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GP CIDADI – CÍRCULO DE DISCUSSÕES EM ANÁLISE DO DISCURSO 
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O Círculo de Discussões em Análise do Discurso – CIDADI é vinculado ao Programa de Pós–

Graduação em Linguística (PROLING) da Universidade Federal da Paraíba e faz parte do 

Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPQ. Nasceu no ano de 2007 e é composto por 

professores, pesquisadores e estudantes, em nível de Graduação (Iniciação Científica), Mestrado 

e Doutorado, que desenvolvem pesquisas na UFPB e em outras instituições do Nordeste, tais 

como a UERN / UFCG/ UEPB / UFERSA. Dentre os objetivos gerais que regem as nossas 

pesquisas, salientamos o de discutir os modos de objetivação/subjetivação que envolvem o 

sujeito contemporâneo a partir das práticas de governamentalidade, biopolítica e biopoder, tanto 

na mídia quanto no espaço urbano da cidade de João Pessoa, através dos mais diversos lugares 

de textualização. As análises dos corpora subsidiam-se no referencial teórico da Análise do 

Discurso e suas ressonâncias no Brasil, a partir das contribuições dos estudos foucaultianos em 

torno da constituição do sujeito, afetados pelas relações de saber-poder. Além disso, pautamo-

nos nas contribuições dos campos da Semiologia Histórica, com Jean-Jacques Courtine, assim 

como nas do campo da Sociologia, sobretudo com as ideias de Zygmunt Bauman. O CIDADI se 

estrutura a partir das seguintes Linhas de Pesquisa: Discurso, História e Sentido: processos de 

construção identitária na mídia; Discurso, História e Sentido: os discursos sobre o corpo na 

mídia; Discurso do Cotidiano, Cidade e Sentido(s). Tendo em vista a língua em funcionamento, 

operada por sujeitos inseridos na sociedade e na História e entendendo o discurso como 

estrutura (materialidade lingüística) e acontecimento (dimensão sócio-histórica), nossas 

pesquisas exploram materialidades diversas e sincréticas (impressas e digitais), compostas por 

enunciados de natureza semiológica, sendo a imagem, portanto, um dos focos de análise, para se 

pensar a relação entre língua, sociedade, historicidade e sujeito nas circulações cotidianas do 

sentido. O CIDADI possui um blog, que pode ser acessado pelo endereço eletrônico 

www.cidadi.blogspot.com.br e uma página no Facebook A meta é divulgar a produção 

acadêmica e as atividades realizadas pelo Grupo, bem como divulgar os principais eventos na 

área do discurso, que acontecem no Brasil e no mundo, bem como a participação dos membros 

do grupo em tais eventos. 

 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Grupo de Pesquisa; CIDADI. 
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Ao se propor a fazer uma “antologia de existências” no século XVIII, em A vida dos homens 

infames, Foucault nos convida ao deleite do cotidiano desconhecido, do formato do invisível, da 

vida sem importância de sujeitos infames que jamais teriam se erguido de sua insignificância, 

não fosse o encontro com o poder. Hoje, nos deparamos com essas histórias do cotidiano em 

diferentes materialidades, em diferentes lugares, muitas vezes, fora da realidade tópica, sem 

deixar de estabelecer com ela uma relação constitutiva. Nesse trabalho, nos propomos a 

entender esse processo, observando dentro de uma dispersão de vídeos na plataforma do 

YouTube uma certa regularidade no sentido em que sujeitos infames, marginalizados no espaço 

tópico, invisíveis na sociedade, ganham uma hipervisibilidade nesse espaço heterotópico por 

excelência que é a web. Ao pensarmos sobre esse processo de hipervisibilidade e mais, a forma 

como isso acontece, ou seja, como ocorre esse encontro com o poder objetivamos analisar como 

o YouTube, enquanto espaço heterotópico, promove o deslocamento desses sujeitos infames da 

invisibilidade à hipervisibilidade. É preciso entender como a cibercultura contribui nesse 

processo, e mais especificamente analisar como os enunciados produzidos por esses sujeitos 

infames reverberam socialmente e ao mesmo tempo investigar suas condições de emergência, 

dentro desse espaço. Além disso, pretendemos investigar os efeitos de poder e resistência que se 

estabelecem no espaço heterotópico do YouTube e verificar como funcionam as práticas de 

objetivação/subjetivação que constituem os sujeitos. Para corresponder a esses objetivos, 

buscaremos suporte nos estudos de Michel Foucault (1969 – 1984), dentro das suas 

contribuições para a Análise do Discurso. Nos orientamos pelo método de investigação 

arquegenealógico, mobilizando as noções de discurso, acontecimento e enunciado, ao mesmo 

tempo, com as reflexões sobre o sujeito e o poder. Torna-se ainda necessário entender como se 

constitui a cibercultura, considerando nosso corpus de pesquisa, com tal propósito, nos 

debruçaremos sobre os estudos de Pierre Lévy (1994 – 2002) sobre o ciberespaço, a 

interatividade e o movimento social da cibercultura. Dessa forma dentro de uma dispersão 

montamos um pequeno arquivo que apresenta certa regularidade quanto ao modo de 

atravessamento do poder na vida dos sujeitos infames. Esse poder atua através do dispositivo 

jurídico. Sendo assim, todos os acontecimentos selecionados envolvem casos policiais nos quais 

os sujeitos, ao transgredir a lei, são detidos e submetidos à entrevista, por jornais locais. 

 

Palavras-chave: Sujeitos infames; Poder; Ciberespaço. 
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QUEM É O SUJEITO TATUADO DIANTE DAS REDES DE VERDADES DE 

INCLUSÃO/EXCLUSÃO EXPOSTAS NA MÍDIA 

 

Edileide GODOI (UFPB/PROLING/CIDADI) 

edileidegodoi17@gmail.com  

 

Em uma sociedade multifacetada, em que os sujeitos estão relacionados aos mais variados 

modos de subjetivação, sofremos constantemente uma grande modificação social adaptativa. 

Somos compelidos a nos adaptarmos a práticas de verdades e sentidos de convicção que, muitas 

vezes, nos instrui à adoção de novos estilos de vida. Nesse ínterim propomos discutir como o 

sujeito tatuado produz efeitos de verdade, diante das normatizações que, consequentemente, 

envolve relações de inclusão/exclusão expostas midiaticamente. Esse processo de divisão é 

fundamental em se tratando do sujeito moderno, visto que, Segundo Foucault (2011), na 

contemporaneidade a norma é cada vez mais ligada a mecanismos de disciplinarização, correção 

e vigilância que direcionam a vida e o corpo do sujeito na sociedade, ou seja, os processos de 

nominação e separação entre o sujeito normal e sujeito anormal são definidas por mecanismos 

que são responsáveis por adequar o corpo a uma ordem sociocultural. Entretanto, para tratar 

desse assunto,  faremos uma análise discursiva com base em conceitos desenvolvidos pela 

Análise do Discurso, em especial, aqueles advindos dos estudos foucaultianos. Conforme 

Foucault (2001), existe uma norma cultural cuja exigência postula que o sujeito seja, ou não, de 

determinada forma, esteja, ou não, dentro de uma determinada ordem, e esse tipo de ordem é 

marcada pelo/no corpo. Desse modo, o corpo é o lugar de constituição do indivíduo, onde atua 

as relações de saber-poder, lugar sobre o qual atuam os discursos e práticas sociais. Portanto, 

debater sobre os processos de subjetivação a partir de práticas que circulam nos meios de 

comunicação, em especial, aquelas que se apoderam do corpo nos permitindo olhar para as 

imposições e proibições que recai sobre ele, tornando-o alvo de controle, mas também lugar de 

entrever uma empreitada transgressora no interior das tecnologias de governamento. O corpo 

figura-se como lugar de resistência frente aos eficazes aparelhos de normatização e verdades 

que regem a conduta cotidiana dos sujeitos. 

Palavras-chave: Sujeito; Tatuagem; Inclusão/exclusão.  
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A COR E AS VERDADES SOBRE A CONSTITUIÇÃO DISCURSIVO-CULTURAL DE 

IDENTIDADES PARA A VELHICE 
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Todo texto nasce de uma espécie de urgência para escrever sobre determinado tema. Seja pela 

relevância deste, seja pela inquietação que o objeto de análise possa estar causando no autor. No 

nosso caso, essa inquietação fez-nos voltar os nossos olhares para a questão da produção de 

identidades para a velhice pela mídia, tema amplo que resultou na nossa Tese de Doutorado, da 

qual esse texto é um excerto. Empiricamente, é fácil notar como a população de idosos tem 

aumentado nos últimos dez anos e que, em razão disso, não só o governo tem proposto novas 

políticas públicas de gestão e manutenção da saúde, como também a mídia fez reverberar uma 

construção identitária para os sujeitos idosos baseada na produtividade e na capacidade de 

consumo. Mediante essa condição de produção discursiva, alguns dizeres sobre a velhice 

passaram a ser tomados como verdadeiros em detrimento de outros, assim como algumas 

estratégias de incentivo ao consumo, tais como a escolha de uma cor cristalizada na memória 

social como símbolo de positividade. Por isso, nesta comunicação, objetivamos discutir a 

questão da cor naquilo que ela tem de entrecruzamento e de sustentação nas imagens do “corpo 

velho”, interditado ou não, pela mídia, observando os sistemas de verdades construídos com a 

finalidade de sustentar as identidades para a velhice. Nesse sentido, fundamentar-nos-emos no 

escopo teórico da Análise do Discurso e nas contribuições de Michel Foucault e de Jean-Jacques 

Courtine para o estudo de uma Semiologia Histórica da imagem. Vale salientar que a noção de 

corpo com a qual trabalhamos diz respeito à noção de corpo discursivizado, “superfície de 

inscrição de acontecimentos”. De acordo com Milanez (2009), “o que inicialmente 

identificamos como corpo, podemos compreendê-lo, não somente como uma simples prática 

corporal e objetivante, mas como prática discursiva”. Nosso corpus será composto uma série de 

quatro capas da revista Época. Como resultado provável, podemos observar as identidades 

produzidas para a velhice, pensadas a partir da reincidência da cor azul como objeto simbólico, 

em que a produção identitária para os idosos pela mídia transforma em cenário de interpelação 

dos corpos dos idosos por um ideal de beleza e felicidade.  

Palavras-chave: Análise do Discurso, Identidade, Corpo Velho. 
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MUITO ALÉM DO PESO: MODULAÇÕES BIOPOLÍTICAS EM DISCURSOS SOBRE 

A OBESIDADE INFANTIL 
 

Francisco Vieira da SILVA (UFERSA/CIDADI) 
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Este texto objetiva analisar dizeres que discursivizam a obesidade infantil, com o intento de 

investigar o funcionamento de estratégias biopolíticas, as quais concebem a obesidade entre as 

crianças como um mal a ser combatido. Assim, pensamos os discursos em torno de tal 

problemática enquanto componentes da intrincada rede de saber-poder que constitui as 

estratégias biopolíticas da sociedade atual. Esses discursos recobrem um interesse consistente 

sobre o cuidado com a saúde das crianças em situação de sobrepeso, sobre o modus operandi 

por meio do qual os pais e os responsáveis devem intervir e governar essa parcela da população. 

Para tanto, o corpus é composto por quatro materialidades discursivas que enunciam acerca 

dessa questão (uma campanha audiovisual, uma charge, uma reportagem e uma postagem de 

uma rede social). Do ponto de vista metodológico, o presente estudo situa-se no âmbito de uma 

pesquisa descritivo-interpretativa, de abordagem qualitativa. Ancoramo-nos na Análise do 

Discurso, notadamente na perspectiva arquegenealógica de Michel Foucault, através das 

reflexões desenvolvidas por esse autor em torno do discurso, do enunciado, do saber, do poder, 

e, de modo mais verticalizado, do biopoder e das biopolíticas. Ao se autoproclamar como um 

diagnosticador do presente, o filósofo francês oportuniza um arsenal teórico-metodológico para 

pensarmos as práticas discursivas cotidianas e a constituição do sujeito por meio de técnicas de 

saber-poder específicas do momento atual. As análises denotam que as estratégias biopolíticas 

corporificam-se em discursos cuja diversidade de posicionamentos fazem funcionar, em maior 

ou menor grau, mecanismos de controle dos corpos infantis. O objetivo de tais estratégias 

consiste em otimizar a vida das crianças, no intuito de fazer funcionar a maquinaria biopolítica 

que escande, esquadrinha e recompõe o corpo populacional, de modo a administrá-lo. Tendo em 

vista que as crianças parecem mimetizar toda uma simbologia de um futuro em construção, uma 

das regularidades dos discursos em torno da obesidade infantil reside exatamente no aspecto da 

prevenção através da adoção de medidas profiláticas que visam a estancar o crescimento da 

obesidade hoje e na posteridade.  

 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso. Obesidade infantil. Biopolítica.  
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JOGOS DE VERDADE NA ERA DA FAKE NEWS: ANÁLISE DISCURSIVA DO SITE 

FACT-CHECKING E-FARSAS 
 

 

Joseeldo da SILVA JÚNIOR (UFPB/PROLING/CIDADI) 
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O conceito de pós-verdade tornou-se campo de discussões desde que o Dicionário Oxford 

elegeu-o como o termo mais relevante no ano de 2016, motivado pelo o alto índice de 

(des)informação durante a campanha presidencial nos Estados Unidos e da campanha do Brexit 

na Inglaterra. A informação passou a ser centro de conflitos, ora tida como verdade, ora tida 

como falsa, resultando no fenômeno que convencionou-se chamar de fake news. Nessa esteira 

da pós-verdade e fake news, outra problemática da era digital veio à tona: os filtros bolhas. A 

combinação de cada um desse mecanismo alterou o modo como o comportamento passou a ser 

produzido nas redes sociais, segundo observa Santanella (2018), ao constatar as crenças 

políticas, sociais e religiosas dos sujeitos que interagem em plataformas digitais. Ainda segundo 

a autora, a fabricação de notícia falsa em meio a pós-verdade e sob o espectro do filtro bolha 

têm provocado insistentes debates a ponto de abalar até mesmo os especialistas foucaultianos e 

a complexa noção de verdade pensada por Michel Foucault. Sendo assim, este trabalho visa 

substanciar o debate sobre o conceito pós-verdade e fake news a partir das considerações de 

jogos de verdade de Foucault. Para isso, utilizaremos o método arquegenealógico a fim de 

compreender como as notícias falsas apareceram em determinado momento da História, as 

condições de existência e o motivo da utilização da falsa informação como arma de saber/poder. 

Robert Darnton (2012) revela em O diabo na água benta como as artimanhas da manipulação 

da verdade contribuíram para a Revolução Francesa; em outra ponta, Hannah Arendt (2013), em 

Origens do Totalitarismo, mostra em sua obra como a propaganda nazista (re)formulou o 

pensamento da população através das mentiras. Nesse sentido, a verdade é vista como zona de 

conflito, reivindicação de interesse, forma de controle, não muito distante da 

contemporaneidade, em que a informação é criada no intuito de alcançar propósitos diversos. 

Em oposição a isso, surge o mecanismo fact-checking, ferramenta de intersecção entre a 

realidade e a ficção, com o objetivo de determinar o que é verdadeiro ou falso. O site E-farsas é 

uma das propostas que podemos encontrar no mundo digital e com o qual pretendemos trabalhar 

neste trabalho, trazendo um corpus específico para análise discursiva. Contribuirão para o 

diálogo teórico além de Foucault (1971; 1979; 2004), Lévy (1996; 1999), Gregolin (2015), 

Dunker (2017), Safatle (2017), Ferrari (2018), entre outros. 

 

Palavras-chave: Verdade; Pós-verdade; Fake news. 
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Pesquisas recentes têm revelado que o principal problema das mulheres do século XXI é a 

violência, quer seja física, psicológica e, principalmente, sexual. Apesar dos números 

divulgados já representarem um índice bastante elevado, muitas mulheres não têm a coragem de 

denunciar os abusadores, por este motivo muitos casos não entram para as estatísticas. No 

entanto, a sociedade atual tem se mostrado mais sensibilizada com a causa buscando 

desculpabilizar a vítima e promovendo ações para que os agressores sejam punidos. Nesse 

sentido, a mídia tem se tornado um espaço para que as vítimas relatem a violência que sofreram 

e também para a constituição de grupos que se unem para que os casos sejam propagados. 

Diante disso, este trabalho objetiva analisar o dizer parressiático de mulheres violentadas 

sexualmente, observar como os sujeitos se constituem e constituem o outro ao dizer a verdade e 

identificar as condições de possibilidade que fazem emergir os discursos mulheres vítimas de 

estupro através da mídia. Para tanto, selecionamos para análise os depoimentos das mulheres 

vítimas de estupro, publicados nas páginas do Facebook “Movimento Girassol” e “Dissipe e se 

Liberte - Projeto de Apoio às vítimas de violência sexual”. A partir dos depoimentos nas 

respectivas páginas, as mulheres relatam, através da confissão, os casos de estupro, buscando 

uma maior visibilidade para a violência sofrida e para os motivos que fizeram não denunciar no 

momento em que o fato ocorreu. Nesse contexto, nossa pesquisa de cunho descritivo e 

interpretativista, se insere no âmbito dos estudos da Análise do discurso de linha francesa, a 

partir dos postulados foucaultianos, com ênfase nas concepções de parresia, modos de 

subjetivação e a técnica da confissão. A análise dos dados nos permite dizer que ter a coragem 

da verdade representa um ato de resistência, de luta contra o poder que é exercido pelo homem e 

instaura modificações na constituição de si e do outro. 

 

Palavras- chave: Mídia; Parresia; Estupro.  
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Na contemporaneidade a ordem do discurso é cuidar do corpo. Dentro dessa ordem, 

presenciamos o fortalecimento do processo de supervalorização da estética perfeita. O discurso 

midiático tem o poder de criar representações e práticas sociais acerca da beleza, produzindo 

uma identificação associada a imagens estereotipadas, legitimando padrões e paradigmas 

arraigados pela e na sociedade, constituindo-se como um discurso dominante na construção de 

representações identitárias, colocando à margem os sujeitos sociais que porventura não 

consigam se inserir no padrão corporal imposto. Nesse contexto, lançamos um olhar sobre o 

corpo gordo, refletindo sobre o discurso que se apresenta em evidência, trazendo à presença o 

que é interditado. Neste trabalho, objetivamos investigar o discurso de resistência do corpo 

gordo feminino veiculado na mídia. Para isso, constituímos um corpus de cinco capas de 

revistas de circulação nacional, no qual analisamos o uso da imagem do corpo gordo feminino 

enquanto resistência às práticas e padrões estéticos construídos historicamente. A estética 

condena os corpos gordos, olhados como transgressores de um parâmetro de beleza, 

normalidade ou reciprocidade. Vislumbrando o outro lado da moeda, Foucault defende que 

sempre que há poder, há uma resistência sendo gestada. Para o filósofo francês, a resistência é 

imanente ao poder, e as relações de poder só existem porque existe uma multiplicidade de 

pontos de resistências. Por isso, assim como o poder, as resistências são também pontos móveis, 

nômades, inventivos, muitas vezes improváveis e espontâneos, provocadores de clivagens, 

reagrupamentos e singularizações. As resistências percorrem os próprios sujeitos e também 

constituem seus corpos; produzem rupturas, constituindo o novo. Nossa reflexão está alicerçada 

nos estudos sobre discurso, poder e saber (Foucault, 2008, 2012) e sobre a compreensão do 

corpo como uma construção histórica e cultural, na qual se articulam diferentes discursos e 

saberes (Fischler, 2005; Courtine, 2005; Ortega, 2008; Vigarello, 2012; Pereira, 2013). 

Constatamos que, apesar de a mídia insistir na propagação de um discurso já cristalizado acerca 

do corpo magro aceito socialmente, as capas de revista analisadas enunciam um corpo gordo 

que resiste à hegemonia desse discurso e ocupa um lugar social, legitimando tamanhos e formas 

como naturais. 

Palavras-chave: Discurso; Resistência; Corpo gordo. 
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Para filósofos e sociólogos, o ato de tirar a própria vida, embora seja aparentemente individual, 

é cercado por circunstâncias sociais, visto que o suicídio está enraizado em uma população; nela 

se recria, dela se nutre e através dela, vive. Apesar disso, a discussão sobre o tema sofre 

interdições constantes das instituições que mediam informações e constroem o verdadeiro da 

época, como a mídia, a escola, a família e a Igreja. Esse silenciamento se repete mundo afora, 

mas nos centraremos na sociedade brasileira nesta pesquisa de Mestrado. Com a disseminação 

do acesso e dos efeitos das mídias digitais, enunciados-acontecimentos sobre suicídio têm 

emergido e se acumulado no ambiente virtual. Considerando tais condições de possibilidade e 

pensando com Michel Foucault, pretendemos analisar discursos sobre o suicídio como um 

produto resultante de fatores sociais, como uma resistência autoinfligida contra as técnicas de 

objetivação que incidem sobre o corpo homossexual. Segmentamos a análise a uma 

arquegenealogia do poder heteronormativo, ao considerarmos a quantidade superior de casos de 

suicídio entre homossexuais em comparação aos casos entre heterossexuais, a cultura 

homofóbica, que se materializa através de micropoderes – como no bullying –, e a vida de 

Michel Foucault, cujas obras produzidas sobre o dispositivo da sexualidade refletem seus 

próprios conflitos em torno da sua homossexualidade e das suas tentativas de suicídio. A 

metodologia utilizada é a abordagem qualitativa, de cunho descritivo-interpretativo. Além dos 

postulados da Análise de Discurso Foucaultiana, recorreremos a Zygmunt Bauman e Stuart Hall 

para discutir noções das identidades contemporâneas, e a André Lemos e Pierre Lévy para 

desenhar o cenário das tecnologias digitais. Nosso corpus basilar consiste em vídeos – 

publicados no YoutTube – de depoimentos de sujeitos assumidamente homossexuais ou 

transexuais que cometeram ou tentaram cometer suicídio. A fim de analisar os depoimentos que 

circulam nos vídeos, utilizaremos as noções de enunciado, acontecimento, dispositivo, corpo 

discursivo, parresia, dentre outros. Buscaremos regularidades enunciativas nos depoimentos dos 

sujeitos em pauta e analisaremos as singularidades através das curvas de visibilidade e 

enunciabilidade do nosso corpus para discutir a relação entre saberes e poderes que instituem as 

práticas de objetivação / subjetivação na malha digital. Verificaremos, também, até que ponto a 

resistência provoca incisões através de sacrifícios letais que ganham ressonância nas redes 

sociais. Isso hipervisibiliza confissões íntimas que, no entanto, já se acumulam no corpo social e 

seguem silenciadas ou ofuscadas pela heteronormatividade há séculos.  
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O objetivo geral desta tese é analisar a governamentalidade no discurso sobre controle e 

vigilância em condomínios de luxo no Brasil. Os objetivos específicos são: (i) Traçar uma 

genealogia da segurança público-privada; (ii) Discutir a relação entre o dispositivo de segurança 

e a governamentalidade; (iii) Analisar como funcionam as práticas de governamentalidade na 

sociedade de controle; (iv) Investigar as condições de emergência do modelo sinóptico de 

vigilância. Utilizam-se, para isso, os pressupostos teórico-metodológicos da Análise do 

Discurso (AD), sobretudo, das contribuições dos trabalhos de Michel Foucault. O corpus é 

bastante heterogêneo, composto por discursos (propagandas, cartazes, reportagens, outdoors, 

leis, programas de governo, plantas de condomínios) e práticas que tratam sobre o controle e a 

vigilância nesses espaços, em um recorte temporal que vai desde a década de 1970 até o ano de 

2018. Para sua análise, utiliza-se do método arqueogenealógico de Michel Foucault. Dentre os 

resultados da pesquisa, constatou-se que o olhar vigilante do governo continua a controlar e 

punir os corpos, porém, diferentemente do período do controle-repressão da sociedade 

disciplinar, no qual o governante detinha o direito de fazer morrer e deixar viver, o objetivo 

central do governo é deslocado para o controle-estimulação, utilizando-se da positividade, com 

sua forma sutil e silenciosa, o governo agora detém o direito de fazer viver e deixar morrer, 

visando à manutenção e o desenvolvimento do corpo social. Dessa maneira, como o objetivo 

principal de um sistema político baseado no biopoder é a preservação da vida e a maximização 

de suas potencialidades, os perigos devem ser identificados e eliminados. Nessa perspectiva, a 

população começa a ser bombardeada por discursos sobre o que deve, ou não, fazer para ter 

saúde, segurança, felicidade etc., e convencida de que precisa ser constantemente observada, 

vigiada, monitorada e, por consequência, controlada. Com isso, foi possível perceber uma sutil 

mudança nos discursos promocionais de condomínios de luxo brasileiros: nota-se que houve um 

enfoque no discurso sobre a segurança do imóvel, destacando, além de um texto verbal sobre 

seu moderno sistema de segurança, imagens de grandes painéis de monitoramento de câmeras 

de segurança. Assim, vive-se hoje em uma sociedade sinóptica, na qual tudo e todos são 

vigiados e controlados diuturnamente. Houve uma verdadeira generalização da vigilância. 

Porém, não sob a forma arquitetural que Bentham propunha, mas, sobretudo, como uma forma 

de governo, como uma forma de se exercer o poder sobre a sociedade. 
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Esta pesquisa parte do intento de investigar o fenômeno político de integração regional sul-

americana. O fenômeno da integração ganha fôlego na agenda da política externa dos países sul-

americanos, devido ao movimento de ascensão de governos de esquerda e centro-esquerda 

(LIMA; HIRST 2006) na América do Sul no começo do século XXI, em virtude de uma 

“solidariedade regional” e uma noção de desenvolvimento atrelada ao compartilhamento de 

custos e projetos, na qual foram executadas e formuladas uma série de políticas públicas e 

instituições como a UNASUL, MERCOSUL e UNILA. Nosso foco, na grande gama de 

possibilidades de approaches ao tema, é o de estudar a política de integração político-

econômica-cultural sul-americana no tocante a sua discursividade. Delimitamos, como corpus a 

ser analisado neste trabalho, os discursos proferidos pela delegação brasileira nas plenárias 

anuais da Comissão Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), com o objetivo de 

investigar a atuação do Brasil durante o período de 2000 a 2018. À luz da materialidade 

discursiva e compreendendo o Estado brasileiro como ator protagonista, observa-se o 

movimento político de união entre países vizinhos como uma ação de resistência quanto ao 

alinhamento ao eixo da politica externa norte-americana (LIMA, 2005). Parte-se da 

compreensão do processo de integração sul-americana, enquanto um complexo dispositivo 

composto por leis, instituições, políticas públicas, discursos, práticas, ditos e não ditos 

(FOUCAULT, 1979). Cabe, a partir daí, em uma perspectiva da análise do discurso de linha 

francesa, descrever/interpretar simultaneamente os campos de memória suscitados pelos 

enunciados que retomam os temas supracitados – constituintes do dispositivo integração –, 

acompanhando o processo discursivo da mobilização e elaboração dos elementos enunciativos 

em sua historicidade. Damos ao corpus o tratamento de arquivo, ao incidir sobre ele o método 

arqueológico (FOUCAULT, 1969), que visa articular os aspectos históricos, sociais, linguísticos 

e estruturais intrínsecos a esses enunciados. Desenvolvido no interior do Programa de Pós-

Graduação em Ciência Política, alicerçamos também nossas análises no campo da Linguística 

por entendê-la enquanto uma chave cognitiva possibilitadora de grande compreensão dos fatos 

sociais. 
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Nossa pesquisa de doutorado, ainda em fase de desenvolvimento, abarca um tema ainda 

considerado ”tabu” em nossa sociedade, especialmente em âmbito escolar, que é nosso foco de 

análise: a sexualidade infantil. Embora com a implantação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Temas Transversais, a partir da década de 90, a sexualidade tenha se tornado 

obrigatória para a educação nacional, esta temática continua sofrendo interdições, 

silenciamentos e provocando polêmica discursiva. Em 2014, durante a tramitação no Congresso 

Nacional do PNE (Plano Nacional de Educação), que dita as diretrizes e metas da educação para 

os próximos dez anos, a questão de gênero e sexualidade foram retiradas do texto. O texto 

interditado trazia como meta “a superação de desigualdades educacionais, com ênfase na 

promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual". O PNE aprovado não 

faz nenhuma menção às duas últimas questões. Estes acontecimentos nos levam a afirmar que a 

sexualidade é, sem dúvidas, um tema inquietante, objeto de disputa política no interior da 

sociedade brasileira. Trata-se de uma questão que oscila, há alguns anos, entre propostas 

explícitas de abordagem na escola, como sugere o PCN- Orientação sexual, e seu silenciamento 

e negação, como é o caso da retirada dos temas no texto do PNE. Nesse sentido, a sexualidade, 

como descreve Michel Foucault (2012), é uma das regiões “onde a grade é mais cerrada, onde 

os buracos negros se multiplicam”, lugar, enfim, que revela sua ligação com o desejo e o poder. 

Nesse sentido, objetivamos analisar, partindo das capas da Revista Nova Escola, e suas 

respectivas reportagens cujo tema principal é sexualidade, as curvas de visibilidade e de 

enunciabilidade, as linhas de força e os jogos de subjetividades como elementos constituintes do 

dispositivo da sexualidade infantil, que surgiu para atender às urgências sociais e políticas de 

um certo momento da educação brasileira. Visamos, assim, investigar os mecanismos de 

poder/saber que controlam a forma de circulação do discurso da sexualidade no âmbito de nosso 

objeto de análise. Em termos metodológicos, centrados na perspectiva a que Gregolin denomina 

“arquegenealógica”, o conceito foucaultiano de dispositivo será nosso aliado, nesta pesquisa, 

por conseguir abarcar a dimensão heterogênea das práticas discursivas e não discursivas que 

produzem subjetividades. O dispositivo envolve, portanto, o “dito” bem como o “não dito” em 

uma espécie de “rede” que conecta e permite a relação entre distintos elementos. 
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Este projeto, intitulado “Discurso, sujeito e poder: saberes e práticas discursivas na constituição 

do sujeito contemporâneo”, está sendo desenvolvido em parceria com alunos e professores-

pesquisadores, em nível de Mestrado e Doutorado, na Universidade Federal da Paraíba. 

Propomo-nos a discutir, interpretar e analisar os saberes e as práticas discursivas que envolvem 

a constituição do sujeito contemporâneo no universo midiático e no espaço urbano brasileiros. 

Para atingirmos este fim, traçamos alguns objetivos: i) discutir práticas discursivas de 

inclusão/exclusão social que envolvem relações de saber-poder; ii) estudar práticas de 

governamentalidade, biopolítica e biopoder do sujeito contemporâneo; iii) analisar, como se 

manifestam, na materialidade linguística, procedimentos e estratégias de controle que regem as 

práticas discursivas cotidianas do sujeito supracitado. iv) discutir a produção dos sentidos nas 

materialidades verbal e imagética dos textos; v) interpretar a relação entre o sujeito, o discurso e 

a memória discursiva na materialidade sincrética (verbal e imagética) dos textos. Nossas 

pesquisas se pautam em uma metodologia de cunho descritivo e interpretativista e são 

subsidiadas pelos pressupostos teóricos da Análise do Discurso e suas ressonâncias no Brasil. 

Para pensarmos as relações entre o discurso, o sujeito e o poder, utilizamos o método 

arquegenealógico de Michel Foucault e as contribuições de Jean-Jacques Courtine, com o aporte 

da Semiologia Histórica, vez que nossos objetos de estudo apresentam uma natureza sincrética 

(verbal e não-verbal). Entendendo que vivemos em uma sociedade de controle (DELEUZE, 

1992) e que a conduta do corpo populacional é pautada por uma gestão biopolítica engendrada 

por mecanismos sutis de controle e vigilância, escolhemos discutir, neste trabalho, alguns 

dispositivos que regem práticas de governamentalidade institucionais e não–institucionais, 

como também investigar alguns movimentos de resistência ao poder, a fim de traçar uma breve 

cartografia discursiva do espaço paraibano. Vale ressaltar que, na abordagem discursiva, as 

cidades definem-se como espaços político-simbólicos de produção de sentidos, “sítios 

de significação” por onde circulam os discursos sociais. 
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A mais grave manifestação de violência contra a mulher se dá nos casos de feminicídio. Esta 

modalidade delituosa, ainda tão presente na nossa sociedade, se constitui no homicídio de 

mulheres por questões de gênero. Nesta pesquisa, propomo-nos a analisar, à luz da Análise do 

Discurso de linha francesa foucaultiana, como o discurso midiático, através da constituição do 

sujeito-acusado e do sujeito-vítima, naturaliza ou criminaliza a prática do feminicídio, 

justificando ou condenando práticas intolerantes em relação às mulheres. Para tanto, 

analisaremos a constituição do sujeito-mulher, do sujeito-homem e do acontecimento discursivo 

“feminicídio” no discurso midiático; as “vontades de verdade” presentes nas referidas 

reportagens e quais os discursos, na memória discursivo-social, que subsidiam essas 

reportagens, inocentando o réu e justificando o homicídio de mulheres. Tendo em vista que a 

análise é um processo que se inicia pelo próprio estabelecimento do corpus, organizando-se face 

à natureza do material e a pergunta que o organiza, este será constituído por reportagens que 

circularam na mídia sobre os feminicídios das vítimas “Margot Proença” (1970), “Ângela 

Diniz” (1976), “Eliane de Grammont” (1981), “Patrícia Aggio” (1998), “Sandra Gomide” 

(2000), “Eloá Cristina” (2008), “Mércia Nakashima” (2010) e “Amanda Bueno” (2015), 

publicadas na Revista “Veja”, Revista “Isto é”, Jornal “O Estadão”, Jornal “Folha de São Paulo” 

e Jornal “O Globo”, considerando o fato de constituírem-se em discurso, a medida em que 

foram produzidos por um sujeito em um lugar institucional, determinado por regras sócio-

históricas que definem e possibilitam que estes sejam enunciados e que se constituíram em 

acontecimentos discursivos pela grande repercussão midiática que geraram. A coleta de dados 

será realizada a partir da busca pelos nomes das vítimas e dos réus dos crimes elencados acima 

no acervo digital dos veículos de comunicação mencionados. A abordagem é interpretativo-

discursiva, na medida em que extrai de textos (reportagens) uma maneira de interpretação, 

atravessada por discursos do sujeito-pesquisador e do sujeito-investigado. Utilizaremos o 

método arquegenealógico, apresentado por Michel Foucault (2009) em sua obra "A Arqueologia 

do Saber", através do qual se tenta compreender a irrupção dos acontecimentos discursivos, 

investigando as condições histórico-culturais que desencadearam o seu aparecimento e ainda 

transformando os documentos analisados em monumentos nos quais se inscrevem as múltiplas 

possibilidades de leitura. 
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