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RODA BAKHTINIANA PARA DISCUSSÕES DE TEXTOS: ESTUDOS SOBRE 

DISCURSO E PODER 
 

 
Cesar Augusto de Oliveira CASELLA (UEG/Campus Cora Coralina) 

linguaportuguesa.ueg@gmail.com 
 

 
O nosso grupo de estudos e pesquisas iniciou-se, há dois anos, na Universidade Estadual de 

Goiás (UEG/Campus Cora Coralina) em Goiás/GO, como uma roda bakhtiniana para discussões 

de textos, cujo objetivo inicial era o de compreender concepções importantes do pensamento 

bakhtiniano, tais como o dialogismo, o hibridismo e o plurilinguismo, assim como as inter-

relações entre discurso, linguagem e ideologia. Derivou-se, destas primeiras discussões, muitas 

outras questões no âmbito da análise de discursos, o que nos trouxe, neste ano de 2018, para um 

olhar mais detalhado às noções de poder disciplinar (FOUCAULT, 2014) e poder simbólico 

(BOURDIEU, 1988) em suas múltiplas relações com a linguagem e o discurso. O nosso 

movimento para outras questões discursivas, que avançavam para outros terrenos e 

ultrapassavam as discussões bakthinianas iniciais, nos levou a batizar o grupo de Etcétera, 

marcando tanto esse movimento quanto a nossa mirada para as demais coisas que se encontram 

além do que é dado a ver na língua e na linguagem. Para a apresentação em grupo, selecionou-

se cinco trabalhos em andamento. Três deles são oriundos de investigação para trabalhos de 

conclusão da Especialização Texto, Discurso e Ensino, oferecida pela UEG/Campus Cora 

Coralina, sob minha orientação: 1. Raps do Racionais: relações de poder e empoderamento do 

trabalhador assalariado, de Jéssica Santana dos Santos; 2. As relações de poder e a identidade 

nacional angolana em Bom Dia, Camaradas de Ondjaki: uma abordagem discursiva, de 

Débora Letícia de Araújo; 3. Legislando sobre o corpo: discurso e poder no projeto de criação 

do COMLGBT na Câmara Municipal de Goiânia/GO, de Bruno Henrique Machado Oliveira. 

Os outros dois são derivados de pesquisas, feitas por alunas de Mestrado do Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Língua, Literatura e Interculturalidade (POSLLI - UEG/Campus 

Cora Coralina), que participam do Etcétera: 1. Lívia Andrade & Maísa contra Sílvio Santos: 

uma relação de poderes no Jogo dos Pontinhos, de Jaqueline Fonseca Veiga; 2. Bela, recatada e 

do lar: a fórmula discursiva e o poder disciplinar, de Sueli Paiva dos Santos e Camila dos 

Passos Araujo Capparelli. Esperamos que, em conjunto, estes trabalhos mostrem o estágio em 

que se encontram os nossos estudos e discussões sobre as relações entre o discurso e o poder. 
 

Palavras-chave: Poder disciplinar; Poder simbólico; Discurso. 
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RAPS DO RACIONAIS: RELAÇÕES DE PODER E EMPODERAMENTO DO 

TRABALHADOR ASSALARIADO 
 

 

Jéssica Santana dos SANTOS (UEG/Campus Cora Coralina) 
jsantana011@gmail.com 

 

 

Este trabalho parte da hipótese inicial de que existem várias representações das relações de 

poder e diferentes marcas de empoderamento do trabalhador negro assalariado de periferia, 

presentes nas práticas discursivas do grupo de rap Racionais, cujas canções constituem o corpus 

da pesquisa. O grupo faz parte do movimento Hip Hop, em que se lida com temáticas que visam 

ser um retrato de determinada realidade concreta, a das classes populares, representando-se o 

contexto dessas classes e o seu cotidiano periférico, com foco na relação entre opressor e 

oprimido. Nosso objetivo é analisar um conjunto de letras do grupo Racionais, a fim de 

examinar quais as relações de poder/resistência são representadas, a partir de que temáticas 

abordadas e de que forma essas relações de poder/resistência operam na instância de 

empoderamento do sujeito do discurso, aquele que fala do lugar de um trabalhador negro 

assalariado de periferia representado nos raps. A pesquisa centra-se, principalmente, mas não só, 

nos conceitos de análise do discurso de linha francesa de Dominique Maingueneau (2008), nos 

conceitos de poder disciplinar de Michel Foucault (1987) e nos conceitos de poder simbólico de 

Pierre Bordieu (2011). Para desenvolver essa pesquisa, selecionamos as letras dos Racionais 

que apresentam temáticas do cotidiano das periferias, para identificar trechos que abordam as 

relações de poder/resistência vistas na representação do discurso do trabalhador negro 

assalariado de periferia. Depois desta primeira etapa, relacionaremos os pressupostos teóricos 

apresentados aos efeitos de sentido advindos dos raps do grupo Racionais. Esperamos verificar, 

assim, com os dados analisados, a existência de diversas relações de poder/resistência presentes 

nas letras, tais como: o exercício da força por parte da polícia, do crime organizado e do Estado, 

bem como a resistência ao preconceito racial, ao uso das drogas e à exclusão social, que assume 

uma posição de protesto e de empoderamento. Pensamos que a representação contida nestas 

letras permitem desvelar o poder simbólico, como estrutura estruturada e estruturante da 

sociedade, que inclui e hierarquiza os próprios movimentos de protesto. Portanto, o uso dessas 

temáticas marca o pertencimento ao local da periferia e aos seus habitantes, as “quebradas” de 

São Paulo, mas marca também as de relações de poder/resistência existentes e empoderam, 

revelando, através da representação, e a partir da visão do grupo Racionais, o que é ser 

trabalhador negro na atual sociedade em que ainda predominam os discursos racistas e 

excludentes. 
 

Palavras-chave: Racionais; Relações de poder/Resistência; Trabalhador assalariado. 
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BELA, RECATADA E DO LAR: A FÓRMULA DISCURSIVA E O PODER DISCIPLINAR 
 
 

Sueli Paiva dos SANTOS (POSLLI - UEG/Campus Cora Coralina) 
paivasueli79@gmail.com 

 

Camila dos Passos Araujo CAPPARELLI (POSLLI - UEG/Campus Cora Coralina) 
camila.capparelli@hotmail.com  

 

 

A condição feminina perpassa diversos construtos sociais e históricos que predeterminam os 

modos de falar, de agir, de andar e de viver no mundo, no que se vislumbra o poder disciplinar e 

uma relação direta aos corpos dóceis (FOUCAULT, 2010). Tais construtos são reforçados pelos 

enunciados presentes em todas as esferas comunicativas: televisão, internet, rádio, etc e são 

disseminados por sujeitos sociais que, em muitos casos, não (re)conhecem o sistema simbólico e 

as relações de poder, de exclusão e de dominação que propagam. Este artigo pretende localizar 

as representações enunciativas de dominação masculina, do poder disciplinar e das relações de 

poder no enunciado Bela, recatada e do Lar, visto como uma fórmula discursiva (KRIEG-

PLANQUE, 2010) e publicado pela Revista Veja, em Abril de 2016, na sua versão online, em 

reportagem sobre Marcela Temer, na época em que o Presidente Michel Temer, seu esposo, 

ainda era vice-presidente de Dilma Roussef. Para tanto será necessário mobilizar a noção de 

fórmula discursiva de Alice Krieg-Planque (2010), as teorias do poder simbólico (1998) e da 

dominação masculina (2018) de Pierre Bourdieu, assim como a discussão dos saberes e poderes 

que está atrelada às premissas de Michel Foucault (2010) sobre o poder disciplinar e a noção de 

docilidade, que mostra que um corpo analisável é um corpo manipulável. Além disto, lidamos 

com a questão da desigualdade de gênero apresentada em Lins, Machado e Escoura (2016). 

Partindo do caráter contextual e discursivo do enunciado Bela, recatada e do lar, será 

necessário iniciar a reflexão com o estudo das fórmulas discursivas, que, a saber, constituem 

enunciados que cristalizam, a partir de uma materialidade linguística relativamente estável, 

questões políticas e sociais em determinada conjuntura histórica (KRIEG-PLANQUE, 2010). 

Objetiva-se, com este estudo e tal referencial teórico, além de suscitar discussões acerca do 

pensamento contemporâneo, identificar a representação das relações de poder entre os gêneros 

feminino e masculino visando uma possível compreensão sobre a formação discursiva de 

enunciados machistas que permeiam a sociedade e que objetivam a disciplina dos corpos 

femininos, cristalizando-se em dizeres polêmicos. 
 
Palavras-chave: Discurso; Relações de poder; Poder simbólico. 
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LEGISLANDO SOBRE O CORPO: DISCURSO E PODER NO PROJETO DE 

CRIAÇÃO DO COMLGBT NA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA/GO 
 

 

Bruno Henrique Machado OLIVEIRA (UEG/Campus Cora Coralina) 
bh.machado@hotmail.com 

 

 

Alicerçados em alguns dos postulados da Análise do Discurso (AD) de linha francesa, 

pretendemos, nesta pesquisa, observar e analisar os discursos produzidos a partir de uma sessão 

de votação do projeto de lei que autorizava a criação do Conselho Municipal dos Direitos 

Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (COMLGBT) na Câmara 

Municipal de Goiânia/GO, capital do estado de Goiás. Nosso objetivo é, através da observação 

dos discursos produzidos nesta sessão e nas repercussões sobre ela nas redes sociais, analisar as 

relações de poder, estruturadas por forças simbólicas e pelo poder disciplinar, refletir acerca de 

como essas estruturações de poder se vinculavam com as ideologias presentes no evento, além 

de discutir a não aprovação deste projeto de lei, votado em segunda instância. Na investigação, 

precisaremos delimitar as formações discursivas e os discursos (MAINGUENEAU, 2008), 

assim como analisar como se configuram e funcionam as estruturas estruturadas e estruturantes 

na produção do poder simbólico, utilizando as noções de habitus e campo (BOURDIEU, 1989), 

e refletir sobre o estabelecimento do poder disciplinar (FOUCAULT, 2014) no âmbito 

legislativo. Por fim, discutiremos como o corpo se torna discurso na política (COURBIN; 

COURTINE; VIGARELLO, 2008). Para tanto, partiremos de uma metodologia de levantamento 

de dados, tais como as atas das reuniões sobre o projeto de lei, reportagens, entrevistas e posts 

em redes sociais, para que possamos observar as manifestações discursivas antes e depois do 

evento acontecido. Esperamos que essa análise nos conduza para o entendimento das diferentes 

formações discursivas que atuam no dia-a-dia legislativo, abrindo vazão para o debate sobre as 

tensões socioculturais presentes nos discursos que constituem a educação e o disciplinamento 

do corpo. Esperamos, na pesquisa, compreender o porquê do projeto de lei ter sido negado ao 

final do processo, uma vez que o mesmo foi aprovado, quase por unanimidade, no primeiro 

turno das votações. Desta forma, pretendemos analisar como as posições discursivas presentes 

na votação do projeto de lei mobilizaram estruturas de poder simbólico e poder disciplinar que 

corroboraram para os resultados das votações. Acreditamos que tais estruturas de poder podem 

ter alterado os discursos nos vários momentos de criação da lei. 
 

Palavras-chave: Projeto de lei COMLGBT; Discurso; Poder. 
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AS RELAÇÕES DE PODER E A IDENTIDADE NACIONAL ANGOLANA EM BOM 

DIA, CAMARADAS DE ONDJAKI: UMA ABORDAGEM DISCURSIVA 
 

 

Debora Leticia S. de ARAUJO (UEG/Campus Cora Coralina) 
debora.leticia20.dl@gmail.com 

 

 

O presente trabalho trata-se de um estudo analítico que tem como objetivo a identificação e a 

reflexão, por meio de uma abordagem discursiva, de como as relações de poder, associadas à 

problemática da identidade nacional, são representadas no livro Bom dia, camaradas, do autor 

angolano Ondjaki. Além disso, trata-se também de avaliar a possível tensão entre essas questões 

e uma realidade de hibridismo linguístico/cultural, ocasionada pela pós-modernidade. Dessa 

forma, essa pesquisa estabelece uma inter-relação com obras de diferentes áreas: os Estudos 

Culturais, em que há contribuições para as investigações dispensadas às práticas sociais 

geradoras de um fluxo identitário (MATTELART; NEVEU, 2004); o pensamento foucaultiano, 

em que se encontra discussões a respeito das relações de poder/saber que regem as mais 

distintas relações sociais (FOUCAULT, 2014); os Estudos Literários, que constituem-se como 

uma importante fonte de compreensão dos processos de construção das identidades nacionais na 

ficção (BERND, 2010) e o pensamento bakhtiniano, onde se encontra o conceito de hibridismo 

(BAKHTIN, 2002). Entendendo-se o discurso como uma dispersão de enunciados inseridos 

num contexto sócio-histórico, que se constitui como efeito de sentido, originado pela atividade 

de interlocução (MAINGUENEAU, 2008) e a busca pela identidade como um processo que, 

inserido social e historicamente, se modifica no decorrer do tempo (HALL, 2014), 

compreendemos que é por meio da produção de um certo discurso que uma obra literária se 

transforma em objeto de afirmação e/ou representação de diferentes identidades. Nesse 

processo, acreditamos que é possível compreender a literatura como uma representação do 

funcionamento de um poder que não existe enquanto coisa, mas como um mecanismo que se faz 

presente, por meio de uma espécie de regime de verdade, nas mais diversas relações sociais 

(FOUCAULT, 2014). A hipótese inicial é a de que a obra em investigação se constitua como 

uma atividade discursiva geradora de significados identitários cuja análise permitiria desvelar o 

funcionamento das relações de poder/saber em seus possíveis vínculos com as questões 

identitárias que permeiam uma determinada comunidade. 
 

Palavras-chave: Discurso Literário; Poder; Identidade Nacional. 



 

 
  

 
São Carlos, Setembro de 2018 

 

LÍVIA ANDRADE & MAÍSA CONTRA SILVIO SANTOS: UMA RELAÇÃO DE 

PODERES NO JOGO DOS PONTINHOS 
 

 

Jaqueline Fonseca VEIGA (POSLLI - UEG/Campus Cora Coralina) 
jaquelinefveiga@outlook.com 

 

 

Este estudo traz reflexões acerca das relações de poder e resistência instituídas entre o animador 

Silvio Santos e as atrizes Maísa Silva e Lívia Andrade, observadas em um quadro específico do 

Programa Silvio Santos, o Jogo dos Pontinhos. Tendo como alicerce teórico a Análise do 

Discurso de linha francesa, apoiamo-nos principalmente nos estudos de Foucault (2014) sobre o 

poder disciplinar e os de Bourdieu (1988) sobre o poder simbólico. Por meio da transcrição de 

trechos de falas desses artistas, analisaremos discursivamente como ocorrem as relações de 

poder, tendo em vista a posição hierarquicamente diferente destes sujeitos discursivos. 

Objetivamos mostrar uma dissonância do que seria esperado nas relações de poder entre patrão 

e empregadas, já que, tanto Maísa quanto Lívia, mesmo ocupando posições de subalternidade, 

revidam às provocações de Silvio Santos. Os dizeres de Silvio Santos em análise estão 

relacionados a questões da vida pessoal das atrizes e, muitas vezes, relacionados a questões de 

gênero, pois apresentam-se como limitadores de certos comportamentos femininos, apresentam-

se como julgamentos morais das atitudes dessas atrizes, emanados pelo fato de serem realizadas 

por mulheres. Silvio Santos também produz dizeres provocativos no que diz respeito às relações 

afetivas das atrizes. Algumas hipóteses guiam a reflexão sobre a legitimação ou justificação 

destes dizeres, mesmo que sejam ofensivos. Uma delas está associada ao fator idade, pois 

aceita-se que o idoso diga certas coisas por ser idoso, uma liberdade muitas vezes associada a 

um discurso médico-psicológico de inimputabilidade por falta de lucidez, o que acaba 

justificando os dizeres de Silvio e mostrando, no respeito ao idoso, o poder simbólico. Outra 

hipótese é que a relação entre patrão e empregadas pressupõe uma subalternidade em que se 

pode ver o poder disciplinar. É possível pensar ainda em um discurso de empoderamento 

feminino, mesmo que ele apareça pensando-se nos índices de audiência, é necessário que ele se 

faça visível. Nos trechos que analisamos há uma subversão do que se espera, pois, 

discursivamente, tanto Maisa quanto Lívia enfrentam o patrão. Acreditamos que as condições de 

produção enunciativas sócio-históricas atuais desencadeiam esse posicionamento, fornecem 

uma espécie de poder simbólico que legitima e incentiva o enfrentamento em uma tentativa de 

evitar ou diminuir a manutenção de estereótipos com relação à mulher. 
 

Palavras-chave: Poder simbólico; Poder disciplinar; Jogo dos Pontinhos. 


