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DESDOBRAMENTOS DA ARQUEOLOGIA FOUCAULTIANA NAS PESQUISAS 

EM EDUCAÇÃO  

 

ARAÚJO, Cristina Batista de (Grupo Limiar - UFMT) 

cristina.baraujo@uol.com.br 

 

Neste trabalho apresentaremos uma reflexão sobre como o campo das pesquisas em educação 

foi fortemente marcado pelos conceitos foucaltianos, em especial aqueles desenvolvidos n’A 

Arqueologia do Saber (1969).  Essa influência advinda do campo historiográfico permitiu novas 

perspectivas de análise que podem ser entendidas de duas maneiras: como operadores 

metodológicos e como operadores conceituais. Entendemos que os operadores metodológicos 

estão envolvidos na ação investigativa como ferramentas de coleta e formas de análise; e, por 

outro lado, os operadores conceituais envolvem reflexões, categorias, enunciados, dispositivos, 

entre outros, que têm a ver com a maneira diferenciada de se construir no campo educacional 

um novo objeto de estudo. Os operadores conceituais demonstraram a construção de novas 

categorias de análise demarcadas pela descrição das relações de saber e poder, mobilizadas em 

jogos reais e em regras móveis de produção. Assim, a arqueologia foucaultiana, assumida como 

postura de conhecimento histórico e como possibilidade conceitual de análise, proporcionou ao 

campo educacional uma reflexão teórica e uma postura de conhecimento separada do fazer 

histórico que mantém o interesse no passado, visto que não lida com a descrição do 

conhecimento de acordo com o seu progresso em direção a uma objetividade. Da mesma forma, 

a perspectiva arqueológica de Foucault abriu a possibilidade conceitual de análise, por meio de 

ferramentas que delimitam os modos de ser e saber, definida por uma série de operadores 

conceituais (formações discursivas, positividade, arquivo), um domínio (os enunciados, o 

campo enunciativo, as práticas discursivas), bem como uma estratégia que não é nem 

normalizando nem interpretando. Concluímos que um dos desdobramentos mais significativos 

aos estudos do campo educacional tenha sido destacar as práticas como uma possibilidade de 

compreender as relações de poder e saber, em seus limites, em suas bordas, onde seus efeitos 

de verdade são produzidos. 

 

Palavras-chave: Episteme; Discurso escolar; Arqueologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

OS VINGADORES (ERA DE ULTRON): ENTRE O CAOS E A HARMONIA, 

(SUPER)HOMENS E MÁQUINAS 

 

BARROS, Maria Emília de Rodat de Aguiar Barreto 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) 

mebarreto58@yahoo.com.br 

 

Esta apresentação consiste em uma reflexão resultante da pesquisa de estágio pós-doutoral 

(PPGEdu/UFPE, 2019), cujo objeto é a análise discursiva da filmografia “Os Vingadores”, 

pelos elevados números de audiência. Para o atual trabalho, propomos um olhar sobre “Os 

Vingadores: a Era de Ultron (2015), ancorado na pesquisa Arquegenealógica (FOUCAULT; 

GREGOLIN), pois investigamos a movência de sentido, observando as relações de poder/saber, 

poder/verdade, poder/subjetivação, por meio das quais é construída uma “história do presente”, 

como um acontecimento que tensiona a memória e o esquecimento. De igual modo, 

consideramos o conceito de enunciado, em “Arqueologia do saber” (FOUCAULT, 1997), por 

ele se inscrever no campo da memória, sob a forma de qualquer registro. Na construção desse 

olhar, ainda entendemos a Mídia Cinematográfica, como um dispositivo de poder (DELEUZE, 

1996), na medida em que engloba o dito, o não-dito, o dizer, o fazer. Na esteira dessa abordagem 

teórica, contemplamos esse filme, tentando responder a perguntas norteadoras da análise: qual 

o papel dos discursos circulados no Universo Cinematográfico Marvel para a criação do 

imaginário dos sujeitos, em sua relação consigo, com os outros? Qual a relação entre a mídia 

cinematográfica e a ‘história do presente’? Constatamos ampla circulação de discursos 

políticos, mítico/religiosos, científicos; além dos discursos sobre a mulher; a reatualização dos 

super-heróis, numa tentativa de salvar o mundo da vilania dos robôs; considerados discursos 

circulados na ordem do dia. Ademais, no desenvolvimento deste enredo, há grande divulgação 

do poder estadunidense, enquanto protetor dos valores, modos de vida do ocidente, responsável 

por sua universalização, inspirando os espectadores do mundo a pensarem nesse projeto de 

sociedade como um modelo, com o consequente processo de homogeneização da história do 

presente, em relação a múltiplos povos e culturas. A partir dessas análises, lançamos um olhar 

sobre ‘como ler filmes hoje’, objetivando que tal perspectiva chegue às escolas. 

 

Palavras-chave: mídia cinematográfica, Vingadores, poder/verdade. 

 

 

 

  



 

 

RECONSTRUÇÃO DO MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA E DO MUSEU 

NACIONAL: ACONTECIMENTO, MEMÓRIA E ESQUECIMENTO 

 

CAMPOS, Jefferson (UEM/UNIFAMMA) 

jeffersongustavocampos@gmail.coma 

 

Neste trabalho, detenho-me sobre discursos relativos à reconstrução do Museu da Língua 

Portuguesa e do Museu Nacional, cujas estruturas e parte do acervo tornaram-se cinzas em 

razão de incêndios nos anos de 2015 e 2018, respectivamente. Volto-me a essa temática devido 

à proliferação de discursos sobre essa memória nacional perdida, assim como pela validade de 

se (re)ler A arqueologia do saber a fim de escrutinar as práticas discursivas afetas aos campos 

político e cultural no tempo presente. O objetivo foi o de compreender a instância 

acontecimental inscrita nesses eventos/desastres a partir dos quais irrompe um conjunto de 

discursos os quais, no exercício de sua função enunciativa, colocam em suspenso a relação entre 

a materialidade artístico-cultural, a arquitetura museológica e a memória. Eis a razão para que 

os conceitos de acontecimento, memória, prática discursiva e esquecimento sejam relevantes. 

Para tratar tais discursos no jogo de sua instância, avento a seguinte problematização: diante da 

profusão de discursos acerca da recuperação física e do estrato imaterial do Museu da Língua 

Portuguesa e do Museu Nacional, quais são os efeitos de verdade produzidos acerca do papel 

das ações político-governamentais envidadas para a reconstrução desses espaços de memória? 

A análise aponta que, no regime de coexistência dos enunciados que circulam pelas mídias 

oficiais desses museus, assim como nos que se perfilam pelos meios de divulgação de 

informação, é constituído um campo enunciativo que tenciona ora os efeitos dos incêndios sob 

a memória, instituindo aos processos de reconstrução o efeito de “ato fundador” dos museus – 

que tornam-se continuidade daquilo que se perdeu –, ora reclamam a instância acontecimental 

dos incêndios como delineador da irrupção histórica de redes outras de memória que, em 

detrimento ou para além das antigas estruturas físicas, ou do acervo perdido, estabelecem vias 

para a captura da emergência de outros novos museus. 

 

Palavras-chave: acontecimento; verdade; esquecimento. 

  



 

 

A RELAÇÃO SABER/PODER NA CONSTRUÇÃO DE PIERRE RIVIÈRECOMO 

INDIVÍDUO PERIGOSO 

 

 

CARVALHO, Ana Maria de (UERN/ PPGL/UERN/IF SERTÃO PE) 

carvalhoana1@hotmail.com 

DUTRA, Wescley Rodrigues (PPGL/UERN/IF SERTÃO PE) 

wescley.dutra@bol.com.br 

 

 

Este trabalho intenta refletir sobre a relação saber/poder na construção do indivíduo perigoso, 

a partir do dossiê Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão, 

organizado por Michel Foucault. A referida obra agrupa: peças judiciárias, como as declarações 

de testemunhas, que foram interrogadas sobre a vida e o modo de ser do autor do crime; artigos 

da imprensa noticiando sobre o caso; relatórios médicos, dentre os quais o parecer assinado 

pelos maiores nomes da psiquiatria e da medicina legal da época e o memorial escrito por 

Rivière, narrando seu crime e suas motivações. Em torno desse acontecimento e a propósito 

dele se cruzaram variados discursos de origem, organização e função diferentes, havendo, 

portanto, uma heterogeneidade discursiva, oriunda das mais divergentes posições de saber e 

poder, revelando-se, pois, como “uma luta singular”, “uma batalha de discursos”. É nesse 

confronto de discursos que nos deteremos, especificamente no discurso dos médicos, 

convocados a dar seus pareceres sobre o acusado, que, a partir dos quais, definiram o desfecho 

para o caso: da sentença de morte já anteriormente decretada, o réu passa a ter prisão perpétua. 

Para tanto, respalda-se nos pressupostos teóricos da Análise do Discurso de linha francesa, em 

conceitos foucaultianos como discurso, relações de saber/poder e vontades de verdade. 

 

Palavras-chave: Discurso; saber/poder. Pierre Rivière; sujeito perigoso. 

  



 

 

A IMAGEM COMO MEMÓRIA E ACONTECIMENTO: DA DITADURA MILITAR 

AO MOVIMENTO #ELENÃO  
  
 

COELHO, Marcieli (UEM)  
marcielicoelho@yahoo.com.br 

SILVA, Maraisa Daiana da (UEM)  
maraisa.d.silva@gmail.com 

 
Em uma perspectiva foucaultiana, a sociedade, longe de ser algo acabado, pronto e inalterável, 

é um organismo vivo e latente que se (re)inventa, se (re)constrói. Ela é o que fazem dela a cada 

época, de acordo com os discursos em circulação, sendo, portanto, a sociedade uma construção 

histórica, uma produção de verdades (FOUCAULT, 2016). A história para Foucault (2016) não 

é contínua, homogênea, linear nem, tampouco, é construída sobre uma verdade. Dessa forma, 

é a história descontínua, dispersa, heterogênea, é singular e transita entre jogos de verdade, com 

a necessária ponderação sobre sua singularidade, una e marcada, de forma a levantar a reflexão 

sobre o modo como os enunciados emergem historicamente e a quais instâncias estão 

articulados. Sendo assim,  este trabalho, vinculado ao Grupo de Estudo em Análise do Discurso 

da UEM (GEDUEM), tem por objetivo, neste simpósio, por meio de um arquivo composto por 

duas materialidades iconográficas, uma de 1968, durante a Ditadura Militar, e outra recente, de 

2018, registrada no movimento #elenão, compreender como se estabelece a relação de 

intericonicidade entre as duas imagens, as quais exacerbam uma memória, um já-dito 

imagético, de mais de meio século, de modo a significar os enunciados que marcaram, 

historicamente, o acontecimento de 2018. 

 
Palavras-chave: História; verdade; acontecimento. 

  



 

 

UMA ANÁLISE ARQUEGENALÓGICA DO CINEMA SOBRE A DITADURA CIVIL-

MILITAR NO BRASIL (1994 - atual) 

 

CÓL, Rafael Marcurio da (UNESP – FCLAr/GEADA - CNPq) 

rafaeldacol@hotmail.com 

 

 Neste trabalho apresentaremos nossa pesquisa em nível de doutorado, a qual tem como objetivo 

principal analisar as resistências em filmes sobre a Ditadura Civil-Militar no Brasil, desde os 

lançados no ano de 1994 aos dias atuais. Sob a perspectiva foucaultiana, verificaremos a 

articulação dos dispositivos, midiático e político, imbricados no cinema nacional na 

reconstrução de memórias populares sobre os anos de chumbo da Ditadura. Não iremos apenas 

diferenciar memórias de história, mas analisaremos os jogos de memórias encenadas no cinema 

nacional, pois tomaremos como corpus filmes baseados em romances memorialistas ou 

biografias, que são: Lamarca (1994), O que é isso, companheiro? (1997), Araguaya: a 

conspiração do silêncio (2004), Zuzu Angel (2006), Batismo de Sangue (2007) e Marighella 

(no prelo). Estes filmes têm como base relatos ou estudos sobre determinados atores, que 

constituíram as formas de resistências no Brasil durante estes governos antidemocráticos. Deste 

modo, poderemos cartografar, a partir do cinema nacional, as formas de resistências e analisar 

a maneira que estas memórias são articuladas para a construção desses filmes. Estes 

acontecimentos passam por um crivo para se adaptar à materialidade cinematográfica e 

chegarem ao conhecimento público. Apesar dos relatados serem de memórias vividas pelos 

combatentes da Ditadura, estes filmes são produzidos pelas mesmas agências de fomento e de 

produção cinematográficas, que durante o período antidemocrático, eram responsáveis pela 

repressão dessas memórias. Assim, propomo-nos a analisar os jogos entre as memórias que 

emergem nos filmes e aquelas esquecidas nesse dispositivo midiático. 

 

Palavras-chave: cinema nacional, Ditadura Civil-Militar, arquegenealogia. 

  



 

 

DO ISSO-FOI AO “ISSO-É”: RETORNOS E EFEITOS DE VERDADE DA 

FOTOGRAFIA “QUAL O RUMO?”, DE ERNO SCHINEIDER 

 

DACOME BUENO, Ana Lúcia (PLE-UEM) 

analuciaveg@gmail.com 

SANTONASTASO, Tascira (PLE-UEM) 

tascira.santonastaso@libero.it 

 

A finalidade primeira da fotografia jornalística seria a de aliar-se ao texto verbal, otimizando a 

eficácia da informação e constituindo, juntos, o registro jornalístico de certo tema (SOUSA, 

2002). Porém, para a concepção discursiva de Michel Foucault (1979, 1997, 2009), os efeitos 

de sentidos produzidos pelas imagens (sejam eles de informação ou não) instituem e são 

instituídos pela historicidade de relações saber-poder. Neste sentido, sob a aura de objetividade 

e de referencialidade da notícia e do discurso jornalístico se fundaria a credibilidade daquele 

tipo de imagem. Além disso, os efeitos de informação ou de relato que uma imagem foto 

jornalística pretende produzir podem passar, ainda, pelo que Barthes (1984) chamou de “isso-

foi”, da fotografia como chã, mas também como testemunho irrefutável da verdade de um 

acontecimento. É o caso da imagem premiada feita por Erno Schineider (1961) do então 

presidente Jânio Quadros, Qual o rumo?, parte central do corpus de análise do presente artigo. 

Buscando intersecções entre as concepções discursivas de Foucault a respeito de 

acontecimento, verdade, dispositivo e biopolítica e daquelas extraídas de A Câmara Clara, foi 

feito o seguinte percurso para a sua leitura: 1) problematizamos o papel do isso-foi na imagem 

em si e, em seguida, de dois de seus reaparecimentos em materialidades jornalísticas, que 

descaracterizaram a imagem original com intervenções digitais para produzir outros sentidos, 

múltiplos e intercambiáveis;  2) pensamos foucaultianamente tais sentidos ao tratarmos das 

condições de emergência da imagem primeira e dos seus reaparecimentos como uma sequência 

enunciativa. Para tanto, discutimos o retorno da “imagem-acontecimento”, outrora arquivo 

histórico, primeiro funcionando como imagem informativa, depois como imagem 

representativa, bem como suas relações com o dispositivo biopolítico da verdade. Em diferentes 

retomadas, o isso-foi produziu o que chamamos de “isso-é” ao emprestar a outras imagens 

sentidos antigos de autenticação. 

 

Palavras-chave: fotografia; discurso; verdade. 

  



 

 

VITÓRIA DE PIRRO: ANÁLISE FOUCAULTIANA DA NOMEAÇÃO DA 

OPERAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL 

 

DIAS, Wesley Mateus (ME – UEM) 

wesleymateus1497@gmail.com 

 

Em abril de 2016, a prisão do ex-senador Gim Argello (PTB) colocou em evidência na mídia o 

nome Vitória de Pirro, fazendo significar a Operação da Polícia Federal que oficializou tal ato 

de detenção pela memória da expressão histórica referente a vitória do Rei Pirro nas Guerras 

Pírricas (280-279 a.C.). Segundo a procuradoria da Polícia Federal, os investigados tentaram 

atrapalhar a apuração de dados da polícia, porém sem êxito. Então, vemos que a nomeação nesta 

operação não se dá de forma despropositada, ou seja, há uma relação entre o nome e a operação 

na qual evidencia uma memória discursiva.  Visto isso, nosso objetivo é compreender o 

funcionamento de sentidos da nomeação dessa operação organizada pela Polícia Federal, por 

meio de uma análise foucaultiana, assim, entenderemos os elementos presentes nas 

investigações nos quais corroboram para esta nomeação. Portanto mobilizaremos de sua obra 

A Arqueologia do Saber (2008 [1969]), um tratado metodológico e historiográfico no qual 

Foucault promove um método analítico que implicitamente usou em seus trabalhos anteriores, 

os conceitos de enunciado, campo associativo, exterioridade, poder e formação discursiva; da 

obra A Ordem do Discurso (2002 [1970]), na qual trata que a produção de discursos na 

sociedade é controlada, trabalharemos o conceito de vontade de verdade. Utilizaremos como 

corpus as notícias sobre o fato e dados de inquéritos do Ministério Público que nos auxiliarão 

a compreender o funcionamento de sentidos desse nome.  

 

Palavras-chave: Vitória de Pirro; Foucault; Nomeação. 

  



 

 

O EMPREGO DE PRÁTICAS, ESTRATÉGIAS E TÉCNICAS NA CONSTRUÇÃO 

DE VERDADES SOBRE A ÉTICA EM PESQUISA EM LINGUÍSTICA APLICADA 

 

EGIDO, Alex (UEL) 

alex.egido.uel@outlook.com  

 

Partindo de uma visão de história geral, esta proposta de comunicação, cujo tema é a ética em 

pesquisa, visa a responder demandas da esfera acadêmica, especificamente na área da 

Linguística Aplicada, no que diz respeito a institucionalização e adoção da ética em pesquisa e, 

também, a demandas da esfera social, no que tange a práticas adotadas por pesquisadores 

quando das interações com seus participantes de pesquisa e os efeitos discursivos dessas 

interações nesses. No recorte do estudo aqui apresentado (EGIDO, 2019), de natureza 

discursiva-histórica-filosófica e orientada pelas epistemologias hermeneuta e construcionista 

social, busca-se descrever, comentar e sintetizar alguns elementos (i.e. práticas, estratégias e 

técnicas) da formação discursiva foucaultiana identificados em três diferentes arquivos (i.e. 

artístico, institucional e acadêmico-científico), que constituem uma história da ética em 

pesquisa em Linguística Aplicada. Os dados interpretados são gerados (viz. questionário 

eletrônico, entrevista semiestruturada e retorno de interpretações) e coletados (viz. produções 

acadêmicas na área da Linguística Aplicada e documentos reguladores de pesquisa) e enunciam 

diferentes recortes históricos do mesmo fenômeno (viz. ética em pesquisa). Os resultados 

indicam a coexistência de discursos acerca do componente ético em pesquisa, que incitam, 

evitam, reinterpretam e expandem práticas (anti)éticas na área da Linguística Aplicada. Em 

síntese, nota-se que as verdades que orientam a pesquisa nessa área do conhecimento são 

localmente construídas, que coexistem. 

 

Palavras-chave: Linguística Aplicada; Ética em pesquisa; Formação discursiva. 

  



 

 

MICHEL FOUCAULT E A GENEALOGIA COMO PERCURSO METODOLÓGICO 

PARA O DIAGNÓSTICO SOCIAL 

 

FÉLIX, Diogo Valério (UNICESUMAR/UNIFCV) 

adv.diogofelix@hotmail.com 

PORTO, Giovane Moraes (UNESP/UNIFCV) 

giovanemoraesporto@hotmail.com 

 

A presente pesquisa pretende analisar a genealogia como método de compreensão e 

desvelamento da realidade. Tendo como principal referencial as construções teóricas de Michel 

Foucault e seus cursos no Collège de France de 1976 a 1979. Poder-se-á sustentar e demonstrar 

a presença de um positivismo crítico nas construções teóricas de Foucault, pois sua análise, 

além de  não recorre a nenhuma questão metafísica ou transcendental, verifica apenas o 

exercício na realidade concreta, não analisa as instituições como universais e a partir do 

conhecimento que se faz dessas instituições deduz toda a compreensão da realidade, mas ao 

contrário, só é possível chegar à compreensão da realidade se analisar o exercício da instituição, 

como incide sobre a acontecimentalização dos fatos a partir de suas singularidades positivas. 

A genealogia consiste em um estudo da gênese dos processos de intervenção na subjetividade, 

ou seja, tanto nos processos de subjetivação quanto nos processos de desubjetivação. A 

genealogia não se separa de três elementos: o poder, o discurso e a subjetividade. O poder se 

inscreve na subjetividade dos indivíduos, naquilo que há de mais íntimo aos indivíduos a partir 

de um discurso de verdade que torna possível seu exercício, ao desvelar a relação de poder a 

genealogia desvela o saber que viabiliza o exercício do poder. A investigação genealógica de 

reconstrução dos discursos de verdades na história se torna um mecanismo de resistência, pois, 

consiste em um resgate/desvelamento das relações de poder a fim de conscientizar os vencidos 

deste processo belicoso de construção histórica. Ao evidenciar a incidência do poder e a 

realidade como efeito deste poder, a genealogia desperta os indivíduos, os conscientizando para 

a necessidade de transformação da realidade para dissolver a relação de dominação e sujeição 

presentes na sociedade, possibilitando a libertação das subjetividades. 

 

 

Palavras-chave: Genealogia; Michel Foucault; Acontecimento; Subjetividade; Poder-saber. 

  



 

 

“EM BRIGA DE MARIDO E MULHER NÃO SE METE A COLHER?” ENUNCIADO 

E PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADES NAS MÍDIAS DIGITAIS ACERCA DO 

FEMINICÍDIO. 

 

FERREIRA, Ângela Paula Nunes (UFPB) 

paulanunesf@hotmail.com 

 

No espaço heterotópico da internet, as hashtags são bastante utilizadas para se levantar 

discussões e indexá-las em diversos aplicativos. O feminicídio da jovem advogada Tatiane 

Spitzer, ocorrido em julho de 2018, foi amplamente divulgado na mídia corporativa, bem como 

nas mídias digitais, sobretudo nas redes sociais. Nesta pesquisa, propomo-nos analisar, à luz 

dos estudos discursivos foucaultianos, de que modo os dispositivos jurídico e midiático acerca 

do feminicídio produzem modos de subjetivação-objetivação da mulher nas mídias digitais. 

Para tanto, analisaremos o retorno do enunciado “Em briga de marido e mulher não se mete a 

colher” para compreender como são construídas verdades acerca do tema “feminicídio” na 

atualidade, quais as relações de força que produzem subjetividades e mudanças nas relações de 

poder e nos regimes de enunciabilidade. O corpus será constituído por publicações que 

emergiram a partir da #tatianespitzer, pelo critério de maior regularidade discursiva. Será 

utilizada uma abordagem descritivo-interpretativa associada ao método arquegenealógico. 

Como resultados parciais, posto que se trata de uma pesquisa de doutorado em andamento, 

analisamos que o efeito de acúmulo gerado pela irrupção de 

publicações/enunciados/acontecimentos, que retomam o enunciado em questão, através da sua 

refutação e atualização, produz novas verdades acerca da prática do feminicídio na atualidade 

e contribui para a sua discursivização. A partir da análise do corpus selecionado, verificamos 

que há uma vontade de verdade de que todos devem intervir, visto que há campanhas incitando 

as pessoas a denunciarem o crime em questão, inclusive postagens que atribuem a culpa pelo 

desfecho trágico nesses casos não só ao homicida, mas também a todos aqueles que podiam 

intervir direta ou indiretamente, mas foram omissos. 

 

 

Palavras-chave: Feminicídio; Vontade de verdade; Mídia digital. 

  



 

 

UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA PROPOSTA DE REDAÇÃO DO ENEM/2017 

 

LIMA, Edson Santos de (UERN) 

edsonsantosln@hotmail.com 

NASCIMENTO, Maria Eliza Freitas do (UERN) 

elizamfn@hotmail.com 

 

Nas produções discursivas contemporâneas, a proposta de redação do ENEM de 2017 surge 

como um acontecimento discursivo que dialoga com a história e a memória discursiva das 

práticas que segregavam os sujeitos Surdos na sociedade. A prova de redação do ENEM/2017 

promove uma série enunciativa que constroem vontades de verdade e relações de poder-saber 

sobre os desafios que esses sujeitos ainda enfrentam no espaço escolar e no mercado de 

trabalho. Desse modo, destacamos um olhar para o enunciado da prova de redação, 

considerando-a como uma instância de delimitação que promoveu diferentes discursividades 

sobre o sujeito Surdo na atualidade. Objetivamos analisar como as relações de poder-saber e as 

vontades de verdades ajudam na construção dos efeitos de sentido nessa produção discursiva. 

Como base teórica, fundamentamos este trabalho nos pressupostos da Análise do Discurso de 

linha francesa através da articulação com as ideias de Michel Foucault, especificamente, com 

os conceitos de discurso, enunciado, governamentalidade, acontecimento discursivo, relações 

de poder e saber, dentre outros. O corpus selecionado é composto dos enunciados que 

constituem a prova de redação do ENEM/2017 disponível no site do INEP. Na análise 

discursiva, a construção do sentido se dá por meio do controle discursivo, que articula 

procedimentos de normatização e de disciplina aos sujeitos candidatos do exame. O controle 

disciplinar recai sobre todos os sujeitos que pretendem ingressar no ensino superior, através das 

relações de poder-saber, as quais estão materializadas nos enunciados discursivos das 

instruções e dos textos motivadores. Tais enunciados visam informar, normatizar e controlar as 

condutas dos candidatos por meio de diferentes estratégias. Além disso, os enunciados da prova 

de redação constroem as discursividades sobre os sujeitos Surdos, articulando vontades de 

verdade que fazem efetivar estratégias de governamentalidade em benefício da inclusão social, 

ao dar visibilidade aos desafios da educação inclusiva na sociedade.    

 

Palavras-chave: Sujeito Surdo; Acontecimento discursivo; Governamentalidade. 

  



 

 

POLÍTICA DE MEMÓRIA NA CONTEMPORANEIDADE: COMISSÃO NACIONAL 

DA VERDADE NO YOUTUBE 

 

MELLO, Yuri (UNESP) 

yuri.amello@gmail.com  

 

Dado o progresso técnico e científico que tomou o século XXI, que se articula a uma 

globalização econômica, social e cultural e a um aparato de telecomunicações em nível global, 

com o advento da informática, principalmente, constrói-se um novo contexto societal, fato que 

provoca novas problemáticas aos estudos linguísticos com o surgimento de novas 

materialidades da linguagem. Nesse sentido, a partir do campo teórico e metodológico da 

Análise do Discurso de linha francesa baseada nas reflexões de Michel Foucault e outros 

autores, o presente trabalho busca se debruçar sobre o funcionamento das novas materialidades 

que fazem funcionar uma determinada memória sobre o período que compreende os anos da 

Ditadura Brasileira e sua reverberação nos meios digitais. Para tanto, toma-se como corpus 

materialidades audiovisuais produzidas e disponibilizadas pela Comissão Nacional da Verdade 

na plataforma youtubológica (em seu canal chamado “Comissão Nacional da Verdade”), cujo 

ponto nevrálgico é realizar o exame e construção da veridicidade de uma memória 

marginalizada, silenciada desde o período em questão aos nossos dias. Desse modo, o presente 

trabalho tem por objetivo observar o funcionamento da memória nos meios digitais que põe em 

cheque duas questões: o aparato de veridicção da memória e a luta estratégica das subjetividades 

contemporâneas, que fazem funcionar saberes, poderes, verdades.  

 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso de linha francesa com Michel Foucault; Comissão 

Nacional da Verdade; YouTube. 

  



 

 

AS REPRESENTAÇÕES MIDIÁTICAS DO SUJEITO INDÍGENA NA REGIÃO DO 

MATO GROSSO DO SUL, MS. 

 

MELO, Sílvia Mara de (UFGD) 

smaramelo2012@gmail.com 

 

Propomos, neste artigo, refletir acerca das representações midiáticas do sujeito indígena 

“sobrevivente” no Estado do Mato Grosso do Sul. O interesse em pesquisar esse tema se deu 

porque, sentimo-nos sensibilizados com o modo de vida do sujeito indígena e a maneira como 

muitas etnias são tratadas pelo homem branco que vive na cidade e que produz cotidianamente 

enunciados preconceituosos em relação aos indígenas. Como corpus de pesquisa, buscaremos 

examinar os enunciados midiáticos do jornal local “O Progresso”, dos anos de 2017 e 2018, no 

que diz respeito às notícias e reportagens envolvendo sujeitos indígenas da região do Mato 

Grosso do Sul, MS. Tomaremos como referencial teórico tanto conceitos da análise do discurso 

de tendência francesa quanto dos estudos culturais que abordam temáticas do nosso interesse, 

conceitos de Sujeito, Identidade, Cultura, Sociedade, Globalização serão desenvolvidos nessa 

pesquisa a fim de que possamos refletir sobre as formações imaginários do povo indígena que 

habita a região do MS. Compreendemos que a Análise do Discurso, teoria com a qual 

pretendemos dialogar mais de perto, permite a interface com autores das ciências sociais e da 

filosofia, desse modo, pretendemos também sustentar nossas análise a partir dos estudos 

culturais, e autores como Tomaz Tadeu da Silva, Kathryn Woodward que tão bem dialogam 

com Stuart Hall serão considerados em alguns momentos de nossas reflexões. Da análise do 

discurso dialogaremos, principalmente, com Michel Foucault e Michel Pêcheux.  

 

Palavras-chave: Mídia, Indígenas, Análise de Discurso. 

  



 

 

O MÉTODO ARQUEOLÓGICO: ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE DISCURSOS NO 

VALE DO ARAGUAIA 

 

MENÊSES. R, Paula Regina (UEG-GO) 

paulareginarm@gmail.com 

BORGES. F. GUILHERME (UEG-GO) 

guilhermefigueiraborges@gmail.com  

 

Esse estudo traz um recorte da dissertação de mestrado “Dom Pedro Casaldáliga: Os Sujeitos e 

o Lugar no Vale do Araguaia” com o objetivo de apresentar as práticas discursivas na região 

Nordeste do Estado de Mato Grosso, no contexto da Ditadura Militar, conflitos rurais pela terra 

e movimentos sociais nesse lugar. Apresentaremos pelo método arqueológico a análise das 

práticas discursivas por intermédio do jornal Alvorada da Prelazia de São Félix do Araguaia-

MT, adepta a Teologia da Libertação, que com uma perspectiva progressista apresenta desde 

os anos de chumbo um trabalho social em favor das causas sociais e da terra. O corpus 

selecionado consiste em exemplares do jornal Alvorada entre os anos de 1978 a 1984, este, 

criado em 1970 pelo bispo e leigos da comunidade chegou a ser o único veículo de comunicação 

na região. Para análise do corpus foi escolhido a seção reservada ao bispo Casaldáliga no jornal, 

“Carta de nosso bispo”, que em formato de diálogo aberto retratava não só assuntos religiosos, 

mas também a política nacional, denunciando diversas injustiças na região, como trabalho 

escravo. Dessa forma, temos como objetivo nesse recorte apresentar pelo método arqueológico, 

via materialidade discursiva do jornal Alvorada produzidas pelo bispo Dom Pedro Casaldáliga, 

as possibilidades e condições de transformação dos discursos na descrição dos acontecimentos, 

“como apareceu um determinado enunciado, e não outro em seu lugar?”. Assim, por meio dos 

conceitos arqueológicos de discurso, acontecimento, enunciado, função enunciativa e 

Formação Discursiva, elucidando nessas discursividades as condições histórico-sociais que 

permitiram a constituição dos sentidos tanto na região do Araguaia quanto em Casaldáliga. 

 

Palavras-chave: Discurso; Arqueologia; Acontecimento; Vale do Araguaia. 

  



 

 

O ENUNCIADO NA CONSTRUÇÃO DE UM DESLOCAMENTO DO SUJEITO: 

ANÁLISE ARQUEOGENEALÓGICA DE DUAS CAPAS DA REVISTA VEJA SOBRE 

O JUIZ SÉRGIO MORO 

 

PEREIRA, Anísio Batista (PPGEL-UFU/FAPEMIG) 

pereira.anisiobatista@ufu.br 

 

No contexto das práticas discursivas na contemporaneidade, percebe-se a produção e circulação 

de um número elevado de enunciados, sobretudo pela mídia digital que facilita suas dispersões. 

Nessa direção, outro aspecto considerável é o histórico, cujos acontecimentos políticos 

desencadeiam construções e produzem efeitos de verdade, como é o caso da operação Lava Jato 

que vem passando por reviravoltas e sua imparcialidade questionada. Pensando nessas questões 

que norteiam os campos político e jurídico brasileiros na atualidade, pelo presente trabalho se 

propõe a problematizar os enunciados circulados em duas capas da revista Veja sobre o juiz 

Sérgio Moro, sendo que uma delas data de 2015 e a outra, 2019, com o objetivo de refletir, 

discursivamente, suas construções contraditórias por um mesmo veículo de comunicação. Para 

tal análise, ampararemo-nos no suporte teórico-metodológico vinculado à Análise do Discurso 

francesa, sobretudo a partir da proposta de Michel Foucault (1999; 2000; 2008; 2010), tendo 

em vista os conceitos de enunciado, jogos de verdade, sujeito e saber-poder. Trata-se de dois 

enunciados cujas condições históricas de possibilidade se diferenciam e o sujeito sobre o qual 

se fala, no discurso da capa de 2019, é deslocado no sentido negativo em relação a de 2015. O 

sujeito se inscreve no lugar de juiz na primeira data e na segunda, ministro da justiça. Por meio 

de uma linguagem verbal e imagética, o sujeito juiz referido, que no caso encontrava-se em um 

lugar de verdade, é colocado em xeque, cujo símbolo metafórico de uma estátua se 

des(moro)nando acaba por deslocar essa verdade e construir uma outra (de herói a vilão), 

criando um jogo a partir de dois momentos históricos distintos nos quais o sujeito se inscreve. 

Dessa forma, esse confronto discursivo evidencia a relação saber-poder a partir do que pode ou 

não dizer um juiz e sua postura de (im)parcialidade.  

 

Palavras-chave: enunciado; sujeito; jogos de verdade; saber-poder. 

  



 

 

DISCURSO E HIV/AIDS: UMA ANÁLISE DE MANCHETES DAS REVISTAS VEJA 

E GALILEU SOB A PERSPECTIVA FOUCAULTIANA 

 

RAMARI, Thiago Henrique (UEM) 

thiago.ramari@gmail.com 

 

No artigo proposto, realiza-se uma reflexão discursiva sobre HIV/Aids na imprensa brasileira, 

a partir do aparato teórico desenvolvido por Foucault em A arqueologia do saber. A justificativa 

para o trabalho se ampara tanto na pertinência social do tema, já que o HIV/Aids é um problema 

de saúde pública abordado regularmente pelos meios de comunicação, como na relevância do 

pensamento foucaultiano para se compreender questões da contemporaneidade. O objetivo 

principal é refletir sobre os discursos que constituíram e/ou constituem o campo do HIV/Aids 

no país desde a década de 1980, com base na análise de duas manchetes publicadas pelas 

revistas brasileiras Veja e Galileu - a primeira circulou em 26 de abril de 1989, com o título 

“Cazuza: Uma vítima da Aids agoniza em praça pública”; e a segunda é de agosto de 2017, 

com o título “Eu vivo com HIV e o preconceito é a pior parte”. Para tanto, são mobilizados os 

conceitos de acontecimento, enunciado, discurso, a priori histórico e arquivo, assim como as 

condições de formação dos objetos, dos enunciados e dos conceitos, todos propostos por 

Foucault. Como resultado, observa-se que as manchetes trazem, na sua constituição, enunciados 

derivados da medicina, do direito e da religião e que, apesar das diferenças discursivas relativas 

à época em que circularam, ambas reforçam a ligação entre a enfermidade e o grupo de homens 

que fazem sexo com outros homens, a exemplo dos homossexuais e dos bissexuais.    

 

Palavras-chave: discurso; Foucault; HIV/Aids. 

  



 

 

ESPELHO DA VIRILIDADE: MODOS DE SUBJETIVAÇÃO DO HOMEM E DA 

MULHER NA SUPERSÉRIE “ONDE NASCEM OS FORTES” 

 

ROCHA, Tacia (UEM-PLE) 

tacia.rocha.f@gmail.com 

 

Modos outros de subjetivação do homem e da mulher estão rompendo com o tradicional regime 

de verdade no qual ao primeiro é dada a condição essencial e primeira da humanidade e à 

segunda, o lugar secundário (BEAUVOIR, 1970). Essa ressignificação de gênero passa pelos 

dispositivos virilidade e feminismo e ganha “visibilidade” e “enunciabilidade” (DELEUZE, 

1990) em diversos espaços. A mídia, por exemplo, tanto faz um resgate de memória e do 

estabelecimento do imaginário de uma identidade social, quanto provoca no público que a 

consome à uma “experiência de si”, uma determinada “relação consigo”. Nesse sentido, 

adotando a perspectiva discursiva de linguagem em intersecção com os estudos de Michel 

Foucault, neste simpósio, o estudo tem por objetivo demonstrar o modo como a “tecnologia do 

eu” é agenciada pela supersérie Onde nascem os fortes (2018), exibida pela TV Globo, na qual 

o sujeito homem confessa a si mesmo, a partir do que aprendeu com o sujeito mulher, 

desvelando “novos” modos masculinos de ser e de estar na cultura. Os resultados apontam que 

a (sub)versão de papéis de gêneros que reconhece a mulher como um sujeito de coragem e de 

justiça, que busca romper com a prática da misoginia. As condições de democracia e de 

governamentalidade global possibilitam que a mulher mostre sua potência em recriar-se e 

convida o homem a reconhecê-la nesse processo, bem como tomá-la como espelho para 

formulação de sua própria virilidade. 

 

Palavras-chave: discurso televisivo; técnicas de si; virilidade. 

 

  



 

 

A (DES)ORDEM DO DISCURSO POLÍTICO NO BRASIL: OS CENÁRIOS DOS 

IMPEACHMENTS DE COLLOR E DE DILMA DISCURSIVIZADOS PELA MÍDIA 

 

ROMANO PACÍFICO, Isadora (UNESP/FCLAR) 

isadoraromano@gmail.com 

Orientadora: Maria do Rosário Gregolin 

 

O objetivo de nossa pesquisa é analisar a produção dos discursos que circularam na mídia digital 

sobre os impeachments dos presidentes brasileiros Fernando Collor de Melo, em 1992, e da 

presidente Dilma Rousseff, em 2016. Com base na Análise do Discurso, tendo como eixo o 

método arqueológico de Michel Foucault, propomo-nos analisar os discursos da mídia 

corporativa, a saber a Folha de São Paulo, e da mídia alternativa, Mídia Ninja, na rede social 

Facebook. Nessa perspectiva, o discurso é fundante: as coisas não preexistem às palavras, são, 

antes, os discursos que produzem as coisas, as verdades de um certo momento histórico. Que 

tipo de verdades os discursos produzem, historicamente? Perguntas como essa pululam na 

urgência dessa pesquisa. No que respeita ao corpus, interessa-nos compreender, teórica e 

epistemologicamente, o modo como a mídia - instância de produção e circulação de discursos 

-, refere-se ao campo político, em tempos de sociedade do espetáculo; analisaremos a memória 

histórica que se mantém – renovada – nos discursos midiáticos sobre os impeachments, 

acontecimentos políticos do final do século XX e início do século XXI. Será fundamental para 

nossa pesquisa considerar alguns questionamentos para entender como a mídia discursiviza os 

impeachments: como é noticiado o impeachment de Collor? Quais adjetivos se referem ao 

impeachment, em 1992? Quais sentidos são silenciados e quais apagados, quando do 

impeachment de Dilma Roussef, em 2016? Consideramos pertinente olhar para a mídia como 

um dispositivo, conceito foucaultiano que envolve um conjunto heterogêneo de relações que se 

conectam historicamente entre linhas de estratificação e linhas de atualização, que engloba 

discursos variados, enunciados científicos, instituições, organizações arquitetônicas, entre 

outros. “O dispositivo é a rede que se pode tecer entre estes elementos” (FOUCAULT, 2000, 

p. 244).  
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O ASILO E OS IDOSOS: MEMÓRIAS DO ESPAÇO E DO SUJEITO 

 

SANCHES, Hoster Older (IFPR) 

hoster.sanches@ifpr.edu.br 

 

O presente trabalho busca apresentar um diagnóstico atual sobre a memória discursivo sobre 

asilo para idosos da cidade de Jacarezinho, Paraná: o asilo São Vicente de Paulo. O corpus 

elaborado e analisado neste trabalho compreende um recorte de discursos materializados em 

documentos da instituição e em entrevistas de colaboradores do asilo em destaque. A 

investigação é de ordem discursiva, de fundamentação teórica de Michel Foucault (2013) e a 

contribuição de Jean-Jacque Courtine (2014) para a formação do conceito de memória 

discursiva, aplicada como ferramenta de análise nesta investigação dos discursos que circulam 

no asilo. Além de buscar contribuir para com os estudos discursivos sobre a memória discursiva 

das instituições disciplinares, em especial, a instituição asilar, o crescimento da população idosa 

brasileira justifica o trabalho científico empreendido, tendo em vista a necessidade de se refletir 

sobre espaços institucionais especializados nos cuidados para com essa população. Assim, o 

objetivo geral é conhecer como os discursos, inscritos em enunciados institucionais e 

materializados em diferentes superfícies, constroem uma memória discursiva do referido asilo. 

São os objetivos específicos: a) identificar os enunciados que formulam a memória discursiva 

do asilo em destaque; b) analisar como esse espaço físico institucionalizado encontra-se 

discursivizado nas séries enunciativas selecionadas; c) descrever a memória construída sobre 

essa instituição. A partir da análise discursiva das sequências enunciativas constituintes do 

quadro enunciativo que compõe o corpus, observou-se que o discurso da instituição opera um 

deslocamento da memória do asilo: o de uma instituição disciplinar; para a memória da 

instituição familiar, ressignificando a memória do asilo na de um lar para aqueles idosos e 

idosas institucionalizados. 

 

Palavras-chave: Análise do discurso; Memória discursiva; Asilo para idosos. 

  



 

 

PARRESIA, EDUCAÇÃO E VIDA MELHOR:  

AGENGIAMENTO DE SABERES E SUBJETIVAÇÃO NA MÍDIA 

 

NASCIMENTO, Maria Eliza Freitas do. (UERN) 

elizamfn@hotmail.com 

SANTOS, Antonio Genário Pinheiro dos (UFRN) 

gennaryo@yahoo.com.br 

 

Ancorado nos pressupostos foucaultianos sobre a produção da verdade, este trabalho busca 

analisar a marcação de parresia e os modos de subjetivação do professor, atrelados à sacra 

regulamentação da educação superior no Brasil. Investigam-se operações discursivas em 

objetos midiáticos, a partir das quais são os sujeitos do ensino subjetivados face aos efeitos de 

franco-falar que se vinculam à historicidade dos documentos e garantias institucionais 

(Constituição Federal de 1988,  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB e Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC). Entende-se que, uma vez mobilizadas e retomadas pela 

mídia ao reportar e produzir dizeres sobre a educação nacional, os efeitos de releitura desses 

documentos não apenas norteiam e circunscrevem o processo de formação docente, mas 

balizam e incutem a atuação profissional, alocando a educação como o manto da transformação 

social e como espaço de agenciamento de uma vida melhor. Assim, trata-se do empreendimento 

de leitura discursiva de objetos midiáticos – sítios, propagandas e manchetes – associadas a 

instrumentos oficiais de análise e produção de saber sobre a escola, o ser professor e a educação 

brasileira. Com fundamentação na arqueogenealogia de Michel Foucault, busca-se a 

problematização sobre a produção da verdade e o gerenciamento biopolítico da formação e 

atuação do professor, vislumbrando os documentos regulamentadores oficiais como 

instrumentos que colocam em jogo íngremes relações de poder-saber, oportunizando, desse 

modo, a subjetivação docente pela justificação da qualificação profissional no bojo da fala 

franca. As análises apontam para a marcação de parresia no falar sobre a educação nacional, 

assim como para o efeito de condução de si, uma política do cuidado de si, na docência, isto é, 

a constituição da subjetividade do professor, face aos objetivos institucionais para sua formação 

profissional e em consonância com os ditames, diretrizes e exigências para a sua colocação e 

atuação no mercado de trabalho. 

 

  



 

 

DISCURSO, ACONTECIMENTO E PRODUÇÃO DE VERDADES NA HISTÓRIA: 

OS SABERES NA CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO QUILOMBOLA NA MÍDIA 

 

SOUSA, Claudemir (UNESP/UEMA/CNPq) 

claudemir201089@hotmail.com 

 

Este trabalho analisa a constituição do sujeito quilombola em enunciados do Jornal O Estado 

do Maranhão, dos anos de 1975 a 2012. A realização desta pesquisa mostra-se relevante para 

compreender como a identidade dos sujeitos habitantes de comunidades tradicionais foi 

concebida ao longo da história nas instâncias sociais autorizadas a falarem deles e como eles se 

concebem. O principal objetivo deste trabalho é analisar os deslocamentos no modo de enunciar 

o sujeito quilombola na mídia e como essa discursivização se apoia em diferentes saberes e 

verdades que produzem identidades para esse sujeito. Para tanto, recorremos à 

arqueogenealogia de Michel Foucault, que compreende a genealogia como uma instância em 

que se confrontam o saber erudito (aquele que goza de reconhecimento e status científico) e o 

saber dominado (considerado como um saber menor diante da pretensão de verdade e 

cientificidade do saber erudito) e a arqueologia como um método de análise das discursividades 

locais (FOUCAULT, 2013). O corpus dessa pesquisa é composto de 172 enunciados, 

organizados a partir das regularidades entre três escolhas temáticas mobilizadas para 

discursivisar o sujeito quilombola. Concluímos que a discursivização do sujeito quilombola no 

jornal O Estado do Maranhão sofre movências, fazendo-os emergir como um fenômeno do 

passado distante, um entrave ao desenvolvimento científico, tecnológico e econômico do país, 

e também como um cidadão de direito, mas que precisa ser classificado e distinguido dos 

demais para ter acesso a direitos sociais. 

 

Palavras-chave: Discurso; Sujeito quilombola; Mídia impressa. 

  



 

 

GOVERNAMENTALIDADE NEOLIBERAL DA HISTÓRIA ATRAVÉS DOS GUIAS 

POLITICAMENTE INCORRETOS (2008-atual): VERDADE, PODER-SABER E 

CAPITAL HUMANO 

 

UNGARI, Diego de Freitas (GEADA)  

diegoungari@gmail.com 

 

Nesta comunicação, pretendemos pensar como as concepções de neoliberalismo presentes nos 

ditos, escritos e entrevistas de Michel Foucault, podem nos auxiliar a pensar sobre determinada 

(re)escrita da História, que entendemos como governamentalizada. Buscamos através de sua 

arqueogenealogia, compreender como estas subjetividades, ditas neoliberais, passaram a ter um 

lugar privilegiado na escrita da História brasileira, acreditando, inclusive, que seriam uma 

espécie de “gestores do poder-saber da história”, pois vemos semelhanças entre o momento de 

sua emergência e a forma como produzem suas verdades através de um olhar empresarial de 

eficiência, concorrência e capital humano (só antes vistos nos estudos dos chamados “Chicago 

Boys”, na década de 60). Para tanto, analisaremos os seguintes Guias: Guia Politicamente 

Incorreto da História do Brasil (2009), Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo 

(2011), Guia Politicamente Incorreto da História da América Latina (2013) e o Guia 

Politicamente Incorreto do Economia Brasileira (2015), a fim de compreender como estes 

temas, em disputa de narrativas e estas mazelas nacionais como são a Ditadura Civil-Militar e 

a Escravidão negra, foram abordados e apropriados nos chamados “Guias Politicamente 

Incorretos”, analisados tanto na forma escrita quanto em sua versão televisiva, exibida cerca de 

dez anos depois da publicação do primeiro livro, no canal a cabo History Channel (2018). Esta 

pesquisa se justifica, pois cremos que essa (re)escrita da História governamentalizada além de 

produzir estas subjetividades neoliberais também está influenciando na criação e solidificação 

de políticas públicas e legislativas, como o Escola Sem Partido. Objetivamos, portanto, 

compreender como estes discursos e dispositivos políticos, jurídicos e midiáticos opera(ra)m 

na (re)escrita da História e no governo da História neoliberal, promovendo estes revisionismos 

a partir de três conceitos chave que podem ser observados tanto nos Guias quanto nas políticas 

legislativas: os conceitos de poder-saber, verdade e capital humano.   
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ARQUEOGENEALOGIA E AS CONDIÇÕES DE EMERGÊNCIA, 
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Filiada aos eixos de pesquisa do Grupo de Estudos em Análise do Discurso da UEM 

(GEDUEM-CNPq) a tese de doutorado “Tecnologias, letramentos e língua portuguesa: o digital 

como prática inovadora no Colégio Estadual Indígena Kuaa Mbo’e” assume como temáticas 

centrais: a língua, o discurso, a tecnologia, a cultura e os letramentos. A problematização 

delineada para esta pesquisa atenta-se para os modos como as tecnologias podem funcionar 

como um recurso de aprendizagem eficaz para suprir algumas das lacunas educacionais, 

especificamente de letramento escolar, e criar condições de possibilidades de práticas 

inovadoras nas comunidades indígenas do Paraná. Nesta comunicação, explanamos, 

discursivamente, as condições de produção da nacionalidade e da etnicidade, tendo em vista 

que, investigamos, por meio dos dispositivos operacionais: “O quê?”, “Como?, “Por quê?”, as 

relações entre nações e etnias. Tais dispositivos são guiados pelas marcas significativas do 

acontecimento discursivo e das (des)estabilizações discursivas, visibilizado pelas relações de 

saber e poder que constituem a atual situação dos sujeitos de etnias indígenas no país. Nesse 

sentido, ao considerar o contexto de diversidade cultural e linguística, torna-se fundamental 

uma discussão sobre os sistemas de poder que apóiam ou deslegitimam a produção de verdades 

(FOUCAULT, 2012c) que constituem este contexto. Para isso, à luz da perspectiva teórica 

foucaultiana (FOUCAULT, 2012a; 2012b; 2012c; 2010a) analisamos a emergência dos 

discursos e das práticas discursivas sobre a diversidade e os Direitos Humanos; o PPP da Escola 

Indígena Kuaa Mbo'e e as possibilidades da educação como promotora da autodeterminação 

dos povos indígenas, visando compreender aos regimes de verdades e as ordens discursivas 

construídas nas sociedades que arquitetam as relações de saber-poder entre aquilo que é dado 

como nacional e aquilo que é étnico. Embora estabeleçam relações de codependência, etnia, 

nação, identidade e cultura possuem regimes de funcionamentos específicos, e são 

(re)modeladas em função do(s) verdadeiro(s) de uma época.  
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O MAL-ESTAR DO HOMO JURIDICUS E A CONTRA-GENEALOGIA DA 

MODERNIDADE:  A INFLUENCIA DA BIOPOÍTICA NO PARADOXO ENTRE A 

PERSONALIDADE COMO DIREITO E O IMAGO-DEI COMO HERANÇA 
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O deslocamento da função fenomenológica do indivíduo no rompimento episódico 

do que se entende como medieval e moderno deduz uma herança da dignidade, em seu sentido 

de legitimidade teológica, em que o homem seria digno a partir do caráter do imago-Dei, para 

uma ideia contratual do sujeito de direito digno a partir de sua racionalidade. Esse rompimento, 

em que uma metafísica legitimadora se transporta a uma metafísica racional baseada na ideia 

de faz nascer o novo lócus do individuo na sociedade. Nesse sentido que o mal-estar social 

(unbehagen) recalca o sujeito deslocado, por obrigar-lhe a lidar com uma autoreferencia 

ordenada pelo externo, ligando-o com o diagnostico das consequências do desabrigo social 

frente a maximização dos prazeres pelo mundo globalizado e transportando-o sobre uma 

apreensão de um conceito externo de anulação do mal-estar frente a repressão de seu 

subjetivismo que desprende seu significado para um elemento jurídico. Este elemento jurídico 

passa a ser utilizado como elemento realizador da ampliação de uma estrutura fetichista, sob a 

sublimação do contrato e a repressão do conteúdo animal, isso causa uma politização de um 

elemento sacralizante, uma mitologia do direito sobre o sujeito, de forma que, se inicia uma era 

biopolítica, em que o sincretismo entre ser e dever-ser se coisificam em uma apreensão racional 

de sociedade. A investigação da origem (Ursprung) do elemento subjetivo da modernidade, 

pode trazer em um conflito direito com sua antipoda racional, qual seja a invenção 

(Erffindungi), ou a justificação para a busca um conflito entre o Saber e a Verdade sobre o 

conjunto racional do individuo e sua relação com seus direitos fundamentais 

 

Palavras-chave: Biopoder; Mal-estar, genealogia. 

 

  



 

 

HAYAO MIYAZAKI: NO LIMIAR ENTRE O TIRANO E O ANARQUISTA 
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Esta pesquisa se dedica a estudar o modo de construção do sujeito que é diretor-autor-tradutor, 

o cineasta japonês Hayao Miyazaki. Para tanto o material de análise que será recortado em 

corpus para este trabalho será o conjunto da obra produzida por Hayao Miyazaki dentro do 

Studio Ghibli, uma vez que esse sujeito se constitui por meio desta obra. Ao construirmos o 

percurso discursivo analítico desse trabalho muitas vezes nos surpreendemos pelo modo de 

fazer do diretor que, em meio a ordem do discurso tecnológico japonês, fazia com que seu 

discurso emergisse de forma tradicional que também remetia a arte japonesa, nos inquietava a 

ponto de significar, para nós, enquanto resistência, não só pela condição de existência dos 

enunciados fílmicos, mas por seu processo de construção. Dessa forma, buscamos entender o 

modo de construção desse sujeito, em meio aos jogos de relações de poder do cinema de 

animação: oriental e ocidental, digital e tradicional, com histórias e personagens naturalizadas 

ou significando de forma diferente. Realizamos um aprofundamento nos estudos culturais em 

diálogo com os pensamentos foucaultianos, a fim de entender também este aspecto que não 

poderia ser desprezado. Os resultados apontam que Miyazaki estaria no limiar entre o tirano e 

o anarquista atuando com o modo de ser de um sujeito ético que se dá como uma forma de 

subjetividade enquanto uma instância discursiva. 
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 ESTRATÉGIAS DE RACISMO DE ESTADO SOBRE A PREVENÇÃO DE IST’S 

PARA A MULHER LEBISCA  
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O presente trabalho observa a discursivização da ausência de métodos apropriados para a 

prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) para a mulher lésbica. A pesquisa 

toma como centrais, nesta investigação, as noções desenvolvidas por Foucault (1988) (2010) 

de biopolítica e racismo de Estado. O trabalho se justifica pela relevância de se discutir a saúde 

sexual da mulher lésbica, que vem de um processo de invisibilidade histórica. A análise parte 

da interrogação sobre como funcionam as estratégias – ou falta delas – biopolíticas para a 

produção de vida dessas mulheres. Tem-se por objetivo analisar como os discursos jornalísticos 

visibilizam questões acerca da ausência de dispositivos apropriados para a prevenção de IST’s 

para mulheres que fazem sexo com mulheres e, a partir disso, possibilitar um olhar mais 

cuidadoso para este grupo. Para tanto, são mobilizados os conceitos de função enunciativa e 

modalidade enunciativa para o trato com as materialidades discursivas. O corpus compreende 

quatro excertos de três reportagens jornalísticas que discutem questões acerca da sexualidade 

da mulher homossexual, bem como a falta de dispositivos apropriados contra às IST’s. Com as 

análises, concluiu-se que é a partir de uma atuação racista do Estado que as mulheres lésbicas 

são deixadas em situação de risco e vulneráveis, uma vez que não há uma atuação efetiva do 

Estado para a produção de qualidade de vida deste grupo, o que promove a sua morte, a outra 

face da biopolítica. 
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DOIS BRASIS: A (RE)CONSTITUIÇÃO DE IDENTIDADES EM PERÍODOS DE 

ELEIÇÃO1 

 

CORIOLANO, Janaina Ferreira (PUC CAMPINAS) 

janaina.coriolano@gmail.com 

 

A partir da observação do fenômeno que podemos chamar de polarização, que manifestou-se e 

ainda se manifesta em muitos contexto discursivos, a pesquisa de mestrado que ora se inicia 

busca compreender como os sujeitos se constituem/constituíram identitariamente no interior 

dos espaços discursivos das mídias sociais, tomando o período de campanha eleitoral de 2018 

no Brasil, em especial o momento do segundo turno, como corpus de análise de recortes do 

Facebook e Twitter, a fim de compreender quem é e como atua esse sujeito nesses espaços. 

Nessa perspectiva, temos o objetivo de analisar a intersecção entre os discursos político e 

midiático na construção de representações em torno dos candidatos que se alinhavam aos dois 

polos, como também compreender de que maneira a identidade polarizada e os conceitos de 

“regimes de verdade” e de “vontade de verdade” aparecem no interior desses discursos. Além 

disso, temos o intuito de estudar esse sujeito participante desse contexto discursivo, de modo a 

analisar até que ponto encontra-se em uma posição de um sujeito híbrido, passando a compor 

subjetividades que extrapolam os limites entre o humano e as coisas. Por outro lado, esse sujeito 

é ainda “fixo” a sistemas identitários “fechados” e rígidos, sendo submetido à ordem do 

discurso, às posições de sujeito e aos sistemas de exclusão e rarefação que permeiam esses 

espaços. A pesquisa de caráter interdisciplinar apresenta como dispositivo teórico analítico a 

Análise do Discurso, buscando reunir, através da ferramenta Netvizz, materiais como vídeos, 

ilustrações, reportagens e comentários, disponíveis nas redes sociais no período de janeiro a 

outubro de 2018 e, posteriormente, estabelecendo eixos temáticos de análise, organizados a 

partir das regularidades discursivas encontradas nos recortes. Visamos, assim, compreender a 

maneira com que os sujeitos resgatam e produzem discursos “outros” que passam a constituir 

as identidades e memórias individuais e principalmente coletivas, produzindo verdades.  

 

Palavras-chave: Identidade; Mídias Sociais; Sujeito.  
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O DISCURSO JURÍDICO DA CAPACIDADE CIVIL INDÍGENA: MARCAS DE 

EXCLUSÃO INSERIDAS PELA CRIAÇÃO DISCURSIVA. 
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O objetivo deste trabalho é problematizar e analisar o discurso jurídico que retrata a capacidade 

civil dos indígenas no Brasil, como interventor em sua constituição. Para tanto faz-se uma 

abordagem por meio das diversas teorias da linguagem sobre as concepções de língua e 

linguagem. Em seguida fez-se um recorte do texto previsto no parágrafo único do artigo 4º do 

Código Civil (Lei n.10.406/2002), considerando as alterações previstas pelo Estatuto da Pessoa 

com Deficiência (Lei n. 13.146/2015) e os reflexos do Estatuto do Índio (Lei n. 6.001/1973). 

Após, passa-se a análise, em especial, fundamentada em Foucault (1969, 1970, 1979), 

identificando como os indígenas são excluídos e (re)construídos pelo discurso. Os 

procedimentos metodológicos têm suporte na arqueogenealogia foucaultiana. Partiu-se da 

hipótese de que mesmo com os avanços sociais, culturais, discursivos, dentre outros, as 

tentativas de inclusão do sujeito indígena terminam por excluí-lo socialmente, dado o discurso 

hegemônico e que o mantém na condição de “deficiente”. Elegeu-se como questões de pesquisa: 

o discurso esculpido na norma traz uma “ilusão” de que os índios estão sendo protegidos em 

seus direitos e tratados de forma igualitária pelo ordenamento jurídico? Os efeitos de verdade 

que são valorizados pela sociedade interferem na constituição da representação que a sociedade 

tem sobre o sujeito indígena? Vê-se que o tratamento díspar quanto à capacidade civil de um 

“branco” e um indígena é apreciada de forma diferenciada. Enquanto o “branco” só é incapaz 

dado ser menor de idade, por exemplo, o “índio” caso “não integrado” (conforme o Estatuto do 

Índio), só poderá ser considerado capaz, caso preencha todos os requisitos evidenciados na lei 

especial, o que reforça o pensamento de Foucault de que o discurso não é casual, mas fruto de 

mecanismos de controle e relações de poder. 
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CIDADE, DISCURSO E BIOPOLÍTICA: A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO 
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Segundo Foucault (1988), desde o século XVIII, o biológico passou a ser uma questão política. 

Desse ponto de partida, inúmeros dispositivos de poder se articulam para a constituição de 

corpos eficientes, saudáveis, produtivos e dóceis. Em uma cadeia de significações de saber-

poder, as mídias digitais, na capital maranhense, destacam incessantemente a relevância do 

cuidado da população com a saúde, agregando discursos que ratificam a atuação dos poderes 

públicos em relação aos corpos que ocupam a cidade (LAVRA, 2017). Neste trabalho, para 

análise da construção do sujeito saudável, tomamos as academias ao ar livre (AAL) como 

mecanismos de disciplinamento do corpo e dispositivo de controle e vigilância do governo 

sobre os corpos dos indivíduos. Analisamos enunciados referentes às AAL, instaladas em 

espaços públicos da cidade ludovicense, divulgados na página da Prefeitura de São Luís. Os 

estudos de Michel Foucault balizam a perspectiva teórico-metodológica deste estudo. O 

trabalho justifica-se pela necessidade de reflexão sobre as práticas discursivas que, 

cotidianamente, atravessam nosso corpo, visam nos inserir em redes de sentidos de um biopoder 

que atua, por meio das mídias, e buscam nos convencer de que o corpo saudável é requisito 

indispensável para uma boa socialização.  
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HETERONORMATIVIDADE, DISPOSITIVO DE PODER E A SUBJETIVAÇÃO 

FEMININA EM DISCURSOS MIDIÁTICOS 

 

FARIA, Bruna (UEM) 

bruna_caf@hotmail.com 

 

Este projeto de pesquisa tem como objeto teórico de investigação os discursos midiáticos que 

que se filiam à uma “prática discursiva” (FOUCAULT, 1972) heteronormativa ao fazerem 

referência ao sujeito feminino. Com um olhar crítico voltado à diversas mídias destinadas ao 

público feminino, buscamos compreender, na sociedade pós-moderna, a forma como os 

conhecimentos acerca da mulher são construídos na condição de “verdades” impostas, os quais 

nos possibilitam entender o quanto a mídia massiva diz como a mulher deve ser. O material de 

análise inicialmente se deu com a publicação, na revista Veja, em 18 de abril de 2016, da 

matéria assinada pela jornalista Juliana Linhares, intitulada “Marcela Temer: bela, recatada e 

do lar”. A pesquisa está orientada teórica e metodologicamente pela Análise do Discurso de 

vertente francesa, na perspectiva de Michael Foucault. Avaliamos de que forma a chamada 

heteronormatividade compulsória funciona como dispositivo de poder-saber, em diferentes 

discursos midiáticos e épocas, com a finalidade de analisar a produção discursiva sobre a 

mulher, a qual gira em torno das temáticas de beleza, pudor e devoção à família e ao marido. 

Como objetivos específicos, propomos 1) descrever o discurso sobre a representatividade da 

mulher em mídias e épocas distintas e 2) analisar o funcionamento discursivo da 

heteronormatividade compulsória no corpus selecionado para as análises. 
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O QUE RESTA DA PERSONA? O LIMIAR ÉTICO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA EM TEMPOS DE BIOPOLÍTICA E BIOPODER 
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RESUMO: O debate acerca da proteção integral da pessoa humana, exige uma abordagem 

crítica a respeito de sua identidade, em especial das condições éticas em que a personalidade 

jurídica do indivíduo contemporâneo é fixada.  Assim, nos marcos teóricos da biopolítica e do 

biopoder, em especial a partir do século XX, novas bases são fixadas para o problema dos 

direitos da personalidade, na medida em que passou a se observar que a identificação dos 

indivíduos é constituída a partir de elementos meramente biológicos, tornando-se, necessário 

reelaborar, criticamente, a discussão acerca da personalidade jurídica.  Nesse sentido, o presente 

estudo, apresenta como hipótese de investigação, o escrutínio arque-genealógico acerca dos 

elementos constitutivos da personalidade jurídica, a partir da persona como a “máscara”, do 

personagem que atribui a possibilidade de identificação pessoal e social do sujeito. Dentro dessa 

perspectiva, o projeto propõe uma análise crítica, a partir do método hermenêutico, da 

personalidade jurídica, e sua ressignificação a partir da atuação do biopoder e da biopolítica, no 

século XX, no sentido de promover a identidade, não mais na aproximação e distanciamento 

entre o ator e o personagem, mas por fatores meramente biológicos, tais como fotos, impressões 

digitais, scanner ópticos, mapeamento e arquivo genético, retirando, assim, a “máscara” na qual 

se fundara durante séculos a reconhecibilidade (personalidade) do indivíduo, para depor a sua 

identidade sobre qualquer coisa que lhe pertença de modo íntimo e exclusivo, mas que com ele 

não pode, de maneira nenhuma, identificar-se.  
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SOUTH PARK E AS RELIGIÕES: O DEBOCHE COMO RESISTÊNCIA AOS 

EFEITOS DE PODER RELIGIOSO 
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O Ocidente foi palco, nos séculos XVI e XVII, de uma certa resistência no interior das 

instituições religiosas. As insurgências desse período, denominadas por Foucault de 

contracondutas, colocaram em crise a tecnologia do poder da época: o poder pastoral. Este 

poder é uma arte de governar corpos, uma técnica de dirigir, levar, guiar, controlar e manipular. 

Essa arcaica arte de governar, que nos é absolutamente contemporânea devido a sua 

continuidade na história da política, lança mão de diversas técnicas para conduzir a alma e a 

vida dos seres humanos. Foucault ao escavar a história dessa arte de governar de cunho religioso 

percebe que houve um entrecruzamento entre a pastoral das almas e o governo político dos 

indivíduos. Trazendo para a contemporaneidade, o presente trabalho visa analisar as 

contracondutas na série animada estadunidense de humor South Park no que diz respeito aos 

efeitos de poder religioso e a resistência e desobediência na série. Tomaremos como recorte de 

análise episódios da série que tratam (e, principalmente, debocham) de religiões como o 

catolicismo, o judaísmo e o islã, alinhando com os conceitos foucaultianos de poder (e efeitos 

de), contraconduta, governamentalidade e biopolítica e trazendo apontamentos sobre resistência 

e desobediência, do também filósofo francês Frédéric Gros. 
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QUAL O LUGAR DA LOUCURA FRENTE À REFORMA PSIQUIÁTRICA?: 

PRÁTICAS DISCURSIVAS SOBRE A PERICULOSIDADE DO SUJEITO LOUCO. 
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Qual é o lugar da loucura frente ao discurso de periculosidade do sujeito louco? Quando os 

muros manicomiais são enfim derrubados, e a loucura não se vê mais trancafiada e destinada à 

clausura, quais são os efeitos e marcas da periculosidade associada aos sujeitos loucos, em seu 

espaço e acolhimento em sociedade? O breve ensaio se justifica uma vez que o retorno da 

presença física e a possibilidade de trânsito desses sujeitos no meio urbano, trazem impactos e 

pretendo, partindo de tais questionamentos, por meio de uma análise discursiva dos enunciados 

de moradores sobre os impactos da presença de serviços substitutivos de tratamento em Saúde 

Mental em bairros de algumas cidades do Brasil, descrever e interpretar a presença do discurso 

de periculosidade tão associado ao sujeito louco e que ainda reverbera mesmo no cenário da 

Reforma Psiquiátrica, e quais são os efeitos da idéia de periculosidade atrelada à loucura. Tendo 

como corpus o discurso de “periculosidade do sujeito louco”, a materialidade desse breve 

ensaio é composta pelos enunciados retratados por reportagens de jornais on-line, e que podem 

permitir identificar os efeitos de sentido que surgem do encontro dos ditos “cidadãos” frente 

aos sujeitos ditos “loucos”. Para embasar tais análises esta proposta subsidiar-se-á no 

pensamento de Michel Foucault, fornecendo conceitos que ajudem a pensar a loucura e seus 

diversos sentidos na história, e também na história do conceito de periculosidade, nos 

pressupostos da Reforma Psiquiátrica, dentre outros conceitos que se relacionem com o corpus 

do ensaio e com a materialidade analisada, tendo como dispositivo teórico-metodológico a 

Análise do Discurso. Os enunciados analisados apontam para a importância de devolver esses 

pacientes a um espaço segregado, e parecem carregar como um discurso sobre a loucura 

permeado de imaginário social e relações de poder, legitimado pela idéia de periculosidade 

atrelada à figura do louco. 
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MODOS DE OBJETIVAR O POLICIAL MILITAR INSTRUTOR DO PROGRAMA 

EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS (PROERD) NA FRONTEIRA 

ENTRE PONTA PORÃ (BRASIL) E PEDRO JUAN CABALLERO (PARAGUAI) 

 

MELO, Dieny Graciely Souto de Souza (UEM) 

profadieny@gmail.com 

 

Considerando que a historicidade constitui os discursos e os sujeitos, os quais estão inseridos 

em um processo de funcionamento do poder, as fronteiras, enquanto lugares sustentados por 

saberes marginalizados na história, constituem os sujeitos que ali habitam, bem como o que se 

enuncia a respeito deles. Nesta perspectiva, a presente pesquisa propõe compreender como 

esses saberes se relacionam de modo a objetivar os policiais militares que atuam como 

instrutores do Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD), na região 

fronteiriça dos municípios de Ponta Porã (Brasil) e Pedro Juan Caballero (Paraguai). A 

materialidade mobilizada para esse estudo é composta por enunciados produzidos em uma 

matéria impressa no jornal Crónica, periódico paraguaio de circulação local. Dessa forma, ao 

entendermos a mídia, enquanto espaço de inscrição dos discursos, admitiremos sua 

responsabilidade em veicular informações, onde se criam condições de possibilidade capazes 

de dar “visibilidade” a habitantes dessa região. Por esse motivo a perspectiva teórica adotada 

nessa pesquisa se inscreve na teoria dos estudos discursivos de Michel Foucault, sendo 

mobilizados, para tanto, os conceitos de objetivação, que aborda sobre práticas regidas por uma 

relação de saber e de poder sob as quais o sujeito é constituído, além do funcionamento do 

poder dando visibilidade a sujeitos infames, no caso in loco, o policial militar que trabalha/vive 

em uma região de fronteira. 
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PROCESSOS DE GOVERNAMENTALIDADE E DOCILIZAÇÃO DOS CORPOS: 

UMA PRODUÇÃO CONTROLADA DA REPRESENTAÇÃO DOS INDÍGENAS E DE 

SUAS CULTURAS MEDIANTE DISPOSITIVOS DIDÁTICOS DE SABER-PODER 
 

MOREIRA, Icléia Caires (UFMS-FUNDECT) 

icamoreira@hotmail.com 

 

Neste trabalho trazemos um recorte de uma pesquisa de doutoramento voltada à 

problematização dos “(Des)caminhos da inclusão das Histórias e Culturas Indígenas no cenário 

educacional brasileiro”. Esta tese, em construção, envolve a análise de um documento 

internacional, do texto da Lei 11.645/08 e de três obras didáticas, cuja proposta é inserir o 

sujeito Indígena e suas culturas no Ensino Básico brasileiro como forma de Saber. Nesta esteira, 

o objetivo geral desta comunicação é problematizar o discurso didático-pedagógico do livro 

Povos indígenas no Brasil Mirim (2015), de ensino fundamental I, publicado pelo ISA (Instituto 

Socioambiental). Especificamente, interessa-nos: analisar, discursivamente, como são 

construídas as representações sociais de terra, cultura e exclusão que perpassam esta 

materialidade; escavar como se constituem os discursos didático-pedagógicos sobre os sujeitos 

indígenas por parte do branco. Nossa hipótese é de que esta materialidade, fomentada pela lei, 

impulsionado a erigir-se via pressão internacional, possibilita a (re)construção e/ou a 

(re)significação do processo de colonização, a partir do desejo velado de controle, por parte 

daqueles que possuem o poder institucional de cristalizar representações sobre os povos 

indígenas. Para tanto, pautamo-nos, transdisciplinarmente, na Análise do Discurso Discursivo-

desconstrutiva (CORACINI, 2007-2015; GUERRA, 2016-2017); na Arqueogenealogia 

Foucaultiana e noções de governamentalidade, docilização dos corpos e processos de 

obetivação/subjetivação (1988-1997-2010-2013-2014); junto à visada pós-colonialista 

(MIGNOLO, 2003-2008; SOUSA-SANTOS, 2007-2013; QUIJANO, 2005; ORTIZ, 1983) e 

apontamentos filosóficos de Agamben (2010) para refletirmos sobre os processos de 

objetivação e de subjetivação promovidos a partir dos sujeitos/culturas indígenas. Resultados 

preliminares apontam para um caminho produtor de possibilidades de efeitos de sentidos de in-

exclusão, viabilizados por uma trama discursiva governamentalizadora de vidas, condutas, 

culturas e saberes. Processo de (re)significação amparado na ideia lucro/capital, sob um desejo 

intrínseco de ampliação de relações e de mercados internacionais.  Mobilização que acarreta o 

(re)forço da exclusão povos indígenas e da colonialidade do poder. 
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É a partir da visada transdisciplinar da Análise do Discurso de origem francesa (CORACINI, 

2003; 2007; ORLANDI, 1999), somados aos estudos foucaultianos (FOUCAULT, 2007; 2005; 

1999; 1997; 1996) e aos estudos sulistas (AGAMBEM, 2005; CASTRO-GOMÉS, 2005; 

MIGNOLO, 2015),  que buscamos problematizar os (efeitos de) sentidos que a (falta de uma) 

política linguística exerce sobre o processo de constituição identitária do indígena surdo de 

etnia terena, do município de Miranda-MS. Ao observar que o índio surdo habita um entre-

lugar, permeado por línguas e culturas diferentes, entendemos que  o surdo Terena é duplamente 

excluído, uma vez que não se encontra uma discursividade que o legitime como índio surdo. 

Para tanto escavamos arqueogenealogicamente as marcas de in(ex)clusão contidas em sua 

subjetividade, por meio da análise dos dizeres de índios surdos e ouvintes concedidos em 

entrevista, identificando como os dispositivos de saber-poder constituem a estratégia de 

governamento dos corpos, via processo de colonização via língua(gem) e/ou amordaçamento 

de cultura(s) (LULKIN, 2013). Temos por hipótese a compreensão de que a construção de uma 

política linguística transcultural destinada a esses sujeitos concede-lhes o devido respeito à(s) 

sua(s) língua(s) e cultura(s), promovendo a inscrição em relações de saber-poder outras, sob 

um processo de resistência ao poder normali(ti)zador que os invisibilizam, fossilizam 

estereótipos, alocando-os apenas à margem da margem da sociedade, de modo a se apropriarem 

de uma vontade de verdade que os possibilitem uma (re)invenção de si, sob estratégias de 

governamento e cuidado de si, tendo em vista que as formas de identificação/representação 

podem se configurar em dispositivos de governo. 
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O DISCURSO DA SEXUALIDADE NA CONTEMPORANEIDADE: UMA ANÁLISE 

DO PROGRAMA TELEVISIVO PONTO PÊ 

 

OLIVEIRA, C. S. Talita. (UEM) 
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Este trabalho se propõe a analisar a discursivização da sexualidade na contemporaneidade, com 

base na função enunciativa apresentada por Foucault, bem como nas práticas de interdição no 

meio midiático, tendo em vista os conceitos do mesmo filósofo sobre biopolítica. A 

metodologia fundamenta-se na abordagem qualitativa à luz da Análise do Discurso de matriz 

francesa, assim, as imagens usadas nesse trabalho possibilitam regimes de olhar enquanto 

processo de interpretação da “legitimação do dizer”. Por meio dos quatro elementos intrínsecos 

ao enunciado (o referencial, a posição-sujeito, o campo associado e a existência material), nosso 

objetivo principal é compreender o modo como a sexualidade, enquanto enunciado interditado, 

(re)produz discursos outros e promove o verdadeiro de uma época: a normatização dos corpos. 

Para a análise, selecionamos dois trechos do programa Ponto Pê, exibido pela MTV brasileira 

no início da década de 2000. Nos excertos, a apresentadora Penélope Nova soluciona dúvidas 

sobre relacionamentos amorosos apresentadas via telefone por telespectadores. Alicerçadas nos 

conceitos foucaultianos sobre dispositivo, verdade, acontecimento e biopolítica, 

compreendemos que, para que haja um maior controle e gerenciamento dos corpos, há o 

dispositivo da sexualidade que atua em uma dupla função: além de fazer (re)viver o verdadeiro 

de uma época sobre o que pode e não pode ser falado, faz funcionar os mecanismos que 

determinam o que é considerado normal e o que é considerado anormal. 
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FASCISMO HOJE: A (RE)CONSTRUÇÃO DE UM FENÔMENO DO SÉCULO XX 

 

OLIVEIRA, RAFAEL CAMARGO DE (UFG) 
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Desde 2016, mais precisamente com a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, um termo 

voltou às discussões políticas da atualidade: o fascismo. Após as eleições estadunidenses, a 

América Latina presenciou a ascensão de uma direita que defende pautas conservadoras com 

relação aos costumes cristãos (o alvo aqui é a população LGBT), protecionista e contrária aos 

fluxos migratórios de países em crise, nacionalista e reformista. Como resultado desse processo, 

tivemos o aparecimento de figuras como Jair Bolsonaro, atual presidente do Brasil, e Rodrigo 

Duterte, presidente das Filipinas. Assim, jornais de grande circulação internacional como o New 

York Times, The Guardian e The Washington Post dedicaram diversos artigos sobre o fascismo 

relacionando-o a uma nova onda de direita pelo mundo e tratando de vários casos, dentre eles, 

o Brasil. É com base nesse panorâmica histórico apresentado que este trabalho se inscreve e 

tem como objetivo analisar a presença do termo fascismo neste momento contemporâneo. A 

investigação será feita a partir dos referenciais teóricos-metodológicos da chamada 

arqueogenealogia dos estudos discursivos foucaultianos. Nela, Foucault (1988, 2007, 2011, 

2012) estabelece uma análise de enunciados a partir da correlação entre eles para que se possa 

verificar o seu funcionamento e as relações de saber-poder estabelecidas. Os enunciados 

presentes nos jornais mencionados retomam algumas discussões do fascismo que se baseiam 

nas sobre as massas, como os trabalhos de Reich (2001), Adorno (2015), Eco (2018), Stanley 

(2019). Dessa forma, pelos enunciados apresentados pelos veículos em uma exaustiva discussão 

e as noções de fascismo estabelecidas no século passado e suas atualizações para os dias atuais, 

pretende-se entender os processos que tem formado o conceito hoje, seja por uma retomada ou 

adaptação. Evidentemente que por se tratar de um trabalho construído dentro de um período 

histórico, ele leva em consideração também as conjecturas contemporâneas como a economia 

e a construção dessa moral judaico-cristã que perpassam os enunciados da chamada nova 

direita. 
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GOVERNAMENTALIDADE CONTESTADA: OS SUJEITOS E OS DISCURSOS DE 

VERDADE NAS FOTOGRAFIAS DA GUERRA DO CONTESTADO 

 

OLIVEIRA, Valéria (UEM-GEDUEM) 
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As discussões correntes são parte de reflexões contidas na tese de doutorado, intitulada: Sobre 

caboclos e (in)visibilidades no Contestado: pacto de segurança, biopolítica e imagens-frame no 

documentário brasileiro de celebração centenária  (OLIVEIRA, 2017), vinculada ao projeto de 

pesquisa: Práticas Discursivas, Verdade e Biopolítica em (in)visibilidades: corpo, língua e 

território (CNPQ/UEM) desenvolvido no GEDUEM – Grupo de Estudos em Análise do 

Discurso da UEM, sob orientação da Profª Drª Ismara Tasso. O suporte teórico e metodológico, 

recorta os diálogos entre as noções foucaultianas de biopolítica, discurso e governamentalidade, 

especificamente as discussões a partir do conjunto imagético fotográfico capturado durante o 

acontecimento histórico da Guerra do Contestado (1912-1916), com a Arqueologia do Saber 

(2012), Em defesa da sociedade (1999) e Segurança, Território, População (2008) 

interligando-se aos domínios da fotografia em Butler (2015), Sontag (2004), entre outros. Para 

tanto, propõe-se investigar por que guerras, revoltas e levantes, a exemplo da Guerra do 

Contestado, parecem insistir em não querer terminar e estão discursivamente continuadas em 

conjuntos enunciativos, vestidos de divisões e exclusão, na contemporaneidade. O 

funcionamento discursivo das nomeações referentes aos sujeitos, em especial aquelas 

destinadas aos caboclos do Contestado, quando observadas com a iconografia mostram que o 

repositório fotográfico imagético e verbal evidenciam discursos biopolíticos de dominação, de 

subjugação e de resistência sobre esta população, que deve, aos olhos do Estado, ser combatida 

e isolada. Os enquadramentos registrados mostram que os regimes de visualidade são 

permitidos e legitimados, e, não alteram a condição discursiva dos caboclos; as fotografias 

administram, portanto, a direção e a visibilidade, conservando dizeres da vitimização, do 

abandono, da não garantia de sobrevivência. A sociedade, por sua vez, entendida como parte 

orgânica do Estado, vê-se protegida contra seus perigos, organizando os sujeitos em discursos 

num conjunto de enunciados sobre os “outros”.    
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Trazemos neste artigo uma proposta de análise dos enunciados – verbais e verbo-visuais - que 

transformaram discursivamente o sujeito Helen Adams Keller, surdocega norte-americana que, 

a partir dos ensinamentos da professora Anne Sullivan, percorreu o mundo e inscreveu-se em 

discursos outrora restritos à sua posição-sujeito, mulher-deficiente. Keller reinventou sua forma 

de percepção, de comunicação e de interação com o mundo, recebeu diversas honrarias por sua 

participação ativa na luta pelos direitos das pessoas com deficiências e das mulheres, tornando-

se referência mundial. A partir das contribuições dos Estudos Discursivos Foucaultianos, mais 

precisamente das formulações da arquegenealogia de Michel Foucault, traçamos um caminho 

teórico-analítico em torno dos processos de subjetivação\objetivação de Keller para 

decifrarmos as relações de poder-saber, de dominação e de luta, dentro das quais os discursos 

se estabelecem, funcionam e produzem sujeitos. Esse recorte analítico constitui-se de 

enunciados materializados no filme O Milagre de Anne Sullivan (1962) e na autobiografia A 

história da minha vida (2008). A regularidade presente nos enunciados analisados recupera 

saberes e verdades em torno do sujeito louco, sobre o qual Foucault (1972) se concentra para 

entender de que forma a exclusão foi produzida e como pode ser repensada de modo a 

problematizar os saberes patológicos face à lógica de segregação dos sujeitos em âmbito social. 

O comportamento de Keller, fez com que ela fosse considerada, em sua infância, uma criança 

que precisava de um lugar específico para ser cuidada e ter sua insanidade acalmada: o internato 

(o enclausuramento). Ao analisarmos arquegenealogicamente esses enunciados, evidenciamos 

também a transformação desse sujeito, que se deu a partir da resistência de sua mãe, seguida 

dos ensinamentos da professora e, principalmente, do processo de aquisição da linguagem pelo 

qual Keller passou e que a trouxe à luz do conhecimento, do mundo, das significações, da 

militância.  

 

Palavras-chave: Discurso; Poder; História da Loucura; Foucault; Helen Keller. 

  



 

 

A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO DISCURSIVO MULHER NO DISCURSO 

CHARGÍSTICO  

 

SANTANA, Sarah Carime Braga (UFU) 

sarah.braga@live.com 

 

Este trabalho propõe investigar a charge como um discurso de humor crítico que colabora, 

articulado a outros discursos, na constituição do sujeito discursivo mulher, em diferentes mídias 

contemporâneas da sociedade brasileira. Elencamos como objetivo geral desta pesquisa analisar 

como se dá a constituição do sujeito mulher nas charges que comporão o corpus, tomando a 

charge como materialidade de um discurso de humor crítico que sustenta certas representações 

sociais sobre o gênero feminino e, assim, participa do intenso diálogo discursivo que produz as 

identidades contemporâneas. Os pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa assentam-se 

na Análise do Discurso de linha Francesa, particularmente no que concerne às considerações 

de Foucault acerca de discurso, subjetivação, constituição do sujeito e relações de poder. 

Também colaboram com nossas reflexões estudos de gênero, especialmente aqueles 

desenvolvidos por Michele Perrot e Judith Butler. Tendo em vista a temática deste trabalho, o 

corpus selecionado para tal discussão é constituído de charges publicadas por revistas, jornais 

impressos e no meio digital no Dia Internacional da Mulher e que têm como temática a 

igualdade de gênero. Pelas análises, os discursos presentes nas charges que compõem o corpus 

desta pesquisa apresentam estratégias de poder-saber que objetivam o sujeito mulher e 

provocam um efeito de subjetivação desses sujeitos por meio da representação feita nas charges, 

que abarca não só o sujeito mulher, mas toda uma sociedade, uma vez que condensa em sua 

representação discursos religiosos, políticos e familiares acerca do gênero feminino.  
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Uma vez que no cenário atual brasileiro existe um crescente debate acerca do racismo, 

buscamos compreender seus efeitos em uma parcela específica da população. Assim, neste 

trabalho, objetivamos compreender como o racismo de Estado discutido na obra de Michel 

Foucault atua na produção de verdade sobre os corpos da população favelada retratada na obra 

Quarto de despejo: diário de uma favelada (1960) de Carolina Maria de Jesus. Tomando em 

consideração o advento da biopolítica, notamos como o racismo de Estado pode ser concebido 

como uma estratégia de exercício do poder sobre o corpo social. Dessa maneira, as pessoas 

desvalorizadas e marginalizadas presentes na sociedade podem ser provavelmente consideradas 

alvos mais afetados pelo racismo de Estado. Ademais, na construção de nossa análise, lançamos 

mão das considerações do sociólogo Oracy Nogueira para compreender as relações raciais no 

Brasil. Este autor desenvolveu importante conceituação acerca do funcionamento do racismo 

brasileiro através da noção de preconceito de marca e de origem, que se diferenciam na medida 

em que o primeiro é exercido tomando como pretexto as manifestações dos traços físicos do 

indivíduo e o segundo quando basta a suposição de que o indivíduo descende de certo grupo 

étnico. Isso posto, fomos capazes de compreender que o desenvolvimento do racismo no Brasil 

ocorreu de forma diferente de outros países afetando assim a produção de verdade sobre os 

corpos. 
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A inovação e a inclusão são demandas que atravessam todos os setores da sociedade, em 

sintonia com as formas de vida contemporânea. Nessa ordem e no que tange o âmbito 

corporativo, uma das estratégias que tem se destacado como modelo moderno de gestão de 

empresas é o investimento em políticas de diversidade, as quais buscam implementar um 

ambiente saudável, sustentável, motivador e produtivo. Constitui-se, dessa maneira, uma 

ruptura discursiva que tem se proliferado com bastante vigor na e pela mídia impressa 

especializada. Este estudo se justifica, assim, pela necessidade de investigar as relações de 

saber-poder, entre o sujeito e a verdade que perpassam o regime do olhar sobre a emergência 

da gestão da diversidade, dada sua dispersão enunciativa. Fundamentando-nos nos pressupostos 

arqueológicos foucaultianos, objetivamos, neste trabalho, descrever as condições de existência 

de uma série enunciativa composta de textos da mídia de negócios impressa que discursivisa a 

produtividade da diversidade no campo empresarial. Mobilizamos como categoria de análise 

uma das regras de formação dos discursos, a das modalidades enunciativas, para problematizar 

o sujeito do e no discurso midiático: quem fala sobre a diversidade nessas materialidades? Que 

lugares institucionais esse sujeito ocupa e que posições se definem na dispersão desses 

enunciados? O corpus de análise deste estudo é constituído de duas reportagens, uma da revista 

EXAME (2019) e outra da revista Você RH (2019), no qual se observa uma regularidade 

enunciativa sintetizada em “a diversidade faz bem para os negócios”, em que a imagem e a voz 

do sujeito do discurso são acionadas para legitimar um discurso daqueles considerados 

“dominantes”. O sujeito “diverso” torna-se, desse modo, sujeito dessas verdades revelando que 

a emergência enunciativa não existe fora de práticas de saber e relações de poder, cujas 

estratégias de gerenciamento da população têm um caráter cada vez mais sofisticado, mais 

totalizante e individualizador. 
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Este texto tem como objetivo investigar discursos acerca do sedentarismo infantil, visando 

analisar o funcionamento de estratégias biopolíticas que constroem um saber sobre a criança 

sedentária e intervêm sobre corpo infantil, de maneira a controlá-lo e inseri-lo no raio de atuação 

de um poder que se volta para a regulação da vida. Para tanto, partimos das teorizações de 

Michel Foucault acerca do biopoder e da biopolítica, bem como do discurso, do enunciado e da 

formação discursiva. Do ponto de vista metodológico, trata-se de um estudo descritivo-

interpretativo, de abordagem qualitativa. O corpus de análise compõe-se de três materialidades 

discursivas que circularam nas mídias digitais: uma matéria do site Obesidade Infantil não, 

outra veiculada no site A revista da mulher e um artigo que circulou no site do Globo Esporte. 

Tais materialidades construíram o sedentarismo infantil como um objeto de discurso a partir da 

remissão a determinados saberes e relações de poder. As análises denotam que os discursos 

acerca do sedentarismo infantil fazem funcionar estratégias biopolíticas, pois, ao patologizarem 

o sedentarismo como um indício iminente de uma série de complicações, concebem a prática 

da atividade física como uma condição essencial para a inserção da criança na ordem do 

discurso da saúde e do bem-estar.   

 

Palavras-chave: Biopolítica. Discurso. Sedentarismo Infantil. 

 

  



 

 

APONTAMENTOS PARA UMA TECNOLOGIA DE GOVERNO: ORGANIZAÇÕES 

SOCIAIS NA GESTÃO ESCOLAR 

 

SOUZA, Fábio Márcio Gaio de (UFG) 

fabiogaio@yahoo.com.br 

 

Apresentada pelos governos como solução para problemas vividos pelo serviço público, as 

Organizações Sociais, forma de gestão cada vez mais presente em nossa sociedade, tem 

expandido cada vez mais sua atuação, se fazendo presente também na educação. De 

experiências em escolas estaduais de ensino fundamental e médio, o Ministério da Educação 

anunciou que pretende implementar o modelo também em universidades públicas, sobretudo 

na contratação de pessoal. Para além do aspecto administrativo, pensamos no exercício de um 

biopoder, nas direções da disciplina e da biopolítica, que age sobre a vida, sobre a gestão da 

população, com o propósito de prover a multiplicação da forma-empresa na sociedade, 

enquanto prática neoliberal. Nosso olhar para as Organizações Sociais se dará a partir dos 

enunciados da mídia, jornalística e institucional, e, desta forma, pretendemos pensar com 

Foucault, por meio de uma arqueogenealogia, as condições de emergência desses enunciados e 

suas implicações com o dispositivo escolar e com a governamentalidade. Com isso, buscamos 

refletir, em um primeiro momento, sobre a historicidade destes enunciados referentes as 

Organizações Sociais e caminhamos na direção que pensa tal proposta enquanto tecnologia de 

governo, por meio de mecanismos regulamentadores, que atuam sobre a população, sendo, 

portanto, a política incidindo sobre a vida. 
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“A CULPA É DELA, SIM!”: DISCURSO E FEMINICÍDIO NA HETEROTOPIA  

DA WEB 

 

SOUZA, Priscila (UNICENTRO) 

sza.priscila@gmail.com 

 

É de longa data sabido que a mulher e seu corpo sempre estiveram permeados por 

normatizações e regulações, notadamente no que tange a sua sexualidade e liberdade. Reduzidas 

a seu sexo, as mulheres foram inferiorizadas e invisibilizadas no decorrer do tempo. É, pois, 

ancorada nos pressupostos teóricos dos Estudos Discursivos Foucaultianos, balizada, portanto, 

pelas contribuições de Michel Foucault para esse campo do saber, que a presente pesquisa 

intenta compreender o sujeito mulher, como objeto do discurso e, nesse desafio, examinar as 

condições de existência e de circulação, nas redes sociais, dos discursos apreendidos em 

comentários e aplicativos de mensagens sobre o acontecimento da morte de Tatiane Spitzner – 

encontrada morta após queda do prédio onde morava com o marido, principal suspeito do crime 

–, atentando para os discursos que contribuíram para construção daquilo que se pensa e se diz 

em relação às mulheres no decorrer da história. O que nos interessa, mais precisamente, são os 

enunciados que a colocam na posição de culpada pela própria morte. A partir das discussões de 

Michel Foucault, buscamos entender quais foram as condições/acontecimentos que permitiram 

a irrupção de discursos acerca da morte de Tatiane Spitzner, de que maneira esses discursos 

contribuíram para a subjetivação do sujeito mulher, pensando, justamente, na singularidade e 

na ruptura desse acontecimento que organizará nosso gesto analítico. Nos interessa, também, 

compreender a dimensão, sem fronteiras, dada a esse feminicídio, aplicada, justamente, à noção 

de hipervisibilidade, que só é possível por compreendermos, aqui, a web como heterotopia por 

excelência da atualidade. Para isso, acionamos os conceitos da arqueogenealogia foucaultiana 

– interessando-nos, primariamente, os conceitos de enunciado, arquivo, acontecimento e, 

especialmente, o conceito de heterotopia, a fim de analisar tais discursos. Ademais, buscamos 

compreender como a web, conforme a concebemos contemporaneamente, é capaz de 

(re)transformar as marcas históricas responsáveis pela subjetivação do sujeito mulher. 
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A DESSUBJETIVAÇÃO DE SUJEITOS NEGROS AMAZÔNICOS EM DOIS 

ACONTECIMENTOS DA ERA DE VARGAS: O CASO DO ALTO DO BODE E DO 

MARABAIXO 

 

TARTAGLIA, Ednaldo (UNIFAP) 

ednaldo.tartaglia@gmail.com 

 

Neste trabalho, procurou-se pôr em visibilidade os processos de dessubjetivação de sujeitos 

negros amazônicos em dois acontecimentos envolvendo exercícios de poderes, especialmente, 

no período denominado de Era de Vargas. O primeiro corresponde ao exercício de poder do 

Estado contra os sujeitos negros barbadianos (imigrantes das Antilhas inglesas) em Porto 

Velho, estado de Rondônia. O Governo, na tentativa de eliminar a concentração política e 

cultura de base inglesa do centro de Porto Velho, retirou e expulsou duas vezes a comunidade 

de imigrantes negros do morro conhecido por Alto do Bode. Já o segundo diz respeito à forma 

como o Governo do estado do Amapá geriu a população negra de Macapá, retirando-a do centro 

da capital e realocando-a em bairros da periferia. Utilizou-se como referencial teórico a análise 

discursiva de linha foucaultiana e foram mobilizados os termos conceituais de acontecimento, 

poder e dessubjetivação (FOUCAULT, 2006, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016; AGAMBEN, 

2005; MILANEZ, 2013) aplicados em materialidades discursivas diversas, como textos 

científicos, reportagem televisiva e cantiga popular. As discussões e análises aqui empreendidas 

colocam em visibilidade modos de existir e dadas formas de práticas de linguagem como 

lugares de exercício de poder e de resistência. A análise aponta que o processo de 

dessubjetivação de sujeitos negros amazônicos se deu por um exercício de poder pelas forças 

do Estado. Um poder de aniquilamento envolvendo processos de remoção e destruição de 

espaços, de práticas e de culturas em prol de uma hegemonia nacionalista branca no século XX. 

Contudo, como salientou Foucault (2012), onde há poder também há resistência, ponderamos 

que os sujeitos negros exerceram poderes de resistências às práticas do Estado como sinalizado 

nos dois acontecimentos aqui analisados. 
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PRÁTICAS DISCURSIVAS DE OBJETIVAÇÃO/SUBJETIVAÇÃO DO/SOBRE O 

IDOSO NA INTERNET 

 

VALSECCHI, Ivy (UEM) 

ivy-mariel@hotmail.com 

 

O aumento da expectativa de vida dá suporte para a produção e a proliferação de discursos em 

diversos campos, que colocam o sujeito idoso como objeto de um saber e criam regras e práticas 

de conduta para que se envelheça de forma saudável, ativa e com acesso e domínio às novas 

tecnologias. Deste modo, o objetivo é analisar de que modo se constituem os processos de 

objetivação e subjetivação do/sobre o idoso na internet. De maneira específica, busca-se 

descrever as maneiras pelas quais estes se subjetivam - ao aceitarem, negarem e se apropriarem 

dos diferentes modos de objetivação para constituírem-se como sujeitos. Esta pesquisa está 

embasada em uma perspectiva discursiva, nos postulados teóricos-metodológicos 

desenvolvidos pelo filósofo Michel Foucault. São mobilizados os conceitos foucaultianos de 

poder, dispositivo, enunciado, governamentalidade, objetivação e subjetivação. O trabalho 

consiste na análise de sequências enunciativas recortadas de portais e blogs voltados 

exclusivamente para este público, alimentados tanto por profissionais de áreas diversas quanto 

pelos próprios idosos. No movimento de análise, observou-se que as publicações apontam para 

uma objetivação do sujeito idoso que deve buscar um envelhecimento saudável e ativo - há 

práticas discursivas que estabelecem o que se espera desse sujeito para que se configure no 

ideal de um idoso da contemporaneidade. Entretanto, ao acionar a memória discursiva, observa-

se que, nos discursos, são retomados saberes e objetivações históricos que demonstram que ao 

mesmo tempo em que circula a importância de se abandonar uma visão estereotipada do sujeito 

idoso, tal concepção é reforçada. Nesse jogo de forças e poderes, observa-se que o sujeito idoso 

ora assume as práticas que o enquadram em um padrão de idoso atual, quando publica nos 

suportes digitais conteúdos que o insiram nessas práticas, ora as rejeita, constituindo, portanto, 

sua subjetividade, a partir das duas objetivações: a de um “velho” e “novo” idoso.  

 

Palavras-chave: Análise discursiva foucaultiana; Idosos; Objetivação; Subjetivação; 

Ambiente Web. 

   



 

 

 

 

 

  



 

 

ANÁLISE DISCURSIVA DA CENSURA EM PEÇAS PUBLICITÁRIAS:  

BANCO DO BRASIL E O BOTICÁRIO 

 

ALVES, Deyse Amanda (UEM) 

deyseamandaalves@hotmail.com 

 

ROCHA, Renata Kelen (UEM) 

renatarocha852@gmail.com 

 

Propomos, nesta comunicação, uma análise discursiva, para discutir os dispositivos da 

sexualidade, destacados na esfera do biopoder, a partir de duas peças publicitárias censuradas 

no Brasil. Considerando que, quando a linguagem é proibida, o discurso é incitado (SOUSA, 

2013), escolhemos as propagandas televisivas do Banco do Brasil (2019) e d’O Boticário (2015) 

para compor o corpus, que, devido a um movimento contra o politicamente correto, baseado no 

binário “normal” e “anormal”, como um mecanismo de eliminação ou isolamento 

(FOUCAULT, 1988), foram retiradas de circulação, gerando uma série de acontecimentos 

discursivos. A análise é baseada em conceitos teóricos relacionados à sexualidade, conforme 

apresentados por Foucault (1988) e discutidos por Sousa (2013), para discorrermos sobre os 

conflitos econômico, social e político, articulados em torno das relações de poder. Apesar dos 

pontos de resistência, o funcionamento desses enunciados acontece numa mesma prática 

discursiva e em uma mesma rede, a internet, responsável por entrelaçar as vozes silenciadas, as 

revolucionárias, não só do grupo LGBT+, como também as dos “cidadãos de bem”, os quais se 

legitimam em figuras autorizadas pelo poder e pelo saber religioso. Com isso, é possível 

perceber que as correlações de poder não existem sem uma multiplicidade de pontos de 

resistência, os quais delegam voz a alguns e impede a de outros. Há ainda um policiamento e 

interdição do sexo em ambos discursos, mesmo com uma tentativa, por parte das instituições, 

de incorporarem  
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A MULHER ESTUPRADA COMO OBJETO DO DISCURSO:  

ANÁLISES SOBRE ENUNCIADOS JORNALÍSTICOS 

 

BERTOLA, Fernanda (UEM) 

fernandabonomo@hotmail.com 

 

Nesta pesquisa, objetivamos compreender como a mulher estuprada é discursivizada no 

discurso jornalístico. Partimos de um crime de estupro coletivo ocorrido no Rio de Janeiro em 

maio de 2016 contra uma jovem, que nos provocou indignação e despertou para números de 

estupros contra a mulher no Brasil que geram angústia em algumas mulheres. Visto como 

acontecimento discursivo, por materializar discursos, neste caso, jornalísticos, o referido caso 

possibilitou pensarmos outros enunciados a partir de então, até março de 2016, para analisarmos 

processos de objetivação. A mídia jornalística, como um espaço social, faz circular discursos, 

com moldura de verdade, sobre estupros contra a mulher e mulheres estupradas, por isso 

buscamos compreender se e em que medida essa prática colabora para a perpetuação de uma 

sociedade patriarcal. Diante de um extenso arquivo com o qual deparamos, definimos como 

material de análise reportagens e notícias que inferimos que tenham sido mais lidas dentre as 

publicações feitas pelos portais G1, R7, UOL e Folha de São. Realizamos as leituras sob a 

perspectiva dos Estudos do Texto e do Discurso, por permitirem que atravessemos a espessura 

material dos discursos, evocando os pressupostos teórico-metodológicos de Michel Foucault. 

Os aspectos analisados confirmam a influência de um poder que rege construções discursivas, 

por meio de dispositivos, sobre mulheres estupradas. Nesse sentido, as práticas jornalísticas não 

podem ser neutras como se pretendem.  
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UM OLHAR FOUCALTIANO SOB O CORPO DO HOMEM 

TRANSGÊNERO: SEXUALIDADE, BIOPODER E CORPO (U)TÓPICO 

 

 

BOENO, Janete do Nascimento  (UEM) 

jnnery@bol.com.br 

 

 Esse trabalho se propõe a tecer algumas reflexões acerca do corpo do homem transgênero sob 

um olhar foucaultiano. Essa pesquisa se justifica, pois, a história do corpo humano perpassa 

pela história da civilização e cada sociedade, cada cultura age sobre o corpo determinando-o, 

constrói as particularidades do seu corpo, enfatizando determinados atributos em detrimento de 

outros, cria os seus próprios padrões e surgem, então, os padrões de beleza, de sensualidade, de 

saúde, de postura, que dão referências aos indivíduos para se construírem como homens e como 

mulheres. Nesse sentido, corpo e discurso andam próximos no campo teórico da análise do 

discurso. Afinal corpo é tanto uma linguagem, como uma forma de subjetivação e, por isso 

mesmo, tem relação estreita com o discurso e com o poder. Objetivamos entender como os 

discursos controlam o saber sobre o corpo do homem transgênero e como esse saber influência 

no ser\constituir-se homem. Para alcançar esse objetivo mobilizamos os dispositivos da 

sexualidade, do biopoder e do corpo (u)tópico. Nosso corpus de pesquisa se constituiu a partir 

de uma entrevista com um jovem transgênero que já passa pela transição há 3 anos e de algumas 

imagens do álbum “Fotos da Linha do Tempo”, na página do facebook Homens Trans. Conclui-

se que, através de práticas discursivas  específicas, esses dispositivos subjetivam e controlam 

os corpos desses sujeitos  levando-os a diferentes formas de transitarem e modificarem esses 

corpos/espaços para uma transformação  inclusive de sua função e posição sujeito. 
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MÍDIA: DISPOSITIVO DE PRODUÇÃO DE HETEROTOPIAS  

NO ESPAÇO DA CIDADE DE SÃO LUÍS 

 

CUTRIM, Ilza Galvão (UFMA-PGLetras) 

ilzagal@uol.com.br 

BELFORT, Conceição (UFMA-PGCult) 

cbelfort@globo.com 

 

A heterotopia “tem o poder de justapor em um só lugar real vários espaços, vários 

posicionamentos que são em si próprios incompatíveis”. (FOUCAULT, 2001, p. 418). Um dos 

espaços mais sedutores que o homem já construiu foi a cidade. No Brasil, nas últimas décadas, 

muitas cidades históricas vêm passando por um processo de transformação de significados, 

dentro de uma segmentação mercadológica. Esse processo está pautado em um tipo de discurso 

cujo teor é o de transformar o espaço em mercadoria – especialmente o espaço público – pela 

construção de efeitos de sentido. E a mídia tem se destacado enquanto um dispositivo 

(FOUCAULT, 1976; DELEUZE, 1990) produtor de sentidos, na medida em que produz a 

visibilidade e promove dizibilidades sobre um destino turístico, criando a motivação da viagem, 

atuando na fronteira do espaço real e do imaginário. Diante dessas considerações, nossa 

pesquisa Imagens e vivências: produção de sentidos sobre o espaço da cidade analisa como o 

dispositivo midiático produz uma cidade heterotópica por meio de um discurso hospitaleiro. 

Para tanto, analisamos os efeitos desse discurso em duas propagandas divulgadas no facebook 

da Embratur, em parceria com o Governo do Maranhão, sobre o centro histórico de São Luís, e 

em falas de turistas registradas no aplicativo TripAdvisor sobre suas experiências e impressões 

sobre a cidade de São Luís. 
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ZUZU ANGEL, UMA ATUALIZAÇÃO DE ANTÍGONA, SOB A ÓTICA 

DISCURSIVA FOUCAULTIANA 

 

KRAUTCHUK, Camila Ratki (UNICENTRO) 

camilakraut@gmail.com 

WITZEL, Denise Gabriel (UNICENTRO) 

witzeldg@gmail.com 

 

Zuleika Angel Jones - conhecida como Zuzu Angel - foi uma renomada estilista brasileira, mãe 

de Hildergad Angel Jones e Stuart Edgart Angel Jones que viveu, durante a Ditadura Militar 

Brasileira (1964/1985), os anos áureos de sua profissão, além de uma busca incansável pelo 

corpo de seu filho que foi integrante do grupo guerrilheiro revolucionário de extrema 

esquerda MR-8. Stuart foi preso, torturado, morto e dado como desaparecido, fato que levou a 

figurinista a denunciar os acontecimentos deste período. Os discursos de denúncia de Zuzu 

Angel atualizam e reorganizam em sua memória enunciados de Antígona, da tragédia grega de 

Sófocles, pois a personagem também entra em conflito com as leis do Estado em contraposição 

com as leis naturais, com o propósito de dar sepultura a seu irmão Polinice. Dado que, para o 

filósofo Michel Foucault, o corpo é um lugar de inscrição de  acontecimentos e de história, e 

ainda, uma peça que articula jogos de força, resistência e, portanto, de poder e subjetividade, o 

presente trabalho terá por objetivo tratar desses deslocamentos entre Zuzu Angel e a 

personagem Antígona, observando os dispositivos que emergem durante o regime militar para 

dominar saberes e, assim, analisar as curvas de enunciabilidade destes acontecimentos nas 

descontinuidades da história que giram em torno de "enterrar o corpo". Para nosso percurso, 

alguns conceitos Arqueogenealógicos de Michel Foucault serão fundamentais como o de 

enunciado, sujeito, discurso, formação discursiva, memória e, de forma especial, o de 

dispositivo. Tomaremos como material de análise o filme "Zuzu Angel", de Sérgio Rezende, 

além da obra de Sófocles, e esperamos estabelecer, então, uma atualidade de Antígona, a partir 

da história de Zuzu Angel.  
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VIRGENS DO YOUTUBE: CORPO, 

TEMPERANÇA E GERENCIAMENTO DE SI (2011 - 2018) 

 

LIMA, Suelane Gonçalves Santiago (UEFS/PPGEL/FAPESB/LABEDISCO/ CNPq) 

su.elane@hotmail.com 

 

A nossa proposta é apresentar, problematizar e analisar resultados sobre os discursos dos 

sujeitos e das sujeitas virgens em vídeos de curta duração veiculados no youtube, em um recorte 

temporal de sete anos. Para tanto, utilizamos o aparato teórico-metodológico foucaultiano com 

o objetivo de estabelecermos o encadeamento das enunciações sobre o corpo, a temperança e o 

gerenciamento de si materializado nas audiovisualidades. Colocamo-nos, portanto, o seguinte 

questionamento: Como se constitui a subjetividade dos corpos virgens em vídeos do youtube? 

Essa questão atende à proposta neste estudo, por acreditarmos no jogo de relações entre língua 

e corpo, enquanto materialidades discursivas, ou seja, nas formas de enunciar do sujeito virgem 

por meio de seu corpo, sobre a problematização da virgindade como um fator social e histórico, 

intrincada a uma gama de saberes em torno da prática sexual e das relações de poder 

institucionais sobre o sujeito. Este trabalho é parte da dissertação de Mestrado do Programa de 

Pós-graduação em Estudos Linguísticos da UEFS, bem como dos trabalhos desenvolvidos no 

LABEDISCO/UEFS/CNPq. Por se tratar de uma investigação em andamento, apresentaremos 

alguns resultados no que tange: a) às regularidades audiovisuais materializadas nos discursos 

dos sujeitos enunciadores; b) à formação de séries para estabelecer o encadeamento de ideias; 

c) às condições de possibilidade de emergência dos discursos sobre ser virgem nos vídeos. Entre 

os resultados da seriação dos discursos obtivemos, até o momento, a polarização discursiva 

acerca das condições de possibilidade que justificam os enunciados, a saber: a reatualização do 

discurso moral do estoicismo que atravessa a fala dos sujeitos cristãos, bem como dos sujeitos 

inscritos em lugares de saber que dispersam discursos da mesma ordem. Em oposição, 

observamos e identificamos o discurso da prática de si enunciado por sujeitos de categorias 

diferentes e técnicas de governamentalidade específicas que visam atender a necessidades 

próprias.  
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HISTÓRIAS DE SI E VERDADE NAS PRÁTICAS DISCURSIVAS DAS 

AUDIOVISUALIDADES NAS NARRATIVAS ORAIS EM SANTO ANTÔNIO  

DE JESUS/ BAHIA 

 

NERI, Fernanda Barreto (UEFS/PPGEL/FAPESB/LABEDISCO/ CNPq) 

fernandab_neri@yahoo.com.br 

 

O nosso trabalho tem como objetivo descrever e analisar as regularidades discursivas de 

narrativas videotizadas enunciadas por sujeitos da comunidade do Bonfim em Santo Antônio 

de Jesus/Bahia, percebendo como os sujeitos constroem a história da cidade a partir das 

narrativas. Para tanto, por meio das narrativas recolhidas no seio da comunidade de Santo 

Antônio de Jesus, compreenderemos suas unidades, ou seja, observaremos as narrativas como 

o nó em uma rede (FOUCAULT, 2000). Isso se dará na medida em que cada discurso, seguindo 

o método arqueológico proposto por Foucault (2000), tomado na irrupção de seu 

acontecimento, seja compreendido como um objeto que se repete ao mesmo tempo que se 

esquece e se transforma. Nesse sentido, interessamo-nos, primeiramente, em saber como definir 

e limitar essas singularidades para recortar e reagrupá-las, observando os tipos de articulação, 

modos de distribuição e posicionamento de estratégias utilizadas na produção das narrativas 

elencadas. Dessa feita, poderemos estabelecer subconjuntos que serão o lugar de nossa 

investigação. Propomo-nos a registrar essas narrativas e analisar como ocorre o processo de 

discursivização do corpo dos personagens materializados nas histórias, buscando para isso 

compreender o corpo enquanto elemento social, histórico que revela como se dão as relações, 

assim como destacam os posicionamentos dos sujeitos enunciadores e escritores da sua história 

e da história da cidade. Para isso, confrontaremos a História da cidade construída oficialmente 

com a história da cidade contada nas narrativas videotizadas que selecionamos no Povoado do 

Bonfim em Santo Antônio de Jesus, sendo para isso o corpo eixo central enquanto materialidade 

do discurso, pois que é a materialização da condição social, institucional e também de prática e 

exercício de si. Desta forma, percebemos como os sujeitos se praticam a si e se reinventam a 

sua história e da cidade através das narrativas. 
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ESTUPRO COLETIVO E RAREFAÇÃO DO CORPO INFANTIL  

ABUSADO EM COMENTÁRIOS DO FACEBOOK  

 

SANTOS, Elaine de Moraes (SuDiC – UFMS) 

proflainemoraes2@gmail.com 

 

À luz da Análise do Discurso de linha francesa, este trabalho focaliza a forma como a 

brutalidade de um estupro coletivo sofrido por menina de 12 anos no Rio de Janeiro é 

normalizada em comentários do Facebook. Para tanto, propomos um batimento entre a 

viralização das cenas violência na mídia televisiva de Itajaí e a culpabilização da vítima pelos 

internautas quando, por uma geografia do poder, passa-se a veicular as condições de 

possibilidade do corpo infantil antes do crime: sua participação em um baile funk no Morro do 

Carvão. No limiar desse acontecimento discursivo, chama-nos a atenção o fato de que, embora 

campanhas contra a violência de gênero estejam ganhando cada vez mais espaço na mídia 

brasileira, discursos estabilizados acerca da infância ou dos lugares e dos modos de circulação 

do corpo feminino ainda têm alimentado a culpabilização das vítimas tanto quanto têm 

contribuído para o aumento da impunidade. Restituídas da historicidade, na falha e no equívoco 

de sua acontecência, vemos como vozes-avatares, em práticas discursivas online, promovem 

uma rarefação do corpo infantil, caracterizando-o enquanto objeto sexual suscetível à violação 

por 11 homens. Na tensão dialética entre o estabelecimento de uma norma comportamental 

condizente com a faixa etária, a interrogação acerca da responsabilidade dos pais e a propagação 

de efeitos de evidência sobre o tipo de evento cultural comum às comunidades cariocas, há, 

portanto, o apagamento da memória quanto ao estado de saúde da vítima, minimização do ato 

criminoso e o silenciamento do abuso infantil. 

 

Palavras-chave: Biopoder; normalização da violência; rarefação do corpo. 

 

  



 

 

AS HETEROTOPIAS CORPORAIS DO LOBISOMEM 

 

SANTOS, Jamille da Silva (UFU/ GPEA) 

jjmillesilva@gmail.com 

 

O presente trabalho pretende olhar de perto as construções do corpo e do espaço na figuração 

do lobisomem, tomando os conceitos de corpo e espaço (corpo-espaço) como uma junção, por 

um entrelaçamento das estruturas, do corpo, do tempo e do espaço, esse entrelaçamento de 

estruturas que os personagens narrativos se personificam para o leitor. Para pensarmos as 

metamorfoses corporais. E por meio, da transformação do lobisomem no corpo-espaço que 

ocorre a materialização da transgressão, com a ruptura a uma norma o que possibilita o 

acontecimento insólito dentro da narrativa, e é por meio dele que pode irromper a inquietação 

no leitor. Para podermos pensar essas transformações ocorridas no corpo-espaço que 

utilizaremos como corpus o conto; Alfredo de Murilo Rubião que tem como mote as 

metamorfoses. Para observarmos esse corpo que se transforma em outros corpos precisamos 

entender de que corpo-espaço discorremos. Assim, tomamos os postulados de Foucualt, 

Courtine, Milanez e Gama-Khalil ao apresentá-lo não como um corpo-espaço unicamente 

físico, e sim como um corpo-espaço discursivo, que está clivado por práticas histórico-sociais. 

Nessa medida, que a multiplicidade de corpos e suas construções espaciais, como os vários 

corpos, os corpos monstruosos, os corpos fantásticos, os corpos metamorfoseados, ocupam um 

contra-espaço. Dessa feita, lobisomem se coloca nesse contra-espaço, pois ele é a própria junção 

do corpo e do espaço, e sua metamorfose se dá em locais específicos como: florestas, 

encruzilhadas, galinheiro, estábulos. O corpo-espaço lupino monstruoso é a heterotopia por 

excelência. Então o inesperado acontece no local de fronteira é ali que o homem se transforma 

em lobo e parte em sua jornada.  
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DISCRETOS E AFEMINADOS – DISSIMULAR OU NÃO NOS  

APLICATIVOS DE PEGAÇÃO? 

 

SILVA, Elivelto Cardoso e (G/TRAMA/UFG) 

veltopiri@hotmail.com 

 

O trabalho em questão objetiva analisar a manifestação de enunciados que atualizam os sentidos 

de heteronormatividade nos meios de mídia. Também, pretende verificar a ocorrência de 

resistências discursivas a enunciados que se ocupam da atualização da heteronormatividade em 

meios destinados, geralmente, a relacionamentos entre homens homossexuais e bissexuais. Para 

esse feito, recorreu-se ao Grindr – aplicativo criado em 2009 por Joel Skimkhal. No aplicativo, 

perfis da região de Goiânia foram printados a fim de que fosse possível capturar a 

materialização de enunciados que se relacionassem com a heteronormatividade. Nos perfis 

selecionados, apareceram enunciados como: “discreto”, “macho a fim de macho”, “não curto 

afeminados”, “não curto machos discretos e enrolados” e “não curto heteronormativos”. Dessa 

forma, foram selecionados dizeres como esses veiculados no Grindr para trazer à tona o 

discurso heteronormativo no meio de mídia em questão, bem como a materialização de 

resistências a esse discurso no aplicativo. Na análise dos enunciados, a interpretação 

foucaulteana a respeito das obras de Manet e de Ticiano, que foi exposta  em conferência na 

Tunísia em 1971, possibilitou a reflexão a respeito da aparente busca de usuários “discretos” 

por dissimularem a homossexualidade no aplicativo e, também, sobre usuários que, em prol 

uma vida cínica, refutam essa dissimulação, isto é, buscam por uma vida que não tente disfarçar 

a prática da homossexualidade. Por fim, como aporte teórico, tomou-se, de Foucault, A 

arqueologia do saber (2012), A Coragem da Verdade (2011) e as reflexões de Miskolci (2017) 

sobre o relacionamento virtual entre homens, presentes em Desejos digitais: uma análise 

sociológica da busca por parceiros on-line. 
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A MODA PLUS SIZE: ESQUADRINHAMENTOS CORPORAIS NA 

CONTEMPORANEIDADE BRASILEIRA 

 

VALIM, Claudinéia Cristina (UEM/GEDUEM-CNPq) 

di_valim@hotmail.com 

TASSO, Ismara Eliane Vidal de Souza(UEM/GEDUEM-CNPq) 

ievstasso@gmail.com 

 

Atualmente, os grupos minoritários estão em evidência nas diversas esferas discursivas. Os 

discursos midiáticos sobre minorias que circulam, especialmente, no ciberespaço, se tornaram 

uma estratégia comercial e mercadológica, cujo investimento está voltado para os desejos e 

para as necessidades dos sujeitos. Dentre os nichos mercadológicos encontra-se o da moda que, 

no desenrolar da história, constituiu-se em um mecanismo que estabelece diferenças sociais, 

altera os costumes dos sujeitos, entre outros aspectos. Na contemporaneidade brasileira e nesse 

segmento, a moda plus size busca incluir o corpo da mulher gorda, o que é possível constatar 

em enunciados em circulação no ciberespaço. Entretanto, ao operar o movimento de inclusão, 

a moda plus size acaba por incluir certos padrões de corpos femininos plus size e excluir outros 

que não atendem aos padrões (de medidas) comerciais. O referido segmento de moda ancora-

se em mecanismos de exclusão já existentes no sistema geral da moda, por exemplo, a 

plasticidade dos corpos. Assim, propomos como objetivo para este simpósio apresentar um 

estudo realizado sobre o modo como são representados a identidade e o corpo da mulher gorda 

em enunciados imagéticos relativos à moda plus size, e como funcionam na instituição de 

condutas modelares. A materialidade selecionada para análise compreende o vídeo publicitário 

da rede lojas Marisa, intitulado “Dia da mulher 2015” (disponível no Youtube), do qual 

recortamos dois frames. Como arcabouço teórico-metodológico, valemo-nos dos conceitos 

arquegenealógicos de análise da função enunciativa, de norma e de normalização disciplinar de 

Michel Foucault. Sucintamente, os resultados indicam que as vestimentas produzidas pelo 

segmento plus size cumprem o papel de “amenizar os problemas” que as proporções corporais 

volumosas acarretam às mulheres gordas em relação aos padrões corporais socialmente 

estabelecidos como ideais. Ao invés de incluí-los, de fato, em cenários limitados ao prestígio 

do corpo feminino magro, a moda plus size promove a exclusão. 
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A UTOPIA E A BIOPOLÍTICA DO CORPO FITNESS 

 

ZOLIN, Joyce Aparecida Calvo (UEM) 

joyzolin@outlook.com 

 

É recorrente, em nossa sociedade, a circulação de discursos que demonstram uma preocupação 

excessiva com o corpo. Existe uma vontade crescente, principalmente entre os jovens, em ter 

um corpo modelado, bonito e saudável. Vontade essa que é incentivada por discursos que 

veiculam, especialmente nas redes sociais, produtos e serviços que podem ajudá-los a 

conquistar o corpo almejado. O Instagram é uma rede social de compartilhamento de fotos e 

vídeos que tem alcançado grande destaque na vida dos internautas e possui, cada dia mais, a 

ascensão de perfis de digital influencers que incitam seus seguidores a comprar e a fazer o que 

eles indicam. Um segmento que está ganhando milhões de seguidores no Instagram é o fitness, 

que são perfis que ditam qual é o “corpo ideal” e como conseguir tê-lo por meio de dieta, 

academia e suplementos. Levando esse contexto em consideração, o objetivo, neste trabalho, 

foi analisar as relações de poder que atuam sobre o corpo fitness, em uma publicação no 

Instagram, e nos perguntamos até que ponto esse corpo pode ser considerado “livre”, “bonito” 

e “saudável” e como tende/ou é controlado e utópico? Para tanto, utilizamos como pressupostos 

teóricos os conceitos de biopoder (2005) e de corpo utópico (2013), de Michel Foucault. O 

material de análise foi uma publicação de uma digital influencer fitness, que teve muita 

repercussão entre os seus seguidores, pois postou fotos e explicações de como aumentou seus 

glúteos por meio de dieta, academia, uso de suplementos, disciplina e persistência. Chegamos 

à conclusão de que os discursos que circulam sobre o corpo fitness são marcados pelo poder 

disciplinar e econômico, camuflado pelo discurso de ser “saudável”, poderes esses que 

ganharam espaço a partir do surgimento do biopoder. Com base nesses discursos, a postagem 

em análise visa a um corpo controlado e utópico. 
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POR UMA PRÁTICA DISCURSIVA NÃO SEXISTA ENQUANTO RESISTÊNCIA: O 

CUIDADO DE SI E A ESTÉTICA DA EXISTÊNCIA EM CASO DE MULHERES 

VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS. 

 

ALVES, Jozimara Assunção Camilo (GESTELD - PPG UNESP- Campus Araraquara) 

jozimaracamilo@gmail.com 

MOMESSO, Maria Regina (GESTELD - PPG UNESP- Campus Araraquara) 

regina.momesso@unesp.br 

 

O foco da pesquisa de doutorado, em desenvolvimento, é a questão da linguagem sexista 

estimuladora e produtora de práticas discursivas e não discursivas imbuídas de preconceito e 

de violência, os quais ajudam a compor socialmente o imaginário, a representação simbólica e 

a identidade das mulheres. Esse fato discursivo e simbólico do sexismo feminino incita às 

hipóteses da pesquisa: Quais discursos constituem o imaginário social de mulheres em situação 

ou vítimas de violência doméstica? Quando chamadas ao protagonismo de suas histórias, que 

práticas discursivas compõem esse imaginário? Em que medida o sexismo linguístico aumenta 

ou não a vulnerabilidade e a exposição de mulheres às diversas violências? Os objetivos da 

pesquisa são: analisar as práticas discursivas e não discursivas sobre mulheres vítimas de 

violência doméstica presentes na sociedade – especialmente midiáticas  - e quais seus efeitos 

de sentido e como estes contribuem para o aumento ou não da violência contra a mulher; 

Identificar quais práticas discursivas e não discursivas as mulheres vítimas de violência fazem-

nas atentas a si próprias, e como tal atenção geram o cuidar de si. Teórica e metodologicamente 

a pesquisa assenta-se no método arquegenealógico do sujeito mulher moderna, em especial, do 

último domínio foucaultiano, mobilizando categorias conceituais, tais como: práticas 

discursivas, dispositivos da sexualidade, cuidado de si, ética e estética da existência. O material 

de pesquisa compõe-se das práticas discursivas e não discursivas midiáticas e presentes nas 

entrevistas semiestruturadas realizadas em um Centro de Referência de Atendimento à Mulher 

da rede pública de um município do interior paulista. Os resultados preliminares apontam para 

uma prática discursiva e não discursiva de vontade de resistência à violência, cujo resultado 

aponta para a busca do cuidado de si, mas este impossibilitado pelo desconhecimento dessas 

mulheres de seu poder retórico discursivo de ser e criar condições de uma ética de existência 

plena e feliz. 
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OS DISCURSOS DE QUINTAL DA MULHER NEGRA BAIANA: A LITERATURA 

COMO UMA PRÁTICA DE SI 

 

AMORIM, Edna Ribeiro Marques (UEFS∕ LINSP∕PPGEL) 

eedmarques@gmail.com 

BORGES, Carla Luzia Carneiro (UEFS∕ LINSP∕ PPGEL) 

carlaluziacb@gmail.com 

 

Este trabalho propõe uma discussão sobre a literatura na perspectiva dos Estudos Discursivos 

Foucaultianos, tendo como objetivo fazer uma análise de poemas autorais de uma escritora 

negra baiana que produz seus escritos e posta na internet, direto de seu quintal, lugar que usa 

como espaço para dar visibilidade a suas produções poéticas. Trata-se de uma jovem mulher 

negra que escreve poemas e os divulga em redes sociais, por isso o corpus selecionado, para 

este trabalho, consta de alguns poemas publicados, durante o ano de 2019, no Facebook, no 

Instagram da autora e no seu livro Meu Quintal, lançado neste ano de 2019. O discurso que 

emerge de sua poética aponta para um processo de subjetivação da mulher negra baiana, estando 

este sujeito atravessado por uma trama histórica que delimita o lugar de fala de uma mulher e, 

principalmente, de uma mulher negra e provoca, na poeta, uma reação a essa limitação: ela 

escreve para falar suas conquistas, suas lutas, para contar suas experiências de um si teimoso, 

que procura “cuidar de si” para seu governo e para o governo dos outros, a  partir de uma 

reflexão sobre o tempo presente. Esta pesquisa está em andamento e se justifica pelo fato de à 

mulher negra ter sido negado o acesso a espaços na sociedade e na mídia, em que predominam 

poetas, homens e brancos. Para essa análise, serão utilizadas, como base, as noções de literatura, 

discurso e prática de si, de Michel Foucault. 
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“LEIA MULHERES”: DISCURSO, LIBERDADE E A PRÁTICA DE SI 

 

BORGES, Carla Luzia Carneiro (UEFS) 

carlaluziacb@gmail.com 

 

Este trabalho problematiza a relação leitura e liberdade, no espaço do projeto Leia 

Mulheres no Brasil, na perspectiva dos Estudos Discursivos Foucaultianos. Para isso, toma 

como tema a leitura, vista como prática discursiva que dá visibilidade aos sentidos produzidos 

sócio-historicamente, os quais estão atravessados pelas relações de saber-poder. O debate é 

relevante por possibilitar pensar na leitura como espaço de fratura de uma determinada ordem, 

como caminho alternativo de produção de sentidos em circulação na sociedade, dando vez e 

voz aos sujeitos (aqui mulheres autoras) que se encontram à margem e são subjetivados em sua 

condição de miserabilidade, já que apagados em seus lugares de fala. Neste espaço, a leitura 

constitui-se numa prática de si, possibilitando que mulheres leiam mulheres. Os objetivos são 

a) apresentar a noção de leitura na perspectiva foucaultiana; b) fazer uma arqueologia da 

emergência desta prática de leitura; c) analisar a engrenagem foucaultiana de produção e 

circulação do enunciado “leia mulheres” hoje. Para o desenvolvimento do trabalho serão 

mobilizadas as noções de leitura, discurso, liberdade e prática de si, em Michel Foucault, tendo 

como corpus as postagens dos grupos Leia Mulheres no Brasil. 
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A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DOS SUJEITOS-PERSONAGENS DA OBRA “O 

SOL NA CABEÇA”, DE GEOVANI MARTINS 

 

CARVALHO CASTILHO, Élida Cristina de (UFMS) 

elidacpc@bol.com.br 

 

Esta comunicação é um recorte de nosso trabalho de doutoramento que tem por objetivo geral 

interpretar a construção discursiva dos sujeitos-personagens narrados e lidos no livro de contos 

“O Sol na Cabeça”, do escritor contemporâneo Geovani Martins. Problematizando no e pelo 

seu texto, o qual assumimos como discurso, sob o aporte teórico dos estudos linguísticos 

discursivos e toda gama transdisciplinar que esse viés teórico abarca, as formas de inscrição de 

sujeitos e subjetividades a partir de seu lócus de enunciação e de seus referentes principais: a 

vida em comunidade na cidade perdida do Rio de Janeiro. Para tanto, analisaremos nesta 

apresentação, a partir da experiência singular de observação narratária de uma experiência 

vivida do autor, como são narrados/discursivizados, nos três primeiros contos da obra, os 

sujeitos-personagem marginalizados que a compõem, em sua maioria, jovens e adolescentes 

das favelas cariocas, identificando em seus dizeres quais as formações discursivas mais 

recorrentes na construção discursiva de suas identidades e que nos permitem interpretar o jogo 

de forças, as posições-sujeito que constituem esses dizeres, tanto nas brancuras das páginas 

literárias, quanto na sociedade. Como resultados preliminares, observamos que a representação 

literária desses sujeitos à margem, nessa obra, (re)(a)apresenta-se como uma prática discursiva 

de resistência, tanto ideológica quanto estética, na (des)construção dos referentes que narra. 

Pois, assim como em toda Literatura Marginal, a tessitura desse texto propõe o abandono da 

posição de objeto literário desses personagens para se figurar como sujeito do próprio discurso, 

instrumento de novas subjetivações, de releituras de saber/poder e resistência à constituição, à 

formulação e à circulação dos discursos sobre esses sujeitos, agora narrados por uma outra ótica 

e que pode (tem o poder de) escrever um final diferente.  
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“TENTEI TIRAR MINHA PRÓPRIA VIDA”: AS RELAÇÕES ENTRE PRÁTICAS 

DE SI E SUBJETIVIDADES EM RELATOS SOBRE DEPRESSÃO NO YOUTUBE 

 

DOMINGOS, Douglas de Oliveira (Proling / UFPB) 

douglasdeoliveira55@gmail.com 

BARACUHY, Regina (Proling / UFPB) 

 mrbaracuhy@hotmail.com 

 

Embora o suicídio ainda se situe em um terreno permeado por interdições e segregações, a 

discursivização em torno do tema tem ganhado maior visibilidade nos últimos anos, 

principalmente na esfera midiática. Redes digitais, como o YouTube, abrigam vídeos que põem 

o suicídio em discurso, alguns deles através do relato da experiência do sujeito youtuber que 

tentou tirar a própria vida. A partir da irrupção desses enunciados, internautas se identificam 

com as histórias e descrevem suas vivências com a depressão em comentários. Pensando com 

Michel Foucault, apresentaremos, neste trabalho, os vídeos “Tentei tirar minha própria vida | 

Meu Relato” e “O dia de uma pessoa com depressão | O que fazer”, a fim de analisar as relações 

discursivas entre as práticas de si e a constituição de subjetividades nos vídeos supracitados, 

assim como em alguns comentários referentes a eles. O primeiro elemento do corpus apresenta 

a youtuber Dobruskii, cujo canal tem mais de um milhão de seguidores, relatando a própria 

tentativa de suicídio. Este trabalho é fruto de uma pesquisa de Mestrado em andamento 

intitulada “Precisamos falar sobre suicídio: corpo e resistência autoinfligida a poderes 

heteronormativos na era digital”. Ao mobilizarmos, neste artigo, os conceitos de parresía e 

cuidado de si, refletidos por Foucault nos últimos anos de sua vida, constatamos que a 

superexposição da intimidade nas redes digitais expressa relações entre as práticas de si e a 

constituição de subjetividades. As repercussões desse processo contribuem para a redução de 

estigmas em torno do suicídio e da depressão.  
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CIRCULARIDADE NAS PRÁTICAS DISCURSIVAS DA CULTURA POPULAR: 

POSSÍVEIS DIÁLOGOS ENTRE BAKHTIN E FOUCAULT 

 
FARIAS JR, Jorge França de (UFSCar/UNICAMP) 

jorge_jr_99@yahoo.com 
 

Este trabalho busca tecer possíveis diálogos entre o conceito bakhtiniano de circularidade e o 

conceito de prática discursiva, a partir da perspectiva foucaultiana. Para tanto, justifico a 

aproximação destes dois conceitos ao considerar o ponto de vista de Foucault (1969), em A 

Arqueologia do Saber, de que a prática discursiva é um processo de transitoriedade de diversos 

discursos de uma ou mais esferas sociais. O objetivo central desta discussão é contribuir para o 

entendimento dos discursos que transitam em torno da concepção do que se entende por cultura 

popular. Especificamente, o primeiro objetivo deste estudo visa analisar o discurso 

subalternizado que perpassa a descrição, por meio de referentes linguísticos, das práticas 

discursivas do ritual do toré, oriundo da comunidade indígena Xucuru, da cidade de Pesqueira, 

em Pernambuco. O segundo objetivo específico é observar como esta comunidade (co)constrói 

uma identidade social de colonizado para si, a partir da subalternização ao discurso dominante 

que funda as práticas discursivas do colonizador. Para Foucault (1969:56), na prática discursiva 

vemos se desfazerem os laços aparentemente tão fortes entre as palavras e as coisas, e destacam-

se não mais os discursos como conjunto de signos (elementos significantes que remetem a 

conteúdos ou a representações), mas a práticas que formam sistematicamente os objetos de que 

falam. Por sua vez, para Bakhtin (1965) o conceito de circularidade é exemplificado a partir da 

configuração na qual elementos da cultura popular dialogam e compõem  a cultura de elite, 

assim como elementos da cultura de elite são achados na cultura popular [por meio dos 

discursos e das práticas sociais] (grifo meu). Após o estudo, é possível afirmar que a identidade 

social dos sujeitos representantes das práticas discursivas da tribo indígena Xucuru é 

transformada social e politicamente e se (co)constrói na circularidade dos discursos que, por 

sua vez, se materializam na/pela linguagem. 
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A PRODUÇÃO DE VERDADES SOBRE O ESTUPRO ATRAVÉS DA EXPERIÊNCIA 

DE SI: UMA ANÁLISE DOS DISCURSOS DAS VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL 
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lucianafernandesnery@yahoo.com.br 

BARACUHY, Regina (UFPB-PROLING-CIDADI) 

mrbaracuhy@hotmail.com 

 

A violência sexual tem sido alvo de intensa discussão pelos movimentos feministas, principal 

responsável por discursivizar esse tema na mídia, sobretudo nas plataformas digitais. Na 

conjuntura atual, recorre-se constantemente ao espaço midiático para que determinados 

acontecimentos se tornem visíveis, assim, comumente, tal espaço tem sido utilizado para 

denunciar crimes que, muitas vezes, tornam-se invisíveis ou desacreditados pela sociedade. 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é analisar os discursos das vítimas de estupro que 

têm circulado na mídia, especificamente no Youtube observando, a partir da noção foucaultiana da 

“experiência de si”, como as verdades são produzidas em relação a esse crime. Selecionamos como 

corpus os relatos de sete mulheres de uma série denominada “O abuso do dia”, publicada no ano de 

2016 e composta por episódios, nos quais as mulheres relatam os abusos sofridos. A denominação 

da série “O abuso do dia” é utilizada para demarcar que o crime do estupro é algo recorrente. Trata-

se de depoimentos realizados em cada dia da semana por um grupo de vítimas que sofreram abusos 

em momentos diferentes e que apresentam em comum a relação de parentesco com os abusadores: 

familiares, amigos e namorados. Nossa pesquisa é de cunho qualitativo, descritivo e 

interpretativista fundamentada teoricamente nos estudos discursivos foucaultianos, a partir do 

método arquegenealógico, sobretudo nas concepções de discurso, verdade e experiência de si. 

A partir da análise dos dados, constatamos que os discursos das vítimas de estupro apresentam 

uma regularidade e dispersão que denunciam a transformação de si através das ações do outro, 

deixando marcas diversas como depressão, silenciamento, rejeição ao corpo, dentre outros 

problemas. 
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ANÁLISE DAS RELAÇÕES DE PODER QUE SELECIONAM E ORGANIZAM O 

DISCURSO MACHISTA E FEMINISTA NO CONTO “TCHAU” 

 

OLIVEIRA, Taíza (UFU) 

iza.unb@gmail.com 

 

FERNANDES, Ângela Márcia (UFU) 

angela_cultura@hotmail.com 

 

SOARES, Sunamita (UFU) 

sunamita10.silva@gmail.com 

 

Com o intuito de enfatizar as relações sobre o feminismo, o discurso e a literatura, a presente 

pesquisa tem como tema a análise das relações de poder que selecionam e organizam o discurso 

machista e feminista no conto “Tchau” de Lygia Bonjunga (2003). Durante muito tempo houve 

um discurso dominante masculino sobrepondo-se ao discurso dominado feminino e o objetivo 

dessa pesquisa é constatar se na contemporaneidade ainda predomina essa relação discursiva 

de dominação ou se esse fato vem se transformando ao longo do tempo influenciados pelas 

ideias feministas elencadas na obra de McLaren (2016) e sob a perspectiva de análise do 

discurso de Foucault (1996) levando em consideração os procedimentos de controle e 

delimitação que concernem à parte do discurso e que põe em jogo o poder e o desejo (p. 21). 

Assim, o presente trabalho pretende analisar o conto “Tchau” de Lygia Bonjunga (2003) com 

o foco no exercício da liberdade e consciência adquirido pelo empoderamento defendido por 

Joice Berth (2018) a partir do discurso feminista. Para tanto, será desenvolvida uma pesquisa 

qualitativa em que, segundo Neves (1996), o pesquisador busca o contato direto com o objeto 

analisado. Portanto, espera-se que as discussões propostas contribuam para reflexões e críticas 

acerca emancipação do discurso feminista. 
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DOS DISCURSOS DE ÓDIO NO PAÍS CORDIAL: XENOFOBIA E REJEIÇÃO AO 

ESTRANGEIRO NO ESPAÇO TRANSFRONTEIRIÇO 

 

RIBEIRO, Jocenilson (UNILA) 

jonuefs@gmail.com 

 

O objetivo dessa comunicação é refletir sobre as condições sócio-históricas de emergência de 

discurso contrário à presença do estrangeiro no Brasil e sua repercussão na vida pública 

reverberada tanto na mídia jornalística quanto nas redes sociais. Pretende-se ainda discutir o 

modo como funciona o discurso xenofóbico em relação aos discursos de ódio, no Brasil, 

analisando alguns enunciados que constituem um dizer sobre o estrangeiro e, ao mesmo tempo, 

expõe um modo de dirigir-se ao sujeito em trânsito, no espaço-tempo intercultural e numa 

língua-cultura e em relações entre línguas. Discute-se o modo de se ver e ser estrangeiro no 

imaginário do brasileiro cordial e no espaço enunciativo da fronteira entre países onde as 

questões linguísticas, culturais e identitárias estão atreladas a uma política de promoção de 

educação intercultural e integracionista. Partir-se-á da contextualização temática situando-se 

face à problemática das migrações onde emergem discursos sobre os estrangeiros, ainda que tal 

nomeação independa da relação internacional (de inter-nações), isto é, fruto de um processo de 

reconhecimento do outro que parte de um país X e migra para um país Y. Situa-se tal proposta 

no campo teórico dos estudos discursivos alicerçado nas orientações teórico-metodológicas 

foucaultianas (em particular em L’Archéologie du savoir, 1969), tendo como noções  

norteadoras nesse trabalho enunciado, sujeito e biopoder. Apresentam-se resultados 

preliminares de uma pesquisa realizada entre 2016 e 2018 quando se analisou um conjunto de 

enunciados recuperados em textos e notícias jornalísticas bem como posts de redes sociais com 

teor xenofóbico e/ou racista em espaço transfronteiriço.  
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PÓS-ESTRUTURALISMO E OS MODOS ENUNCIATIVOS EM FOUCAULT 

 

SANTOS, Luccas Vaz Dantas dos 

 luccasdantas1@gmail.com 

 

O enunciado tem um lugar especial nas teorias chamadas pós-estruturalistas, passando de uma 

mera reprodução da estrutura linguística pré-existente [langue] (estruturalismo linguístico de 

Saussure ou estruturalismo antropológico de Lévi-Strauss) para uma rede discursiva e dialógica 

(Bakhtin), irredutível ao sistema de linguagem. Participando deste impulso “materialista” na 

linguagem, Michel Foucault, na década de 60, tenta delimitar sistematicamente os conceitos – 

que formam os objetos de sua pesquisa – de enunciado e de discurso, culminando na obra mais 

representativa do período, do ponto de vista metodológico: A Arqueologia do Saber (1969). 

Embora abandone a pesquisa puramente arqueológica logo após, o livro oferece, no mínimo, 

uma nova perspectiva sobre o discurso (e a linguagem), considerando-o como forma de 

exterioridade (Deleuze), definido pela regularidade dos enunciados em um determinado espaço 

de tempo. Em suas últimas pesquisas, visivelmente com outras preocupações (à saber, a 

produção do sujeito), o autor retoma o tema dos enunciados através do conceito – vindo da 

filosofia grega clássica – de “parresía” [dizer a verdade], onde o enunciado ganha uma potência 

estratégica, na visão de Foucault, que vai muito além dos performativos (J. L. Austin) e o que 

havia sido proposto em suas primeiras obras arqueológicas. Buscamos articular os conceitos de 

enunciado performativo e de enunciado parresiástico, como dois modos enunciativos, 

utilizando como base os textos de Michel Foucault, John Langshaw Austin, Maurizio 

Lazzarato, Jacques Derrida, Félix Guattari e Gilles Deleuze, estabelecendo uma crítica ao uso 

dos performativos “absolutos” na filosofia contemporânea e comparando a posição dos 

enunciados e da linguagem na teoria Foucaultiana com outros autores pós-estruturalistas. 
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AS ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS DE FOUCAULT COMO EXPLICAÇÃO PARA A 

SISTEMATIZAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE NA LEITURA DA AUTOFICÇÃO 

 

SILVA, Edson Ribeiro da (UNIANDRADE) 

edribeiro@uol.com.br 

 

Michel Foucault tratou das “escritas de si” em um estudo diacrônico. O eu pode se manifestar 

através de inúmeras modalidades de escrita ou gêneros textuais, como a autobiografia e o diário. 

Em A hermenêutica do sujeito, o filósofo aponta a prevalência desse olhar para si já na filosofia 

socrática. Beatriz Sarlo, ao criar a expressão “guinada subjetiva”, referia-se a uma tendência 

atual de olhar para si através do passado, que faz da memória uma ancoragem na realidade. 

Atualmente, os teóricos da autobiografia, continuadores de Philippe Lejeune, também atentam 

para a autoficção como uma modalidade literária exemplar desse olhar interior ou dessa guinada 

subjetiva. Em A arqueologia do saber, Foucault trata do que chama de “estratégias discursivas” 

e, entre elas, dos “pontos de incompatibilidade” e dos “pontos de convergência”, elementos que 

explicam a razão de dois tipos de enunciação, ou dois conceitos, conviverem em uma formação 

discursiva. Aquilo que chama de “ou bem isso... ou bem aquilo” pode ser enxergado como um 

modo discursivo de se explicar a natureza dupla e ambígua da autoficção: ser autobiografia e 

ficção ao mesmo tempo, em uma formação que corresponde a uma modalidade literária 

marcada por uma alternância que a personaliza. A guinada subjetiva, manifestada na autoficção, 

pode encontrar nas estratégias discursivas de Foucault um modo de explicitação: chega-se aos 

tais “pontos de ligação de uma sistematização”, onde elementos incompatíveis ficam sendo 

equivalentes. Objetiva-se, portanto, aqui, um modo de aplicar tais conceitos ao que se tem 

definido como pacto de leitura ambíguo da autoficção. A transformação da incompatibilidade 

em convergência permanece como estratégia discursiva, que remete ora à memória, ora à 

invenção. O olhar para si através da memória é tendência cultural e literária. Tanto os teóricos 

da memória quanto os das escritas de si podem ser aliados a Foucault, como forma de se explicá-

la.  
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INCLUSÃO SOCIAL, O LETRAMENTO CRÍTICO NO DISCURSO DA MULHER 

NEGRA CONTEMPORÂNEA 

 

SILVA, Maria Regina (UNISUL) 

we-lo-vjesus@hotmail.com 

 

Os debates sobre a democracia brasileira, por um lado, celebram os direitos políticos, hoje 

desfrutados por todos os brasileiros; por outro, realçam os desafios para a superação das 

desigualdades persistentes. Incluir a mulher negra nesse debate é confrontar com uma estrutura 

desigual construída ao longo da história. O Letramento Crítico apresenta-se como uma 

possibilidade de, a partir da narrativa oral ouvir e reproduzir as histórias contadas por mulheres 

negras e assim, contribuir para seu emponderamento. A perspectiva racial de gênero é 

apropriada para a análise dos processos de reprodução das desigualdades de raça e gênero. Ela 

revela que medidas voltadas somente a superar as desigualdades raciais ou exclusivamente a 

combater as desigualdades de gênero são insuficientes para a promoção da cidadania. Desta 

maneira, será estabelecida nesse trabalho a relação existente entre o letramento crítico e a 

Análise do Discurso  de mulheres negras, como mecanismo de inclusão social visando 

desenvolver habilidades criticas e reflexivas no professor do ensino de língua materna e 

no aluno  um sujeito autor crítico, com o respaldo linguístico necessário para o exercício da 

cidadania.  Assim, a construção estratégica de um sujeito  que pensa e transforma o mundo em 

sua volta, e a partir disto pode constituir-se e mostrar-se como autor em seu meio (ORLANDI, 

1993).  
  
Palavras-chave: letramento crítico; narrativa oral; inclusão. 

 

  



 

 

 

  



 

 

REPRESENTAÇÕES DE “SUJEITO ANORMAL” O DISCURSO MÉDICO-

CIENTÍFICO: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DE HOMOSEXUALISMO E 

ENDOCRINOLOGIA (1938) 

 

BEZERRA, Gabriel (UNILA) 

gabebezerra@yahoo.com.br 

RIBEIRO, Jocenilson (UNILA) 

jonuefs@gmail.com 

 

A presente comunicação tem como objeto apresentar uma análise das representações de sujeitos 

na obra Homossexualismo e Endocrinologia (1938), do médico legista brasileiro Leonídio 

Ribeiro, em que uma série de imagens representa sujeitos definidos como ‘criminosos’ e 

‘delinquentes’, na cidade do Rio de Janeiro, a partir de explorações sobre o fenótipo de 195 

indivíduos homossexuais do sexo masculino. Considerando o exposto, a investigação tem como 

objetivo analisar os discursos sobre a noção de sujeito normal e sujeito anormal na obra de 

Leonídio Ribeiro em base de textos e imagens selecionados do próprio exemplar, bem como 

artigos científicos e jurídicos que tratem da noção de anormalidade sob a luz dos estudos 

discursivos. Buscamos fazer um levantamento sobre trabalhos que abordaram o tema e a obra 

na perspectiva discursiva, mas também em outros campos científicos, particularmente nos 

estudos médicos e antropológicos. A pesquisa é do tipo exploratório e de caráter qualitativo 

(GIL, 1994), procurando entender que enunciados e representações verbo-visuais constituem 

um saber médico e antropológico para definir “sujeito anormal” portador do mal “da inversão 

sexual”, como afirma Ribeiro (1938). Este recorte é parte de um estudo mais extenso que segue 

a linha temática da história das representações sobre sujeito, as línguas e as linguagens, a partir 

de um projeto de pesquisa maior no terreno da análise do discurso, onde se pensa a relação 

língua e imagem como semiologias em que se institui um saber médico na ótica do biopoder. 

Os dados parciais apontam para uma mudança história das ideias e dos discursos que constituem 

a noção de sujeito no campo da história da sexualidade, quando o discurso eugenista já não 

prevalece no pensamento social contemporâneo, ainda que apareçam enunciados semelhantes. 
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DISCURSO, PODER E VERDADES SOBRE O MITO DO AMOR MATERNO 

 

CAMARGO, Nathalia S. (UNICENTRO) 

nnathaliascamargo@gmail.com 

 

Este trabalho, balizado nos Estudos Discursivos Foucaultianos, objetiva analisar os discursos 

que (re)produzem verdades sobre a maternidade e, em decorrência, (re)produzem o mito do 

amor materno, tomado como acontecimento discursivo derivado do biológico, psicológico e 

cultural. Os conceitos postos na Arqueologia do Saber (1969), de Michel Foucault, são 

utilizados para pensar os discursos em sua relação incontornável com a história e o sujeito, 

priorizando o enunciado e o arquivo, articulados com a história das mulheres escrita por 

Michelle Perrot, e a história da maternidade escrita por Elisabeth Badinter. Descrevemos 

enunciados e as redes de memória nas quais eles se inserem para responder, fundamentalmente, 

à pergunta “Por que razões a indiferente do século XVIII transformou-se em mãe coruja nos 

séculos XIX e XX? ” (BADINTER, 1985, p. 19). Como corpus de análise, elegemos sequências 

enunciativas do longa-metragem Tudo Sobre Minha Mãe (1999), do cineasta espanhol, Pedro 

Almodóvar, focalizando a personagem de Manuela (Cecilia Roth) em uma posição sujeito mãe, 

para pensar discursos monumentais que se instalam na memória discursiva e produzem sujeitos-

mães. Nossas análises apontam para uma atitude materna da personagem que corrobora o 

“mito”, sustenta as verdades que definem o amor materno como historicamente um dispositivo 

que subjetiva o ser mulher. 
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FUNDAMENTALISMO E PRODUÇÃO DA VERDADE NO CENÁRIO POLÍTICO 

BRASILEIRO ATUAL 

 

COSTA, Sandson de Souza (UERN) 

sandson314@gmail.com 

 

O atual cenário político brasileiro vem demonstrando uma recorrência a elementos do discurso 

religioso, por parte do Governo, que marca em seus discursos e ação política um movimento de 

retorno à  práticas e discursos fundamentalistas. Esse movimento tem sido exercido de forma 

recorrente  em enunciados que apontam formações discursivas religiosas e uma vontade de 

verdade universalista e excludente. Observa-se nesse discurso, estratégias que buscam 

classificar o que é verdadeiro, considerando a  concepção moralista dessa formação discursiva. 

Desse modo, produz-se  práticas de  desclassificação  aos discurso que se opõem a suas ideias, 

tratando-os como um  um mal a ser eliminado. Atribui-se, assim, efeitos  específicos de poder 

ao que se tem por verdadeiro. Compreende-se que  essa estratégia não diz repeito somente a um 

confronto em defesa da verdade, mas sim de status de verdade, em relação ao exercício político. 

Dessa maneira, o governo objetiva manifestar poder por mecanismos de exclusão do discurso 

outro e validação do seu discurso.  Com enfoque nesse contexto, este trabalho se propõe a 

analisar elementos que caracterizam a produção de “verdades” fundamentalistas no cenário 

político brasileiro atual. Fundamentado na Análise do Discurso, sobretudo nas contribuições de 

Michel Foucault para os estudos dos discursos, da produção de verdades e do poder, foram 

escolhidos, como corpus, enunciados que circularam nas redes sociais, do Governo e de seus 

representantes, de modo a descrever e interpretar mecanismos que constituem o movimento 

interdiscursivo dessa vontade de verdade. A análise dos enunciados mostrou que há a inscrição 

e marcas de uma linguagem neofascista no discurso e práticas do governo atual, bem como 

recorrência  à preceitos cristãos, sendo usados  de forma tendenciosa.  
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O “FENÔMENO” PABLLO VITTAR NA ORDEM DO DISCURSO MIDIÁTICO: 

QUE CORPO-SUJEITO É ESSE? 

  
DALL’ AGO, Rodrigo Cabrini (UNIFAMMA) 

rcdallago@gmail.com 

CAMPOS, Jefferson (UEM/UNIFAMMA) 

jeffersongustavocampos@gmail.com 

  

Neste trabalho, parte das reflexões que desenvolvemos no âmbito do programa de Iniciação 

Científica e afeto ao projeto de pesquisa docente Discurso, língua(gens) e trabalho, 

tematizamos a produção de identidades na/pela prática discursiva midiática na atualidade. 

Entendemos, com Foucault (2014), que, na modernidade, a sexualidade é controlada por meio 

dos discursos sobre o sexo, de modo que ao colocar em evidência as sexualidades desviantes, 

fala-se do sexo como nunca antes se fizera. Tal irrupção discursiva torna-se um campo de 

disputas, onde diferentes objetos são construídos. Nesse cenário e como modo de (re)ler a 

Arqueologia do saber hoje nos estudos discursivos da linguagem, objetivamos analisar quais 

são as regras de formação das modalidades enunciativas pelas quais se constrói o corpo/sujeito 

Drag Queen Pabllo Vittar na prática discursiva midiática. Para tanto, pelos princípios da análise 

arqueológica proposta pelos Estudos Discursivos Foucaultianos, de um arquivo discursivo 

composto por capas de revista de circulação nacional e internacional datadas dos últimos três 

anos, constituímos uma série enunciativa composta por três capas nas quais, através da 

composição imagética, Pabllo Vittar é tornado objeto do discurso midiático. O gesto analítico, 

(i) que escava essa série na sua espessura de monumento; (ii) que se estabelece numa análise 

diferencial das modalidades do discurso; (iii) que esfacela a noção de mídia como princípio e 

unidade criadora, para defini-la na prática de que deriva e que (re)produz e; (iv) que descreve 

de modo sistemático o objeto-discurso aponta para uma instabilidade nos modos de se enunciar 

o corpo-sujeito Pabllo Vittar, funcionamento que se marca no adjetivo “fenômeno”, recorrente 

no nível verbal das capas. Nossa hipótese é a de que tal instabilidade advém de uma estratégia 

de hackeamento dos espaços (CASTELEIRA, 2018) na/pela (r)existência midiática desse 

corpo-sujeito. 
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ENTRE A CONFISSÃO E A RESISTÊNCIA NO TWITTER: regularidades na 

#hamasvoteinohaddad e na #hamasvoteinobolsonaro 

 

DUARTE, Amanda da Silva (SuDiC – UFMS) 

amandasduarte0@gmail.com 

Elaine de Moraes Santos (SuDiC – UFMS) 

proflainemoraes2@gmail.com 

 

O confronto entre Haddad (PT) e Bolsonaro (PSL), no segundo turno das eleições de 2018, 

marcou as relações nacionais, antes e depois da disputa. Com a divulgação dos boletins de urna, 

o território foi ressignificado, posto que ele passou a simbolizar a (não) adesão a uma ordem 

discursiva de esquerda ou de direita. Quando eleito, uma das primeiras visitas de Bolsonaro foi 

a Israel, local com intensos conflitos internos. Após uma série de ações simbólicas por parte da 

comitiva brasileira, o grupo Hamas publicou uma carta-crítica direcionada ao chefe de estado. 

Tal feito possibilitou a criação e a circulação das #hamasvoteinohaddad e 

#hamasvoteinobolsonaro no Twitter, caracterizadas como um espaço de confissão 

(FOUCAULT, 2018) dos votos e direcionamentos políticos. Enquanto a primeira contrastava 

com as atitudes do governante no exterior, a segunda ratificava o apoio à presidência. 

Considerando o exposto, este trabalho de iniciação científica visa problematizar, à luz da 

Análise do Discurso de linha francesa, mais afinada aos pensamentos de Michel Foucault, as 

distintas representações territoriais e individuais derivadas do engajamento dos internautas com 

hashtags. Para tanto, nosso gesto de interpretação se manifesta no batimento entre as 

regularidades presentes em cada movimento. Entre os efeitos de sentido mobilizados pela 

metáfora bélica, correspondente aos perigos a que os eleitores estariam expostos, e pelas 

divisões geográficas, vemos erigir um complexo feixe de poder que delineia, de um lado, a 

resistência (FOUCAULT, 2004), como busca pela pluralidade das inclinações políticas e, de 

outro, a idealização de uma identidade nacional homogênea, na figura do presidente. 

 

Palavras-chave: Twitter; confissão; identidade nacional. 

  



 

 

DISCURSO, ACONTECIMENTO E PRODUÇÃO DE VERDADES PARA UMA 

HISTÓRIA DAS IDEIAS LINGUÍSTICAS 

 

EL-JAICK, Ana Paula (UFJF) 

anapaulaeljaick@gmail.com 

 

DIAS, Ana Carolina Neves (UFJF) 

carolina.dias2807@outlook.com 

 

Este trabalho é fruto de uma pesquisa em curso, interessada por “Ideias linguísticas em textos 

da linguagem, da literatura, da filosofia”. Tal iniciativa quer contribuir para uma História das 

ideias linguísticas não teleológica, que seja congruente com a defesa de Michel Foucault, em 

Arqueologia do Saber, quanto à artificialidade dos princípios que dariam unidade às disciplinas. 

Assim, nossa pesquisa é interdisciplinar por assumir que o pensamento sobre a linguagem não 

se restringe à Linguística propriamente dita: daí se valer das potenciais análises de textos 

filosóficos e literários. No estágio atual, objetivamos compreender, mais precisamente, a ideia 

de “acontecimento” como concebida no trabalho-tema deste evento para, mais adiante, 

contrapô-lo à significação dada ao termo por Gilles Deleuze e Claire Parnet em Diálogos. Como 

assinalado inicialmente, a pesquisa encontra-se em curso, de modo que as conclusões são 

parciais. Em Foucault, o termo em questão parece enfatizar o propósito de se fazer uma análise 

dos enunciados em sua irrupção histórica e materialidade particular, o que difere da análise 

arqueológica das outras análises da linguagem, que buscam um sentido interior às coisas ditas, 

um princípio abstrato. É tamanha a preocupação de Foucault em evidenciar o “acontecer”, a 

irrupção do discurso, que o estudioso propõe suspender o ponto de vista do significado e do 

significante “para fazer surgir o fato de que em ambos existe linguagem” (FOUCAULT, 1968, 

p.126). Deleuze, por sua vez, diz ser próprio do acontecimento “uma parte que sua realização 

não basta para realizar, um devir em si mesmo que está sempre, a um só tempo, nos esperando 

e nos precedendo” (DELEUZE, 1977, p. 53). Assim, essa pesquisa conceitual já percebe 

aproximações e distanciamentos nas diferentes ideias de acontecimento, ainda que se saiba que 

precisamos continuar nessa investigação para esclarecermos melhor e de forma mais 

contundente o conceito em estudo. 

 

Palavras-chave: Michel Foucault; A arqueologia do saber; acontecimento. 

  



 

 

OS ACORDES DO CINEMA: A TRILHA SONORA COMO DISPOSITIVO 

DISCURSIVO E SEUS EFEITOS DE SENTIDO EM PRODUÇÕES 

CINEMATOGRÁFICAS 

 

JORDÃO, Íngrid Francine Lívero (UEM) 

ingridlivero@yahoo.com.br 

 

O cinema vem ganhando cada vez mais espaço e formas mais diversificadas de mostrar aos 

seus espectadores as ficções que constrói, baseadas ou não em uma imitação do mundo social. 

Para tal feito, e após décadas de aprimoramento, esse meio comunicacional instituiu 

mecanismos integrantes do produto cinematográfico, não sendo mais só a imagem o elemento 

essencial, mas também a trilha sonora e vários outros pontos de produção/recepção. Com isso 

em mente, o presente trabalho analisou, com base nos pressupostos teóricos dos estudos 

discursivos calcados em Michel Foucault, com foco especial na noção de dispositivo discursivo, 

a trilha sonora do produto fílmico Harry Potter e a Pedra Filosofal, a fim de provar que as 

sequências musicais e construtos subjacentes à sonoridade são indispensáveis à imersão do 

espectador e às situações de identificação pelas quais quem assiste pode passar. Perpassando 

pela teoria semiótica e pelas cinquenta e cinco cenas extraídas do filme, foram encontrados 

diversos pormenores do dispositivo sonoro os quais contribuem à montagem do universo 

exposto na tela, além de propiciarem, ora com sequências tema e sons corroborativos à imagem, 

ora com sequências irônicas contrapartidas ao visual, efeitos diferenciados no grande processo 

de criação de um lugar de sujeito que pode ser assumido pelo espectador mediante a 

identificação e a assimilação, por todos os sentidos, com e de uma produção artística 

semiológica. 
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(PÓS-)VERDADE E(M) DISCURSO 

 

LACERDA, Gustavo Haiden de (UEM) 

gustavo.haiden@gmail.com 

 

Este trabalho se apresenta enquanto um recorte da pesquisa realizada no projeto “Fake News: 

olhares discursivos sobre o boato”, recorte que trata especificamente do conceito de verdade ao 

longo da história da Filosofia, até chegar à contemporaneidade e ao recente e controverso termo 

“pós-verdade”. O intuito que conduziu as reflexões, dentro do escopo teórico e metodológico 

da Análise de discurso francesa, foi o de compreender as condições de produção, circulação e 

leitura de fake news, a fim de avaliar a (im)pertinência de nomear a época em que vivemos de 

“era da pós-verdade”, norteados pela relevância das fake news a partir do seu impacto na 

produção do conhecimento em nossa sociedade. Traçando um percurso do conceito de verdade 

na Filosofia, de Aristóteles a Foucault, passando por Nietzsche e Arendt, e no Discurso, a partir 

de Pêcheux, pudemos deslocar uma visão de verdade única e inequívoca, para uma noção que 

contemplasse a produção de verdades na história, dentro de determinadas condições de 

produção, que elaboram diferentes efeitos de verdade. Analisando as fake news, investimos no 

conceito de discurso digital (DIAS, 2018), enquanto parte das condições político-ideológicas 

de produção dos discursos, para, então, constatar a complexa relação entre a produção de 

notícias falsas com o funcionamento do discurso digital, fortemente vinculada a verdades de 

afeto, a tônica da chamada “pós-verdade”. 
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INGRID SILVA: ACONTECIMENTO E PRÁTICA DISCURSIVA SOBRE O 

SUJEITO INFAME 

 

MATIUSSO, Heloisa (UEM) 

heloisamatiusso63@gmail.com 

       TASSO,Ismara (UEM) 

ievstasso@gmail.com 

 

Como parte do Projeto de Iniciação Científica – PIBIC/CNPq (2019/2020), intitulado “Práticas 

de subjetivação da bailarina negra Ingrid Silva”, o presente trabalho aborda questões que 

envolvem o corpo feminino negro, em especial o corpo da bailarina. O estudo justifica-se pelo 

fato de ser um acontecimento no campo da dança clássica, tanto por se tratar de uma ruptura 

com a tradição artística midiática quanto por considerarmos a criação de possibilidade de 

“visibilidade” a bailarinos em ascensão. Assim, elegemos como objetivo deste painel realizar 

uma reflexão sobre duas questões que envolvem a formação das modalidades enunciativas: i) 

quem fala; ii) lugar institucional de onde se obtém o discurso materializado na materialidade 

discursiva constituída pela capa da revista Pointe Magazine, edição junho/2017, a qual elege 

como matéria principal a bailarina negra brasileira Ingrid Silva. Subsidiando-nos na Análise do 

Discurso, em especial pelos preceitos teóricos da "Arqueologia do Saber" (FOUCAULT, 2013), 

buscamos tratar das cesuras que rompem o instante e dispersam esse sujeito da 

diversidade.  Pela primeira vez uma bailarina negra posa sozinha na capa da revista, desde sua 

fundação em 2000, além da ruptura da regularidade enunciativa visual, faz emergir uma nova 

singularidade, que é, ao mesmo tempo, símbolo da diversidade e da resistência. A capa da 

Pointe Magazine é o espaço em que os discursos se cruzam, coexistem e se excluem, onde a 

diversidade, a resistência e a luta para habitar novos espaços são constituídos na imagem dessa 

bailarina negra. Assim, a Pointe Magazine fez aparecer, pelo discurso midiático e pela 

linguagem da dança, o que até então não havia aparecido, o corpo negro. Dessa forma, manteve 

relações possíveis com a realidade, de modo que nela se operasse uma peça da dramaturgia do 

real cuja manifestação do sujeito infame teve seu lugar e suas condições de existência. 

Palavras-chave: acontecimento; modalidade enunciativa; corpo. 

  



 

 

O FAUSTO DE MARLOWE E A FUNÇÃO DA LITERATURA NO SÉCULO XVI 

 

MULZA, Giovana Eloá Mantovani (UEM) 

gio_mantovani@hotmail.com 

 

No transcurso de 2018, ínterim concomitante às primárias formulações da iniciação científica 

cujo tema propiciou o hodierno trabalho, visávamos problematizar o discurso quinhentista do 

dramaturgo elisabetano Christopher Marlowe (1564-1593) intrínseco à peça inglesa A História 

Trágica do Doutor Fausto (1592). Concomitantemente às exumações da pesquisa, discorremos 

conceituações como “magia” e “religião”, bem como contextualizamos a obra a fim de suscitar 

seu cunho histórico e secular. Finalizada a iniciação científica, dispomo-nos a apresenta-la neste 

evento, operacionalizando a funcionalidade da literatura marloweniana no quinhentos e 

evocando os preeminentes resultados auferidos. Empregando o arcabouço epistemológico da 

História das Ideias e da Crítica Literária, também usufruímos dos axiomas de Michel Foucault. 

A proeminente dificuldade verificada no decurso de nossas análises consistira na metodologia 

a ser empregue. Muitas contribuições se devem ao método de Hans Robert Jauss (1994), o qual 

nos permitiu realizar o vínculo História-Literatura. Mediante a estética da recepção, pudemos 

averiguar a preeminência do leitor nos estudos literários, o qual deve integrar uma análise da 

obra junto ao estudo do discurso. Afinal, ao se delimitar o público receptor de Christopher 

Marlowe, se compreende os objetivos do dramaturgo: advertir aos espectadores e leitores da 

peça acerca dos perigos da soberba e da magia. Por conseguinte, nossa proposta insere-se em 

um campo interdisciplinar entre a História e a Literatura, propondo-se operacionalizar os 

principais conceitos do discurso de Christopher Marlowe em A História Trágica do Doutor 

Fausto (1592). 
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A LESBIANIDADE COMO TABU DO OBJETO NO NÚCLEO FAMILIAR 

JAPONÊS: UMA ANÁLISE DO LIVRO “LOVE UPON THE CHOPPING BOARD" 

 

RIBEIRO, Jéssica (PIC –UEM - Gpleiadi –CNPq- UEM) 

jessica.akemi_@hotmail.com 

COITO, Roselene de Fatima (UEM- Gpleiadi –CNPq- UEM) 

roselnfc@yahoo.com.br 

 

Neste trabalho, temos como objetivo analisar os controles do dizer sobre a lesbianidade no 

núcleo familiar japonês. A pesquisa se justifica tendo em vista que a organização desses 

discursos reflete diretamente na vida das lésbicas japonesas, levando-as à exclusão no ambiente 

familiar e na sociedade como um todo. Partimos do conceito de “tabu do objeto”, apresentado 

em “A Ordem do Discurso” (FOUCAULT, 2014), visando discutir as zonas de interdição do 

discurso e como essas relações se imbricam na cultura japonesa. Tomamos como pressuposto 

que as famílias japonesas são culturalmente silenciosas e evitam temas que possam causar 

discussão ou desconforto (LEBRA, 2007), o que leva a uma seleção e controle minuciosos do 

que pode ou não ser dito. Dessa forma, analisamos o romance lésbico autobiográfico “Love 

Upon the Chopping Board” (MAREE; IZUMO, 2000), destacando enunciados dos relatos sobre 

Marou Izumo, lésbica japonesa e pertencente a uma família de costumes tradicionais que, ainda 

que de forma “não-violenta”, recusa e silencia a sexualidade de Izumo. Assim, será possível 

constatar que a lesbianidade representa um tabu do objeto entre os japoneses, o que produz o 

silenciamento das próprias lésbicas, que passam, muitas vezes, a evitar esses temas, não vendo 

o ato de assumir sua sexualidade sequer como uma opção. 
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AS NARRATIVAS DO DIREITO PENAL: AS PALAVRAS, OS DISCURSOS E AS 

RELAÇÕES DE SABER/PODER 

 

RONCHI, Nathália (UEM) 

nathronchi@gmail.com 

PATTO, Belmiro Jorge (UEM) 

 

Tratar-se-á o discurso na área do Direito Penal bem como as narrativas midiáticas, justificadas 

pela constatação de que retratam que as argumentações aí utilizadas denotam multiplicidades 

das dimensões dos enunciados e dos signos emitidos nas diversas relações e instâncias do 

saber/poder. Tem-se como objetivo analisar a forma como esses discursos interferem e se 

conectam com as interpretações produzidas, já que instituem modos de compor subjetividades, 

sociedades e culturas, bem como discursividades que somente as normas não conseguem suprir 

nem ultrapassar por serem binárias (lícito/ilícito), e estáticas (positivação/aplicação), 

produzindo lacunas que, no limite, podem  ser utilizadas estrategicamente nos dispositivos de 

normalização/subjetivação. Então, nos discursos da criminologia, dos mass media, aparecem 

com muita frequência termos como “terrorista”, “traficante”, “bandido” etc., cuja utilização 

tende a criar signos e narrativas mantenedoras de sistemas de classes e poder dentro das 

sociedades, o qual culpabiliza sujeitos seletivamente. Através daquelas lacunas criam-se signos 

e enunciados que irão compor o imaginário social acerca das leis ou normas, configurando 

também, relações de poder e hierarquia. Assim, tudo que sai do controle e da normalidade pré-

estabelecidos na norma será submetido a dispositivos de captura a partir do que é produzido 

nas próprias relações de saber/poder, com vistas a barrar/normalizar essas condutas e 

virtualidades desviantes não só nos corpos, postos como não sendo subjetividades aceitas, mas 

também na ordem do discurso, haja vista que há, não só o poder judiciário como 

regulador/intérprete autorizado, mas também uma série de conjuntos reguladores que compõem 

os dispositivos de poder que tentam manter a coesão social (polícia, jornal, redes sociais etc.), 

na dimensão discursiva. Face ao exposto, os livros do Foucault “As palavras e as Coisas” e 

“Arqueologia do Saber” dão base para a argumentação acerca do tema de pesquisa proposto.  
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A MASCULINIDADE COMO OBJETO DE DESEJO E AUTOIDENTIFICAÇÃO NO 

GRINDR 

 

SANTOS, João Vitor Xavier dos (UEM) 

joao_jvxs@live.com 

BAZZA, Adélli Bortolon (UEM – orientadora) 

 

Nos últimos anos, houve um grande destaque para as discussões sobre as questões de gênero, 

assim como as discussões sobre as diversas vivências que fazem parte da comunidade 

LGBTQ+. Nesse caminho, essa pesquisa pretende tratar da constituição e circulação das 

diferentes subjetividades dos homens homossexuais, nesse caso, no contexto específico de 

paquera em aplicativos. A partir de uma visada discursiva, pautamo-nos em conceitos 

foucaultianos como discurso, posição sujeito, dispositivo da sexualidade e subjetividade.   

Dessa forma, elegemos como série enunciativa a ser analisada um conjunto de perfis de usuários 

do aplicativo Grindr, uma rede social voltada a homens gays, bi, trans e pessoas queer, que 

estavam ativos na rede, em junho de 2019. Foram coletados fotos de perfil, apresentações 

pessoais e dados de enquete desses sujeitos. Buscamos descrever a(s) subjetividade(s) de 

homossexual construídas e assumidas, bem como identificar as diferentes forças que constroem 

a subjetividade desse indivíduo e o colocam na posição de objeto de desejo. As análises 

empreendidas demonstraram que as subjetividades dos homens gays estão bastante 

relacionadas à binaridade de gênero advinda da heteronormatividade. Há uma disputa por 

espaço e por visibilidade que privilegia os sujeitos mais masculinizados e constrange os 

afeminados a uma posição de defesa e de autoafirmação.  
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POLÍTICA E RELIGIÃO NAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 2018: A 

(DES)CARACTERIZAÇÃO DA FIGURA CRISTÃ NO CONFRONTO ENTRE AS 

HASHTAGS  
 

SANTOS, Thayne Costa dos (SuDiC-UFMS) 

thaynecostads@gmail.com  

SANTOS, Elaine de Moraes ((SuDiC-UFMS) 

proflainemoraes2@gmail.com 

 

O pleito presidencial de 2018 no Brasil foi marcado por confrontos ideológicos distintos e 

perpassados pelo fundamento religioso, sobretudo nas plataformas digitais. Palco democrático 

para mobilização de atos de resistência, o uso das #elenão e #elesim, como materialidade 

discursiva simbólica do apoio ou não ao candidato Jair Bolsonaro do Partido Social Liberal 

(PSL), insurge como produto da necessidade de explicitar um posicionamento político-

partidário frente ao embate nas redes sociais. A partir das condições de possibilidade do cenário 

estabelecido e à luz da perspectiva teórico-metodológica da Análise do Discurso de linha 

francesa, o objetivo deste trabalho é realizar um batimento entre duas FDs - 

Formações  Discursivas (FOUCAULT, 2010) opositoras em torno da (des)configuração do que 

figurou como ser ou não ser cristão no Twitter. Na ótica da ordem discursiva estabelecida, 

portanto, se o sujeito se denominava cristão católico ou protestante, enquanto religioso, cabia a 

ele apenas: apoiar as propostas do presidenciável pelo PSL ou não concordar com as ações e 

falas de Bolsonaro. Caso não houvesse enquadramento em nenhum dos polos, os eleitores eram 

alvos de discurso de ódio, sendo considerados inimigos e sem direitos a compartilhar da mesma 

crença. À vista disso, é possível afirmar que a reverberação de tais discussões, como fruto de 

reações de poder, além de fomentar ainda mais a polarização em vigor, também repercutiu na 

produção de efeitos de verdade ao utilizar referências bíblicas como fundamentos para o 

engajamento em uma ou outra FD. 
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O DISCURSO CÔMICO DE LINN DA QUEBRADA COMO  

RESISTÊNCIA ÀS NORMATIZAÇÕES DE GÊNERO 

 

SCHREINER, Maxmillian Gomes (Unicentro) 

maxgschreiner@gmail.com 

 

Mutilados pela violência com que as normas da sexualidade se impõem aos sujeitos, os corpos 

dissidentes do binarismo sexual sofrem agressões, perversões e, por fim, são mortos. Cantar a 

potência dos corpos das travestis foi a maneira com que Linn da Quebrada, artista não 

classificada em uma identidade de gênero fixa, encontrou, no contexto artístico e periférico 

brasileiro, para dizer às pessoas que a vida e os afetos não binários importam e que resistem 

frente às investidas institucionalizantes que visam silenciar os corpos ou encaixá-los, para 

depois retirar deles suas formas insurgentes de se constituírem enquanto sujeitos não 

normatizados. Partimos da materialidade de um dos trabalhos da artivista para colocarmos em 

questão como Linn opera discursivamente e enuncia a resistência bixa, viada, travesti 

confrontando com o poder subjetivador que afoga os corpos enquanto abjetos. Ao utilizarmos 

os pressupostos teórico-epistemológicos arqueológicos da análise do discurso foucaultiana, 

buscamos na ordem da própria formação discursiva de Linn encontrar os elementos que dão 

forma ao seu discurso, problematizando o corpo e a história do feminino. Conseguimos 

destacar, desta maneira, um percurso interpretativo desta materialidade enfatizando que o 

discurso não-binário retoma as subjetivações heteronormativas para, em seguida, a partir da 

utilização da língua, comicizá-las. 
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A OBJETIVAÇÃO DE PADRE ABUSADOR VERSUS PEDÓFILO NO DISCURSO 

MIDIÁTICO DA REVISTA VEJA 

 

Diniz da Silva, Izabelle (UEM) 
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Polla, Daniela (Orientadora/UEM) 

danielapolla2@gmail.com 

 

A Igreja Católica sofre, contemporaneamente, uma crise institucional envolvendo denúncias de 

casos de abusos sexuais por parte de seus clérigos. Esses supostos crimes ultrapassam a esfera 

privada da igreja, como produtora e detentora de saberes, circulando também no âmbito do 

discurso midiático. Nessa ordem, o discurso passa a não mais ficar interditado (FOUCAULT, 

1996) pela Igreja Católica, pois determinados veículos midiáticos funcionam como estruturas 

de poder para noticiar e, igualmente, espetacularizar os diversos episódios de abuso. Na esfera 

midiática, circulam as objetivações (FOUCAULT, 2014) de “abusador” e também, 

especialmente, das “vítimas de abuso”. Diante dessas condições de possibilidade, o objetivo 

deste painel é analisar especificamente a construção da objetivação de “padre abusador” em 

notícias do site da revista Veja, geradas e veiculadas como desdobramentos da matéria de capa 

da revista impressa intitulada “Livrai-nos do Mal”, do dia 17/07/2018.  Para empreender a tal 

análise, busca-se diferenciar as objetivações construídas discursivamente, em especial, com 

relação ao emprego dos termos “abusador” e “pedófilo”, materializados nos discursos 

midiáticos da revista Veja. Percebe-se que, nas publicações online analisadas, o abuso sexual 

percorre um âmbito diferente do que o familiar, considerando que a instituição Católica há 

muito tempo cria um tabu do objeto (FOUCAULT, 1996 p.9) em relação ao assunto sexualidade 

e, mais ainda, em relação às vivências sexuais interditas ao âmbito da instituição.  
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A NORMALIZAÇÃO DA CULTURA INDÍGENA NO TWITTER: ANÁLISE DE 

DISCURSOS DE ÓDIO CONTRA A DEPUTADA SÔNIA GUAJAJARA 

 

SOUZA, Ana Beatriz Silva Brandão de (SuDiC/CNPq – UFMS) 

anabeatrizsbs19@gmail.com 
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À luz do escopo teórico-metodológico da Análise do Discurso de linha francesa, em vertente 

mais afinada aos pensamentos de Michel Foucault, este trabalho tem como objetivo 

problematizar a composição dos discursos de ódio manifestados na materialidade digital do 

Twitter, enquanto práticas divisoras (FOUCAULT, 2010) que se destinam à normalização da 

conduta e à marginalização das estruturas identitárias do sujeito indígena no Brasil. Para tanto, 

tomamos os comentários produzidos por internautas em uma publicação no perfil público da 

eleita deputada federal, Sônia Guajajara, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), em janeiro 

de 2019, por ocasião de sua assunção ao cargo. No cerne das condições de possibilidade de 

nosso recorte, uma rota bifurcada situa, de um lado, o cenário de polarização política vivido 

durante as eleições presidenciais de 2018 e, de outro, o modo como as redes sociais, em seu 

potencial lugar de enunciabilidade, configuram um espaço para o exercício de práticas 

coercitivas (FOUCAULT, 2010) distintas contra grupos historicamente tido como minoritários: 

os povos nativos. No embate entre diferentes relações de poder, os comentários empreendidos 

em discursos ordinários (SILVEIRA, 2015) mobilizam efeitos de sentido de (re)afirmação de 

uma unidade identitária nacional, ao mesmo tempo em que atacam a pluralidade cultural 

inerente ao país. Dessa forma, observamos o princípio de dominação como um modus operandi 

no qual, renegando identidades e relativizando o processo de pertencimento, os internautas 

excluem, sobrepõem e valorizam determinadas culturas em relação a outras, tanto quanto 

explicitam oposição à filiação político-partidária da deputada.  
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DIREITOS HUMANOS EM DISCURSOS, A PARTIR DO ACONTECIMENTO DA 

MORTE DE MARIELLE FRANCO 

 

TEO, Victor Mateus Gubert (UNICENTRO) 

vmgteo@gmail.com 

 

Seguindo as práticas discursivas que visavam deslegitimar a luta de Marielle Franco, os direitos 

humanos vêm sendo suprimidos em nosso país. Os enunciados reverberando a ideia de que 

“direitos humanos são para humanos direitos” são recorrentes sempre que há interesse em 

atribuir uma conduta criminal e amoral inerente a sujeitos de determinados grupos sociais, 

(condição pela qual a sua humanidade é questionada) e, ao mesmo tempo, ironizar as suas lutas. 

Os discursos sobre a “instrumentalização ideológica”  bastante propagados nas mídias, sobre 

os direitos humanos, atualizam o reconhecimento da humanidade em sujeitos historicamente 

expropriados dessa condição. Considerando que a análise do discurso tem, recentemente, se 

dedicado ao estudo dos enunciados propalados nas redes sociais, esta análise pretende trazer à 

tona um dos temas mais citados na luta política nacional, a saber: os direitos humanos. Assim, 

à luz dos Estudos Discursivos Foucaultianos, mobilizando prioritariamente as formulações de 

Michel Foucault sobre  enunciado, acontecimento discursivo, formação discursiva e  sujeito 

anormal, analisamos séries enunciativas que relativizam a morte de Marielle colocando em rede 

enunciados que provêm da formação dos saberes, articulados com outras práticas não 

discursivas, regidos por um jogo de poderes que definem quem é quem não é “humano”  com 

direitos. Além disso, o conceito de vida passível de luto de Judith Butler também é utilizado na 

pesquisa. O corpus de análise é constituído por dois posts da rede social Facebook, veiculados 

nas redes de Marília Castro Neves, desembargadora do TJ-RJ e Alberto Fraga, deputado federal pelo 

DEM-DF. 

 

Palavras-chave: Marielle Franco, Direitos humanos, poder, estudos discursivos foucaultianos. 

  



 

 

PRÁTICAS DE BIO-PODER: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DO PROJETO DE LEI 

5.069/2013 
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 FRANCESCHINI, Bruno (UFG/RC)  
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Esta pesquisa de iniciação científica, em perspectiva foucaultiana, tem por objetivo descrever 

e interpretar os discursos materializados na Justificativa do Projeto de Lei 5.069/2013, em que 

se examina a constituição do sujeito parlamentar frente ao proposto em tal PL com relação à 

modificação do protocolo de atendimento às mulheres que desejam, em caso de estupro, realizar 

o procedimento de aborto, bem como suas possíveis contradições entre o papel político versus 

religioso. Tem-se por objetivo, ainda, investigar os modos pelos quais o sujeito é afetado e, ao 

mesmo tempo, se constitui ao ser atravessado pela teia discursiva que o circunda nas relações 

de saber-poder no ímpeto da temática em discussão: aborto.  Considerando as condições de 

possibilidade e emergência deste PL, os quais serão delineados por meio do método 

arquegenealógico de Michel Foucault, analisaremos quais aspectos ligados a religião que 

controlam a produção discursiva dos enunciados relacionados ao objeto em estudo, organizando 

o que pode ou não ser dito, ou seja, quais discursos devem estar em conformidade com a 

posição-sujeito assumida pelo sujeito político. Até o presente momento, a pesquisa apontou que 

os discursos produzem efeitos de verdade relacionados à historicidade do sujeito, e mais 

especificamente em nosso corpus o que ocorre é uma contradição na prática do ritual entre o 

sujeito político que é, também, constituído de religiosidade. Como já mencionado 

anteriormente, o a posição-sujeito assumida pelo sujeito parlamentar o autoriza acerca do que é 

possível enunciar dentro daquilo que é considerado moral, ético ou tabu para seu lugar de 

pertencimento. 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Biopoder; Séries enunciativas. 

  



 

 

PODER, VERDADE E HISTÓRIA: EMBATES E VONTADES DE VERDADE NO 

CAMPO DOS DISCURSOS JURÍDICOS 

 

VIEIRA, Bruno Emanoel (UNICENTRO-PR) 

emanolbruno@yahoo.com.br 

 

Este trabalho versa sobre o acontecimento discursivo — no sentido foucaultiano —ocorrido em 

setembro de 2017, em que juiz Waldemar Claudio de Carvalho autorizou que profissionais das 

áreas da psicologia pudessem desenvolver terapias e tratamentos de “reversão sexual”, 

contrariando orientações das mais renomadas entidades de saúde internacional. Essa decisão 

magistral foi vista dentro da comunidade LGBTQI+, de grupos de defesa dos Direitos 

Humanos, de especialistas da área de saúde mental e de parte da sociedade civil, como um 

retrocesso, pois a homossexualidade deixou de ser considerada doença no final do século XX e 

a transsexualidade em 2018. Ao longo da história, sempre ocorreram casos de tentativas de 

“reversão”, na maioria das vezes, causando aos sujeitos submetidos a esses “tratamentos” 

graves e irreversíveis sequelas físicas e psicológicas. O percurso analítico foi orientado pelos 

pressupostos teóricos e metodológicos da Análise do Discurso de Linha Francesa, elegendo 

como norte os estudos do filósofo francês Michel Foucault (1926-1984). Ao se fazer uma 

análise do discurso sob a ótica arquegenealógica, o gesto analítico não se resume a uma crítica 

a um determinado grupo social-ideológico, na medida em que se analisam os efeitos de sentidos 

(re)produzidos discursivamente, ou seja, a partir do que é dito/mostrado atualizam-se outros 

sentidos, outros discursos reverberados antes, em outro lugar, em outras materialidades. Nesse 

sentido, nosso trabalho se deu a partir da análise do documento assinado pelo juiz e da 

Resolução 01/1999 do Conselho Federal de Psicologia. Considerando a relação indissociável 

entre língua, sujeito e história, nossas análises se valem, também, de questões em torno da 

homossexualidade ao longo da história, além da compreensão de conceitos importantes da 

teoria foucaultiana, como “poder”, “verdade” e “acontecimento”. Analisando o corpo como 

objeto discursivo e compreendendo todas as produção de saberes e de poderes que o cercam, 

encontramos verdades fabricadas ao longo da história. 

 

Palavras-chave: Enunciado; Verdade; Acontecimento Discursivo. 


