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O GEADA iniciou seus estudos, sob minha coordenação, em meados dos anos 1990, na 

Universidade Estadual Paulista – UNESP – campus de Araraquara e vem, desde então, 

aglutinando investigadores que atuam em universidades brasileiras e que coordenam muitos 

outros grupos de pesquisa. Portanto, hoje, embora sediado em Araraquara (e essa localização 

continue expressa no nome do grupo), o GEADA tem âmbito nacional. As investigações do 

grupo situam-se no campo dos estudos discursivos de tradição francesa, tendo como referência 

principal o pensamento de Michel Foucault. Dessa perspectiva, o fio norteador das reflexões é o 

diálogo teórico com as propostas foucaultianas para a abordagem de corpora sincréticos, que 

articulam materialidades verbais e imagéticas. Considerando que na obra de Foucault a 

categoria do discurso é um conceito fundante tanto da sua arqueologia do saber quanto de seus 

prolongamentos em uma genealogia do poder e na história crítica da subjetivação, alguns 

pontos são essenciais para analisarmos discursos sob a ótica foucaultiana: a) o método 

arqueológico, centrado nas noções de enunciado, discurso, formações discursivas e arquivo, é 

pertinente e produtivo para a análise das discursividades contemporâneas; b) a natureza 

semiológica do conceito de enunciado permite descrever e explicar as formas híbridas das 

discursividades que envolvem múltiplas materialidades; c) a análise das relações entre 

dispositivos de saber e poder e as formas de produção e circulação de discursos na atualidade 

permite pensar as transformações nas formas de dizer dos discursos nas mídias; d) por meio da 

problematização do corpo, observado da perspectiva discursiva, é possível analisar os processos 

de subjetivação em uma história do presente, em sua natureza movente e híbrida. As pesquisas 

atuais seguem dois eixos norteadores principais: um primeiro marco diz respeito à análise da 

produção e circulação de discursos nas mídias, particularmente as digitais e, consequentemente, 

a discussão sobre as transformações nas formas de dizibilidade e de visibilidade 

contemporâneas; outro foco central das pesquisas é a articulação entre discurso, imagem e mídia 

a partir do conceito de heterotopia e das discussões sobre o corpo na obra de Michel Foucault: 

essa abordagem nos leva a discutir o estatuto simbólico do corpo como lugar de produção de 

sentidos, subjetividades e discursividades. Propomos, enfim, desenvolver estudos que tomam 

objetos de nossa atualidade e que instigam a reflexão teórica acerca das transformações nas 

discursividades face às exigências históricas. 

 

Palavras-chave: Discurso; Foucault; Mídias.  

 



  

 
São Carlos, Setembro de 2018 

 

ARQUEOLOGIAS HETEROTÓPICAS:  GENEALOGIAS DO CORPO INDÍGENA E 

AS HISTÓRIAS FILMADAS 
 

 

Maurício Neves CORRÊA (UNESP-Araraquara) 

mauricio_nc@hotmail.com 

 

 

As heterotopias são lugares absolutamente outros, reservados em muitos casos aos infames, daí 

o nascimento das clínicas para segregar os doentes, dos hospícios para os loucos, das prisões 

para os criminosos. Mas há também lugares de passagem, definidos pelo tempo. Para Foucault 

(2007), esses espaços existem possivelmente em todas as sociedades e se encontrariam numa 

área localizável, embora subvertida, subversiva, subterrânea. Agora, no entanto, nossos corpos 

atravessam, pela WEB, lugares e tempos que outrora eram inatingíveis e nos permitem novas 

experiências com o passado distante. Navegamos submersos um estranho mar sem água, cheio 

de aventuras e desventuras, que vai emergir mais ou menos na metade do século XX e 

consolidar sua inundação, em nossa sociedade, no começo deste século. Apesar deste recém-

nascido mar de bits ser respirável, é turvo, por vezes, sufocante. Nas ilhas, as sereias cantam e 

levam os marinheiros ao fundo mais obscuro. Krakens e hackers estão sempre à espreita. Piratas 

roubam-lhe o ouro guardado nos bancos e o que era número, de repente, vira papel e moeda. 

Corsários aventureiros oferecem todos os tipos de viagem e mercadorias. Há mais livros e 

escrituras que a biblioteca de Alexandria ou que qualquer outra jamais conseguiu reunir ou 

queimar. Há mais filmes do que qualquer cinema pôde exibir, nem mesmo todos eles juntos 

poderiam tanto. Para Gregolin (2015, p.197), “Se o navio tem esse papel de metáfora primordial 

até o século XX, proponho pensar a WEB como a heterotopia por excelência do século XXI.”. 

Nesta direção, um filme silencioso publicado no YouTube chamado Fragmentos de Filmes 

Produzidos pela Comissão Rondon será o acontecimento que nos conduzirá ao nascimento do 

cinema indigenista. Em meados do século XX, através dos trabalhos do cineasta e major 

Thomaz Reis a emergência do cinema etnográfico e de conquista consequentemente fundará as 

bases de uma espécie de invenção do indígena no cinema. Essas histórias filmadas emergem do 

exercício de governo do Serviço de Proteção aos Índios (SPI), através da implementação do 

cinema como um dispositivo dotado de tecnologias de poder e saber que vão inventar 

subjetividades, enquadrar corpos, desvirginar luzes, demarcar territórios e aprisionar almas. A 

produção cinematográfica do SPI tem sua irrupção nos trabalhos desenvolvidos por Marechal 

Rondon e na comissão que se organizou ao seu redor.  Muitos destes filmes produzidos pela 

Comissão Rondon (CR) foram (re)publicados no YouTube, e se entrecruzam nos diferentes 

tempos e espaços da hiper-heterotopia que é a WEB. Nosso objetivo com este trabalho é fazer 

uma análise arqueogenealógica dessas histórias filmadas. 
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Este trabalho é derivado de um projeto maior em nível de doutorado ligado ao grupo de 

pesquisa GEADA (Grupo de Estudos de Análise do Discurso de Araraquara), o qual é 

coordenado pela Profª Dra Maria do Rosario Gregolin. Nosso objetivo nessa pesquisa é discutir 

a importância do método arqueogenealógico proposto por Michel Foucault, para a análise do 

discurso audiovisual, levando em consideração a construção de saberes, poderes e verdades no 

dispositivo fílmico no contexto nacional.  Partimos de um foco analítico, composto por 

manifestações de resistências no cinema nacional, por meio do mapeamento dos diversos 

movimentos das esquerdas que atuavam no Brasil durante os anos de chumbo da Ditadura 

Militar. Vemos a noção de resistências como fio condutor que gera ações e interfere na 

construção de sentido. Deste modo, entendemos a constituição do método arqueogenealógico 

como de grande valia para pensarmos as resistências à Ditadura que emergem no dispositivo 

fílmico brasileiro, visto que esta é uma noção que perpassa o pensamento foucaultiano em suas 

diversas fases. Para tanto, recorremos a autores que convergem com o pensamento de Foucault, 

como Deleuze, com sua obra sobre o cinema e suas contribuições teóricas, autores da Nouvelle 

Histoire e publicações ligadas ao Cahier du Cinéma. Com isso, analisaremos também o 

momento que esse discurso tem possibilidade de emergir no cinema, problematizando a 

constituição de uma memória audiovisual. Pensaremos no método arqueogenealógico em 

relação à organicidade do discurso cinematográfico, articulando a montagem, a mise-en-scène e 

as trilhas sonoras, ou seja, os saberes desse domínio com as práticas sociais, ao analisar como 

esses saberes se transformam. A partir dessa descrição das regras que constituem os sujeitos por 

práticas discursivas e não-discursivas, compreenderemos as microfísicas de poderes dispersas 

nas práticas sociais, as quais subjetivam e objetivam as resistências, criando efeitos por meio de 

tecnologias do dispositivo fílmico. Dessa forma, as práticas de si e as subjetividades que ligam o 

sujeito ético resistente à verdade, pensando na construção de sujeitos resistentes como Lamarca, 

Marighella, Zuzu Angel, dentre outros. Assim, poderemos compreender as metamorfoses 

políticas, sociais e institucionais dispostas no cruzamento do dispositivo político e do 

dispositivo fílmico, os quais controla(ra)m as constituições de verdades sobre esses sujeitos 

subversivos. 
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No início de junho de 2013, o preço das passagens de ônibus, metrô e trens foi reajustado em 

São Paulo – passou de R$3,00 para R$3,20. Os primeiros agentes dos protestos em todo o 

estado foram os integrantes do Movimento Passe Livre (MPL), que reivindicavam a diminuição 

desses valores. O aumento foi também aplicado em outras capitais e regiões metropolitanas do 

país. Em São Paulo, os protestos iniciaram-se no dia 6 de junho e foram noticiados pela mídia 

no dia 7. Nessas primeiras notícias, o discurso midiático apresentava uma abordagem singular 

desses acontecimentos: destacava-se o vandalismo dos jovens que reivindicavam a redução de 

vinte centavos. As capas dos veículos de mídia impressa retratavam insistentemente os quebra-

quebras, e as reportagens televisivas apresentavam closes da depredação em prédios públicos e 

privados. A partir dessa contextualização, colocamos a seguinte pergunta de pesquisa: como se 

deu, nos discursos político-midiáticos sobre junho de 2013, a construção e a manutenção da 

ideia de desordem das manifestações sociais, uma vez que elas visam pautas que englobam uma 

coletividade? Para responder a essa pergunta, selecionamos as capas do jornal Folha de S. 

Paulo, entre 6 e 30 de junho de 2013, bem como notícias e reportagens impressas e televisivas 

de diversos momentos a partir desse marco temporal, para observarmos a manutenção da ideia 

de desordem inscrita em uma posição conservadora, em sua dispersão. Empreenderemos nossas 

análises com base na Arqueologia do saber foucaultiana para descrevermos os enunciados 

político-midiáticos e as formações discursivas em disputa no arquivo de nossa época.  

 

Palavras-chave: Protestos de junho; Manifestações; Vandalismo. 
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O presente trabalho tem como objetivo descrever/interpretar a(s) identidade(s) do sujeito 

brasileiro que foram produzidas e difundidas pelas mídias audiovisuais quando dos dois maiores 

eventos esportivos realizados no Brasil na última década: a Copa do Mundo FIFA 2014 e os 

Jogos Olímpicos Rio 2016. Para tanto, mobiliza-se e problematiza-se o aparato teórico-

metodológico da análise do discurso feita no Brasil a partir das leituras de Michel Foucault e da 

proposta de elaboração de uma semiologia histórica a fim de responder às seguintes questões: a) 

Quais foram as identidades/subjetividades que foram representadas e construídas do/para o povo 

brasileiro durante esses eventos? b) Quais foram as memórias de uma(s) brasilidade(s) que 

foram retomadas e atualizadas para a (re)produção dessas identidades? c) Qual a importância 

dos eventos políticos, sociais e econômicos contemporâneos para que se construíssem, 

discursivamente, esses modelos identitários? d) Quais foram os mecanismos utilizados pela 

mídia para que tais identidades pudessem, efetivamente, entrar na ordem do discurso que se 

estabelece contemporaneamente (que pode ser vista, também, como uma ordem do olhar)? 

Propõe-se, ao lançar um olhar genealógico sobre a produção de modelos de subjetividades para 

os sujeitos brasileiros através das descontinuidades da história, que nossas identidades, assim 

como nossa análise do discurso, se produziram e se (re)(des)constroem a cada dia por meio da 

prática antropofágica, aqui compreendida como absorção, processamento e transformação das 

epistemologias mas também das práticas identitárias herdadas, nos países do sul geográfico, dos 

colonizadores europeus. Defende-se que, herdando as formações culturais e epistemológicas dos 

países colonizadores do hemisfério norte, nós, países e povos colonizados, herdamos também 

seus regimes de verdades, o que deslegitimaria, ao longo dos séculos, tanto nossas formas de ser 

quanto nossas formas de produzir saberes.  Por meio da análise de videoclipes e propagandas 

audiovisuais produzidos para esses eventos esportivos, constata-se que o brasileiro emerge 

como resultado desse ritual antropofágico epistemológico e cultural como uma possibilidade de 

identidade e fundação de um pensamento pós-colonial, movimento de resistência que faria parte 

da produção, na modernidade tardia, de novos regimes de verdade. 

 

Palavras-chave: Análise do discurso; Semiologia; Brasileiro. 
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A pesquisa aqui projetada objetiva 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, como as páginas Mídia Ninja 

e Jornalistas Livres, na rede social Facebook, e a produção de memes sobre o acontecimento 

político impeachment. 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 diz respeito 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? Qual a função discursiva dos 

memes na produção de sentidos nas redes sociais? Consideramos que será 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). Embasados na ótica foucaultiana, o estudo sobre os conceitos de 

discurso, sujeito, história, arquivo, acontecimento e dispositivo será fundamental para a 

realização da pesquisa a se desenvolver no Mestrado em Linguística e Língua Portuguesa.   

 

Palavras-chave: Discurso político; Mídias digitais; Impeachment. 
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Esta pesquisa analisa a constituição do sujeito quilombola em enunciados recolhidos nas 

páginas do Jornal O Estado do Maranhão, dos anos de 1973 a 2013. Nosso objetivo principal é 

descrever e interpretar as modalidades enunciativas (FOUCAULT, 2008) de tal sujeito nessa 

instância midiática de produção discursiva. Esse trabalho é realizado com o estabelecimento de 

relação entre as discussões de Almeida (1989; 1996; 2002; 2004; 2006; 2008), Arruti (2003), 

Moura (1992) e O’Dwyer e Carvalho (2002), que fornecem uma abordagem historiográfica, 

sociológica e antropológica do quilombo; o dispositivo da lei, a partir do artigo 68 dos Atos das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), da Constituição Federal brasileira de 1988, 

que garante a posse de terras aos remanescentes de quilombo que as ocupem; e também segundo 

a perspectiva dos habitantes da comunidade quilombola Jamary dos Pretos, localizada na cidade 

de Turiaçu, estado do Maranhão (MA), a partir da análise de duas letras de música produzidas 

por eles: uma de uma manifestação cultural chamada tambor de crioula e outra composta para o 

aniversário de 170 anos da comunidade, em 2011. A ancoragem teórica para nossa pesquisa é a 

arqueogenealogia de Michel Foucault (2013). Nesse cabedal teórico, a genealogia é 

compreendida como uma instância em que se confrontam o saber erudito, tido como aquele que 

goza de reconhecimento e status científico, e o saber dominado, entendido como um saber 

menor diante da pretensão de verdade e cientificidade do saber erudito, e a arqueologia é 

concebida como um método de análise das discursividades locais. Os enunciados que 

analisamos foram organizados por meio da regularidade entre três escolhas temáticas 

mobilizadas para discursivizar o sujeito quilombola, a saber: Quilombo e comemoração: a 

recitação da figura de Zumbi dos Palmares como símbolo de resistência negra; O sujeito 

quilombola e a base de lançamento de foguetes de Alcântara; O sujeito quilombola e a posse da 

terra: luta e conquista de direitos sociais. Concluímos que o sujeito quilombola é discursivizado 

no jornal supracitado ora como um fenômeno do passado distante, ora como um entrave ao 

desenvolvimento científico, tecnológico e econômico do país, pois habita um território em 

disputa para a construção e expansão da base espacial de Alcântara (MA), devendo, com isso, 

deslocar-se dos lugares onde guarda suas histórias, e também como um cidadão de direito, mas 

que precisa ser classificado e distinguido dos demais para ter acesso a benefícios sociais. 

 

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

mailto:claudemir201089@hotmail.com
mailto:mrgregolin@hotmail.com


  

 
São Carlos, Setembro de 2018 

 

NOVO FEMINISMO: ACONTECIMENTO E INSURREIÇÃO DE SABERES NAS 

MÍDIAS DIGITAIS 

 

 

Juliane de Araujo GONZAGA (UNESP – Araraquara/UEMS) 

gonzagajuliane@gmail.com 

 

 

Na história do presente, a volta do feminismo apresenta indícios de uma suposta novidade, 

sendo inclusive enunciado como novo feminismo. Na relação dos sujeitos com a atualidade, 

vemos entrecruzar-se acontecimentos heterogêneos, que criam condições de possibilidade para a 

produção de verdades para esta época, tais como: a sociedade está tendo um “despertar 

feminista”; o feminismo tem novos sujeitos e o feminismo de hoje é novo. Nesse sentido, esta 

pesquisa se volta para os discursos sobre feminismo produzidos nas e pelas mídias digitais para 

problematizar como se produzem os sentidos de novidade e desmontar verdades que circulam 

como naturais e evidentes. Assim, problematizamos o acontecimento da volta do feminismo: 

por que o feminismo hoje é enunciado como novo? Em que consiste sua novidade? Situados em 

uma Análise do Discurso que pensa com Michel Foucault, assumimos uma abordagem 

arquegenealógica, que interroga sobre as condições históricas de formação e mutação das 

práticas discursivas e os jogos de saber-poder que definem aquilo que dizemos, fazemos e 

somos hoje. No cerne da ontologia histórica, investigamos os usos dos saberes feministas na 

atualidade para compreender como possibilitam inversões e deslocamentos de relações de 

poder. Nesse gesto, a investigação identifica um movimento de insurreição de saberes 

dominados. De saberes sujeitados a alguém ou a uma identidade, os saberes feministas hoje são 

utilizados de modo a instaurar sujeições e definir regras de dizibilidade e condutas na 

sexualidade, na moral, nas mídias, na política, na economia. O corpus de pesquisa se constitui 

de enunciados verbais e visuais de mídias alternativas tais como: Escreva Lola Escreva; 

Blogueiras Feministas; Feminismo na Rede; Feminismo Sem Demagogia; Diários de uma 

feminista; Lugar de mulher; Ventre feminista, entre outras. Dada a dispersão desses discursos 

nas mídias digitais, analisamos também enunciados de mídias corporativas como: Revista Isto é; 

Revista Época; Revista TPM; Revista M de Mulher; Revista Elle. Por fim, a tese que 

sustentamos é a de que o surgimento de um “novo feminismo” produz efeitos de sentido 

singulares e, portanto, se dá na instância do acontecimento discursivo. Entretanto, a afirmação 

da novidade não significa que o feminismo hoje seja original nem neutro. E, sim, que ela é 

indício da força da remanência de discursos anteriores sobre o feminismo e do feminismo e, 

sobretudo, de mutações nas regras do que se pode e se deve dizer sobre feminismo hoje.  

 

Palavras-chave: Feminismo; Mídias digitais; Acontecimento discursivo. 


