carta sempre chega ao seu 
destino? 169
bethania sampaio corrêa mariani e eliana De almeiDa

Erotismo e discurso: entre Cinquenta tons de cinza e 
Ninfomaníaca 187
ana maria carnevale, ane ribeiro patti e Jacob Dos santos biZiak

Medos púb(l)icos em lugares privados 205
leonarDo lopes

ALTHUSSER NAS CIÊNCIAS HUMANAS
A contribuição de Althusser à Teoria da Ideologia 211
alípio De sousa Filho e auGusto cesar Francisco

Aparelhos ideológicos do ciberespaço? Apontamentos para 
uma releitura de Althusser na perspectiva da sociedade da 
informação 233
marco antônio De almeiDa

Marxismo e história 251
Décio aZeveDo marques De saes

DOSSIÊ
O trabalho de uma observadora da linguagem em Althusser 273
irène FenoGlio

Uma foto, dois textos, três manuscritos: o arquivamento linguístico 
de um gesto de escritura identificante 277
irène FenoGlio

Enunciação e gênese nas autobiografias de Althusser: duas 
narrações – separadas – de seu encontro com Hélène 295
irène FenoGlio

Sobre os autores 323


