
  

 
São Carlos, Setembro de 2018 

 

 
 

 

LEDIF – LABORATÓRIO DE ESTUDOS DISCURSIVOS 

FOUCAULTIANOS 

 

 

Coordenador: Cleudemar Fernandes 

 

Instituição: UFU – Universidade Federal de Uberlândia 

 

Pesquisadores: Cleudemar Fernandes; 

          Aldenir Chagas Alves; 

                       Ana Paula Romero Bacri; 

                       Ana Cristina de Souza; 

                       Anísio Batista Pereira; 

                       Elisama Borges Lino; 

                       Israel de Sá; 

                       Juliana Morais; 

                       Karina Luiza de Freitas; 

                       Maria Irenilce Rodrigues Barros; 

                       Rodrigo Alves de Oliveira; 

                       Sílvia Mara de Melo; 

                       Tainá Terence Silva; 

                       Vinícius Durval Dorne. 
 

 

 

 

 

 

Resumos: 

Resumo de apresentação do grupo. 

Resumos das pesquisas realizadas pelo grupo. 



  

 
São Carlos, Setembro de 2015 

 

RESUMO GERAL DE APRESENTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ESTUDOS 

DISCURSIVOS FOUCAULTIANOS - LEDIF  

 

 

Cleudemar FERNANDES, (UFU) 

Cleudemar@uol.com.br 

 

 

O Laboratório de Estudos Discursivos Foucaultianos (LEDIF – www.foucault.ileel.ufu.br) é um 

grupo de pesquisas (e de estudos) em Análise do Discurso com foco em Michel Foucault. De 

uma maneira geral, esse grupo ocupa-se do estudo da bibliografia de Michel Foucault, tendo em 

vista a sua proficuidade para a Análise do Discurso. Tendo esse referencial como basilar, os 

pesquisadores integrantes do grupo perscrutam o pensamento de Michel Foucault visando a 

refletir sobre questões teórico-metodológicas desse pensador propícias ao desenvolvimento de 

suas pesquisas e aos avanços da Análise do Discurso. O LEDIF reúne vários projetos de 

pesquisas, desenvolvidos pelos seus integrantes, que focalizam diferentes corpora para estudo e 

análise: o literário, o midiático, o político, o imagético, artigos científicos, entre outros. Com 

isso, mantém-se relações acadêmicas com grupos de pesquisa de outras Instituições de Ensino 

Superior para a troca de experiências, o que se dá até mesmo pela participação de professores 

pesquisadores de outras universidades nesse grupo e pela participação de seus integrantes em 

projetos afins em outras Instituições de Ensino Superior. Em linhas gerais, a proposição e 

criação do Laboratório de Estudos Discursivos Foucaultianos vislumbra também à 

instrumentalização de pesquisadores em fase inicial de formação acerca dos princípios 

epistemológicos da Análise do Discurso francesa em diálogo com Michel Foucault. Isto posto, 

os estudos desenvolvidos visam a promover a investigação de questões atinentes à Análise do 

Discurso nas seguintes linhas de estudo: a) Discurso, história e memória na produção artística, 

literária e midiática; b) Estudos sobre sujeito discursivo, práticas de subjetivação e construções 

identitárias; c) Reflexões sobre teoria do discurso em relação com a arquegenealogia e a 

ética/estética da existência foucaultianas. O interesse por Michel Foucault deve-se ao fato de 

que sua obra, em geral, é uma arquegenealogia do saber e do poder e uma história crítica dos 

modos de produção da subjetividade e das formas como o ser humano torna-se sujeito. Nela, o 

sujeito constitui ponto central e é pensado pelas análises dos discursos que 

implicam/possibilitam produções de saber, integram relações de poder, colocam em pauta a 

produção da subjetividade, sendo a história, marcada por descontinuidades, como a que 

possibilita a constituição e a (trans)formação dos sujeitos e dos discursos.  

 

Palavras-chave: Foucault; Sujeito; Discurso.. 
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DISCURSOS E CONSTITUIÇÃO DA INFÂNCIA EM ARNALDO ANTUNES E 

MANOEL DE BARROS 

 

Anísio Batista PEREIRA (LEDIF-UFU) 

pereira.anisiobatista@ufu.br 

 

O presente trabalho integra um projeto de Tese que tem por objetivo problematizar os discursos, 

sujeitos e a construção da Infância na poética de Arnaldo Antunes e Manoel de Barros. Ainda 

que pesem algumas diferenças, estes dois integrantes da poesia brasileira contemporânea se 

aproximam no sentido de abordar a referida temática de forma recorrente em seus livros e a 

maneira como o sujeito é construído nesses enunciados. Manoel de Barros apresenta seu início 

na literatura brasileira na década de 1940, enquanto Arnaldo Antunes surge, primeiramente, no 

cenário musical, no denominado rock brasileiro de 1980, expandindo, posteriormente, para a 

escritura livresca. Dessa maneira, entende-se que uma das características da Literatura Brasileira 

Contemporânea é essa capacidade de ser veiculada em vários suportes, não se restringindo aos 

livros. Como suporte teórico-metodológico, serão acionados alguns conceitos que integram à 

Análise de Discurso de vertente francesa, mais precisamente as formulações de Michel Foucault 

no que concerne a sujeito, discurso, enunciado e formação discursiva, assim como outros que 

podem estar interligados a esses citados. A proposta é que sejam tomados para análises três 

livros de Arnaldo Antunes (Tudos (1990); As Coisas (1992) e Nome (1993)) e três de Manoel de 

Barros (O livro das ignorãças (1993); Livro sobre nada (1996) e Exercícios de ser criança 

(2000)). Nossa hipótese é que esses poetas apresentam, em seus livros, funcionamentos 

discursivos passíveis de serem comparados, pelas confluências que apresentam em torno de seus 

poemas. Nesse sentido, o interesse deste trabalho apresenta como foco as regularidades 

discursivas semelhantes no que tange, sobretudo, à construção da Infância, ponto que culmina 

para a direção da nossa proposta de pesquisa.  

 

Palavras-chave: Discurso; Arnaldo Antunes; Manoel de Barros. 
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CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO DISCURSIVO: ENTRELAÇAMENTO ENTRE 

LÍNGUA, HISTÓRIA E SOCIEDADE 

 

Cleudemar Alves FERNANDES (LEDIF-UFU) 

Cleudemar@ufu.br 

 

 

O sujeito é constantemente estudado por meio de um conjunto de teses inscritas em 

diferentes linhas de investigação, e até mesmo em diferentes campos do saber; mas, como não 

se trata de algo definitivo, o sujeito continua como um objeto e um conceito pleno de questões a 

serem investigadas, marcado por constantes modificações e reinvenções de si. Diante disso, este 

projeto visa a aprofundar os estudos sobre o sujeito discursivo e promover deslocamentos e 

avanços teórico-metodológicos nas investigações do tema em questão tendo como principal 

referência o pensamento de Michel Foucault. Os estudos em Análise do Discurso em uma 

perspectiva foucaultiana; ou melhor, a Análise do Discurso foucaultiana abrange, além da fase 

arqueológica, a genealógica e a ética e estética da existência. Especificamente para este projeto, 

considera-se o sujeito como um objeto e um conceito, que será estudo por meio de 

problematizações teóricas e/ou conceituais, com a finalidade de estabelecer confrontos teóricos 

e/ou proceder a estudos de corpora, para explicitar aspectos históricos e linguísticos próprios à 

constituição dos sujeitos em diferentes posicionamentos sociais. Os estudos discursivos 

foucaultianos já realizados, em geral, sinalizam a eficácia dos postulados de Michel Foucault 

para a Análise do Discurso e apontam uma abertura que se coloca para os avanços na 

compreensão e explicitação dos processos constitutivos dos sujeitos discursivos. Considerando 

que o sujeito se constitui sob determinadas condições de produção, ele é construído na relação 

da exterioridade, vinculam-se a este projeto planos de pesquisa em nível de iniciação científica, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado, que, sob nossa orientação visem a problematizar aspectos 

dos estudos discursivos nessa perspectiva e proceder ao estudo de corpora de diferente natureza. 

Assim, o material de análise será constituído por peças artísticas, midiáticas, imagéticas entre 

outras que, tomadas como materialidade discursiva, possibilitem análises dos processos de 

constituição do sujeito por meio dos discursos. 

. 

 

 

Palavras-chave: Sujeito; Discurso; Foucault. 
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O POPULAR: A SUPREMACIA DO ESPETÁCULO FEMINICIDA NO DISCURSO 

JORNALÍSTICO SULGOIANO 

 

Elisama Borges LINO (LEDIF-UFU) 

elisama.lino@ufu.br 

 

 

Este trabalho se propõe a traçar uma análise discursiva acurada de algumas notícias 

disseminadas pelo jornal goiano O popular em sua versão eletrônica, abordando e 

reinterpretando formações discursivas, posições-sujeito, o arquivo e o enunciados donde 

provém determinados blocos de discurso, a fim de explicitar os mecanismos e estratégias 

discursivas que os constituem. Para isso, tomarei como aporte teórico principal, os sólidos e 

relevantes estudos de Michel Foucault, com especial ênfase em sua arqueogenealogia. Ao 

analisar o corpus torna-se evidente que, no labor empreendido por jornalistas a fim de enredar 

um maior número de leitores, não faltam artifícios. Desde a exposição de uma carnificina por 

meio da descrição minuciosa de cenas grotescas, que ferem a memória das vítimas e 

constrangem os familiares. A um discurso machista, estapafúrdio e por vezes humorístico, 

levando-se em consideração que a satirização dos infortúnios imputados à vítima tornou-se 

recorrente. Tais profissionais não medem esforços para impressionar uma sociedade onde o 

espanto perdeu definitivamente sua eficácia. Nesse contexto, o poder não está materializado em 

uma única instância, concentrando-se apenas no sujeito-jornalista. Mas, legitimado por uma 

instituição dotada de grande estima social, a jornalística. Entendendo o discurso como a 

instância em que a memória, a história, o social e o inconsciente entram em confluência 

formando um único e indissociável elo. Como o lugar do poder, do qual ninguém consegue ou 

almeja escapar, do equívoco, dos entraves, das resistências, das contradições e dos sentidos. 

Torna-se evidente a importância para o analista do discurso de situar-se de maneira pertinente 

frente ao arquivo, analisando de maneira minuciosa os enunciados e as formações discursivas 

que dele emergem. Compreender que os sentidos e atravessamentos se corporificam pela 

linguagem, mas que, não se escondem sob sua face mais visível. Assim, apenas uma análise 

responsável e ciosa desses mecanismos pode chegar ao cerne do que está posto em seu 

entremeio. 

 

 

 

Palavras-chave: Discurso; Feminicídio; Mídia. 
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DISCURSO, HISTÓRIA E PRODUÇÃO DE VERDADES: MEMÓRIAS DA DITADURA 

CIVIL-MILITAR BRASILEIRA NA CONTEMPORANEIDADE 
 

 

Israel de SÁ (LEDIF-UFU) 

israeldesa@gmail.com 

 

 

 A ditadura civil-militar brasileira se estendeu por 21 anos, entre 1964 e 1985, produziu 

censura, repressão e fez ecoar silenciamentos mesmo após seu término e o início de um 

processo de democratização. Passadas três décadas da transição, os restos daquele períodos são 

claros, ainda nem tudo é dito, ou tudo é dito em migalhas, as reconstruções históricas 

embaralham-se em quebra-cabeças e diferentes memórias daquele momento emergem, 

perpassando referenciais antagônicos, como as violações aos direitos humanos e a valorização 

de um suposto progresso econômico e político. Em nossas pesquisas, buscamos compreender 

essas diferentes memórias daquele período que se fazem intervir na contemporaneidade, seus 

modos de inscrição no presente e, ainda, as formas como inscrevem novos sentidos políticos e 

afetam a nossa história atual. Investigamos diferentes produções memorialísticas (decorrentes 

dos campos discursivos midiático, político, jurídico) que releram o passado e possibilitaram as 

(re)escritas da/dessa história. Neste momento, voltamos nosso olhar para o processo de 

institucionalização da(s) memória(s) daquele período, possibilitada pelos trabalhos da Comissão 

Nacional da Verdade e de comissões regionais e locais, governamentais ou não, que dão 

centralidade à busca de uma verdade histórica dos tempos ditatoriais. A partir dos pressupostos 

teóricos da Análise do Discurso de linha francesa, ancorados nos trabalhos de Michel Pêcheux e 

seu grupo, em diálogo com o projeto arqueogenealógico de Michel Foucault e com as propostas 

metodológicas da Nova História, vislumbramos, nesta etapa da pesquisa, dar conta dos 

seguintes objetivos gerais: a) refletir sobre a produção de memórias em nossa sociedade na 

contemporaneidade, considerando a dimensão simbólica e histórica do discurso; b) compreender 

como o processo (tardio) de institucionalização da “busca da verdade” do período ditatorial 

brasileiro inscreve novos efeitos de memória, reorganiza os sentidos, provoca novas movências 

na ordem do discurso por meio de reordenações nos regimes de discursividade e, de modo mais 

amplo, contribui para uma “vontade de memória”. Os levantamentos efetuados dos diferentes 

relatórios produzidos por essas comissões e as análises ainda iniciais indicam a relação entre 

verdade e (violação dos) direitos humanos, promovendo um deslocamento em relação às 

memórias então produzidas pelo próprio regime e na política, cujos silenciamentos implicavam 

efeitos de sentido da ordem e do progresso. 

 

Palavras-chave: Memória; Verdade; Ditadura civil-militar. 
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ANÁLISE DISCURSIVA DO ENUNCIADO “BELA, RECATADA E “DO LAR”” 

 

 

Juliana MORAIS (LEDIF-UFU) 

julianamoraissm@gmail.com 

 

No presente trabalho, fruto da pesquisa desenvolvida no âmbito de Mestrado no 

Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos (PPGEL) da Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU), objetiva-se analisar o enunciado produzido sobre a identidade feminina em 

uma reportagem realizada pela jornalista Juliana Linhares, em uma edição da revista Veja, 

pertencente à Editora Abril. Em 18 de abril de 2016, um dia após o afastamento da então 

presidente Dilma Rousseff, a matéria apresentava o enunciado “Bela, recatada e “do lar””. No 

interior da ebulição de ataques machistas e repletos de instruções sexistas sofridos por Rousseff, 

observa-se a presença de ofensas direcionadas a ela notoriamente em decorrência do seu sexo e 

não somente à figura da presidente como chefe de Estado, ou seja, à presidente como mulher. 

Para tanto, nos valemos da Análise do Discurso francesa (AD), em seu diálogo com as reflexões 

do filósofo Michel Foucault, acerca da construção de sujeito no/pelo discurso e do enunciado 

como uma “função enunciativa”, para compreender o funcionamento e as estratégias discursivas 

envolvidas na rede de formulações do enunciado em questão, principalmente quanto às relações 

de saber/poder que incidem sobre a mulher. Considerando os aspectos discursivos e efeitos de 

sentido, relação entre sujeito e poder, decorrentes da circulação do enunciado tema desta 

pesquisa, sobretudo no que se refere à figura da mulher em nossa sociedade, problematiza-se 

como o discurso sexista busca associar a masculinidade ao poder, ao saber e a força, enquanto a 

mulher é caracterizada pela impotência, submissão, inferioridade e incapacidade. Esses 

contrastes perpetram o desrespeito às diferenças, introduzem a desigualdade entre os sexos, 

reproduzem e naturalizam a injustiça nas relações entre homem e mulher. Desta forma, o 

presente estudo busca contribuir para com as pesquisas que problematizam o sujeito mulher 

como condição e produto de práticas discursivas divergentes na sociedade atual. 

Palavras-chave: Análise do Discurso francesa; Enunciado midiático; Mulher.   
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O PODER, A VERDADE E O MEDO EM JOSÉ SARAMAGO  
 

 

Karina Luiza de FREITAS (UEMG – UFG-RG - LEDIF-UFU) 

karinalfa@gmail.com 

 

 

O objetivo da presente apresentação será analisar como se articula a constituição da 

subjetividade de Tertuliano Máximo Afonso, personagem principal do romance O homem 

duplicado (2008) de José Saramago, a partir de suas experiências fundamentadas em relações 

de poder, verdade e medo. Buscaremos compreender o medo desse sujeito frente a possibilidade 

de ter outro sujeito igual a ele e os sentidos que emergem dessa situação.  Para isso, a presente 

proposta apresenta como fundamentação teórica a análise do discurso de linha francesa 

(doravante AD), os estudos realizados por Michel Foucault e a discussão sobre o medo 

apresentada por Roas (2011). Para a AD o discurso implica uma exterioridade à língua, pois as 

palavras ao serem pronunciadas carregam em si aspectos que remetem para o lugar social e 

histórico no qual o sujeito que as proferiu está inscrito.  Por sua vez, o sujeito se constitui por 

um conjunto de vozes sociais, bem como do entrecruzamento de diferentes discursos que 

remetem para o lugar sociocultural e histórico no qual está inserido. A partir desse aparato 

teórico podemos afirmar que os sujeitos são constituídos pela exterioridade e as verdades que os 

cercam são cambiantes e se repetem em muitos momentos históricos, entretanto, com sentidos 

díspares. Elas são tramas discursivas que apresentam sentidos que estão intrinsicamente 

relacionados com a história que permeia a produção do discurso. Segundo os apontamentos de 

Roas (2011), o medo é responsável por várias emoções, dentre elas temos: temor, espanto, 

terror, ansiedade e melancolia.  Além disso, ele menciona que a ideia do sujeito ser duplicado 

faz com que ele duvide da coerência do real e da ilusão que os sujeitos possuem de serem 

unificados. Sendo assim, ao analisar a constituição da subjetividade de Tertuliano observamos 

que o medo é uma constante e que ele assume várias posições em função do medo que sente que 

os outros sujeitos saibam da existência de sua cópia. Esse fato assombra a ponto de ele preferir 

assumir a identidade do ator Antônio Claro do que revelar a semelhança existente entre eles.     

 

Palavras-chave: Subjetividade; Poder; Verdade. 
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CONSPIRAÇÃO EM TORNO DO GOVERNO DILMA E DO IMPEACHMENT NA 

FALA DOS TUCANOS 

 

Maria Irenilce Rodrigues BARROS (UFT - LEDIF-UFU) 

irenilcebarros@uft.edu.br 

 

A atual conjuntura política brasileira tem sido marcada pela violência, em âmbito geral, por 

políticos, simpatizantes de partidos de qualquer plataforma e filiados ao defenderem 

veementemente seus representantes na esfera governamental, ou às próprias ideologias. 

Refletindo sobre esse panorama, pôde-se ponderar que tais ânimos se tornaram mais acirrados 

após as eleições de 2014, quando na derrota do candidato que representava a ala direita do país à 

presidência. Talvez o inconformismo da perda por parte dele, de seu partido e apoiadores, 

justifique o tom agressivo, crítico e ameaçador que permearam as declarações feitas pelo então 

presidente do PSDB - em seu discurso de posse na convenção do partido, em 5 de julho de 2015 

– a sua opositora, Dilma Rousseff, e ao PT. Isso se dá porque “na sociedade há sujeitos que, 

pelo lugar que ocupam (e todos sujeitos ocupam lugares sociais), são corpos sociais em 

enfrentamento e/ou oposições a outros sujeitos, também corpos sociais” (FERNANDES, 2016, 

p. 16). Não é propósito deste trabalho analisar o referido discurso na íntegra, todavia, objetiva-

se destacar enunciados que apontam para a construção de enunciados agressivos os quais se 

fortaleceram e se reproduziram pela mídia hegemônica, redes sociais, pelo jornais digitais, 

debates face-a-face etc. Identificou-se enunciados difamatórios, coercivos e até ameaçadores, 

prometendo que a então presidenta deixaria o governo “mais breve do que alguns imaginem” e 

que o PSDB estava pronto para “ir até o fim” e assumir a condução do país. Além disso, o 

enunciador declarou que perdeu as eleições presidenciais para “uma organização criminosa”, e 

não para um partido político. Observou-se que o funcionamento desses discursos ganhou espaço 

de verdade e produção de poder no corpo social. Tais práticas discursivas tornaram-se 

acontecimentos que, aliados a diversos outros fatores e eventos, propagaram-se e ganharam 

força para a condução do impeachment. Mediante essa configuração política-ideológica, 

decidiu-se fazer um estudo mais analítico desses enunciados que encontraram amparo no lugar 

que ocupava seu enunciador. Para tanto, objetiva-se, ainda, discutir as condições históricas em 

que foram construídos esses discursos e outras manifestações de violências, ameaças e ofensas, 

instigadas pelo efeito pós-eleição, resultando em segmentação e polarização de posicionamentos 

de sujeitos que culminaram em segregação social. Salienta-se que este estudo se apoia nas 

concepções teóricas da Análise do Discurso, subsidiadas por pesquisadores da área, bem como 

nas profícuas contribuições de Michel Foucault. 

 

Palavras-chave: Discurso; Impeachment; Poder. 
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MODA E SUBJETIVAÇÃO: HISTÓRIA E CONSTITUIÇÃO DE SUJEITOS 

 
 

Rodrigo Alves de OLIVEIRA, (LEDIF-UFU) 

arievilosantamonica@yahoo.com 

 

 

Os estudos em Análise do Discurso revelam um novo olhar sobre a forma de se narrar e 

observar a história dos acontecimentos, dos sujeitos e das circunstâncias que os circulam, 

enfatizando não a história como um todo, apresentada de maneira contínua, mas a 

descontinuidade de uma história dada, com foco em seus cortes, sua ruptura; e os diversos 

discursos que se apresentam para a formação dos sujeitos e seus conhecimentos. Os sujeitos, 

uma vez inscritos na história e na sociedade, expressam sua materialidade discursiva por meio 

de enunciados, as quais algumas vezes são verbais, outras vezes não verbais. O corpo, por sua 

vez, é um objeto que enuncia constantemente a inscrição social dos sujeitos, determinadas 

ideologias e posicionamentos, exprimindo incessantemente discursos nos quais se inscreve. O 

corpo, sendo o suporte para um sujeito objetivado histórica e socialmente, permite-se passar por 

diversas transformações por meio de vestimentas, fantasias, máscaras, tatuagens, maquiagens, 

movimentos e também por preencher diversos espaços físicos e sociais por onde percorre. 

Diante disso, o estudo ora proposto tem como objetivo abordar os processos de constituição dos 

sujeitos, com base nos conceitos de subjetividade e a relação que esta mantém com as noções de 

verdade, segundo Michel Foucault. Com isso, serão analisados o discurso decorrente dos 

dispositivos midiáticos e o processo de subjetivação dos sujeitos pelos dispositivos da moda. Na 

análise proposta, serão abordadas ferramentas midiáticas como revistas e blogs que permeiam 

os temas relacionados a vestuários, noções de estilo, e o discurso utilizado por este dispositivo, 

apresentando os efeitos de sentidos que dela são produzidos e as noções de verdade e 

subjetividade para a constituição dos sujeitos. 

 
Palavras-chave: Discurso; Sujeito; Moda. 
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A CORRUPÇÃO BRASILEIRA NOS CARTUNS 

 

 

Sílvia Mara de MELO, (UFGD-LEDIF-UFU) 

smaramelo2012@bol.com.br 

 

 

O Brasil, infelizmente, é um país marcado por prática de corrupção e por impunidade, 

principalmente no que diz respeito ao campo político. Pretendemos examinar apenas um breve 

período envolvendo o assunto corrupção na política no ano de 2016 e 2017 a partir do 

acontecimento impeachment da presidente Dilma Roussef. Para examinar esse tema, 

empregaremos cartuns publicados na folha.uol nos meses de outubro, novembro e dezembro de 

2017. A relevância de estudar este tema se dá por considerarmos que no ano de 2016, meses 

antes do impeachement, houve, no Brasil, uma série de manifestações populares que dividiu a 

opinião do povo, causando sentimentos antagônicos no que diz respeito às decisões políticas 

tomadas no governo pós-impeachment. Tendo em vista esse episódio, o país ficou dividido entre 

aqueles que apoiavam a saída da presidenta e aqueles que viam nesse acontecimento uma forma 

de Golpe. Os cartuns trazem enunciados relacionados ao período histórico em que o país 

passava por uma série de reformas propostas pelo atual presidente Michel Temer, que, na 

condição de vice-presidente, assumiu o governo após o impeacheament. Michel Temer, com 

reformas que propôs em sua gestão, e por estar diretamente envolvido em crimes de corrupção 

denunciados na já então famosa operação Lava-Jato, agrega o título de presidente com 

baixíssima popularidade. É a partir desse cenário que propomos refletir acerca do tema 

corrupção nos cartuns e também dialogar com autores que tratam desse assunto na perspectiva 

filosófica e também discursiva. Foram selecionados oito cartuns para compor esta reflexão, 

sendo que alguns enunciados “denunciam” o modo de Michel Temer governar o país e outros 

relatam os efeitos dessa gestão no sentimento de desesperança do povo brasileiro.  Para embasar 

nossa análise, empregaremos principalmente as reflexões de Michel Foucault, José Antônio 

Martins, Vanice Sargentini. O presente trabalho procura dialogar com esses autores na medida 

em que trazem abordagens relevantes para o que se propõe examinar, pois esses estudiosos 

abordam conceitos de Enunciado, Corrupção, Cuidado de si, que são retomados em nossa 

reflexão. 
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Este trabalho, que se vincula a uma pesquisa em âmbito de Mestrado desenvolvida no Programa 

de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos (PPGEL) da Universidade Federal Uberlândia 

(UFU), tem como objetivo principal analisar como os discursos sobre a beleza presentes nas 

mídias sociais digitais Instagram e YouTube, especificamente nos perfis e canais das 

influenciadoras digitais Thássia Naves e Camila Coelho, constroem efeitos de verdade para/na 

construção da identidade feminina. A partir do suporte teórico-metodológico da Análise do 

Discurso francesa (AD), com recorrências ao filósofo Michel Foucault, e considerando as 

relações imbricadas entre os eixos discurso, história e memória, busca-se observar como se 

constroem e são colocados em circulação sentidos sobre a beleza, bem como as relações de 

poder que são estabelecidas entre essas influenciadoras e seus seguidores, a fim de compreender 

como é construído o elo seguidor-influenciador. O corpus é constituído por postagens e vídeos 

com maior número de acessos e curtidas dentro dessas plataformas, sendo analisados na 

perspectiva de um enunciado semiológico, com vistas a compreender sua estrutura e 

funcionamento. Desta forma, considera-se a imagem em foto ou vídeo, a legenda de descrição 

da postagem e também os comentários dos seguidores. No estudo inicial com foco nas 

postagens da influenciadora Thássia Naves, observou-se que o discurso sobre a beleza recai na 

chamada beleza de consumo, que solidifica o ideal do belo a partir do ser/ter. Além disso, 

devido a expressividade e importância dada a essa influenciadora em questão, sendo 

reconhecida como um radar de tendências de moda e beleza, há o estabelecimento de relações 

de poder com o público que a segue e a construção de um discurso de verdade sobre a beleza 

que não raro aponta para sentidos naturalizados sobre o “belo”. Assim, problematiza-se a 

materialização de sentidos que reafirmam a beleza estereotipada, inclusive, com 

desdobramentos na construção da identidade feminina.  
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Na contemporaneidade, são variados os jogos discursivos que buscam delimitar identidades aos 

sujeitos. Presentes em diversas instituições, na busca por efeitos de verdade, práticas discursivas 

circunscrevem possibilidades de existência para os sujeitos nas relações consigo e com o outro, 

a partir de inquietações como “quem sou eu”, “quem quero ser”, “quem somos”, “quem ele 

pode ser”, “que eu quero que ele seja” que, ao passo que agrupam, excluem, interditam, 

silenciam outras possibilidades de ser sujeito no mundo. Desta forma, amparado na Análise de 

Discurso francesa (AD) foucaultiana, desenvolvo pesquisas que se debruçam sobre os discursos 

midiáticos, religioso, científicos etc., observando como tomam o sujeito como objeto do próprio 

discurso e, inerente a esse processo, como realizam o processo de subjetivação desses sujeitos. 

Destarte, não se trata de analisar como os sujeitos se constituem como sujeitos de si, de suas 

práticas, de sua ética e estética de existência, mas como são construídos pelo discurso do outro 

que, edificado em um verdadeiro da época, constrói verdades a respeito/para os sujeitos objetos 

do seu discurso. Numa perspectiva foucaultiana, trata-se de observar como nas relações de 

saber/poder presentes nos mais ínfimos constructos sociais, são engendrados dados exercícios 

de poder e práticas de saber sobre/para os sujeitos. Sendo o poder uma malha fina que se 

estende e se constrói nas/pelas relações sociais e históricas, ressalta-se que esse jogo de 

construção discursiva da identidade não é de domínio exclusivo das instituições, de um aparelho 

de Estado, dos políticos ou de pessoas com dado reconhecimento social, mas é posto em prática 

nas mais diversas relações, que colocam em circulação dizeres (im)possíveis para/sobre os 

sujeitos. Compreender esses processos em um cenário em que constantemente os sujeitos são 

convocados a ocupar determinados lugares e formas de existência – que, automaticamente, 

interdita outras – nas redes sociais (digitais ou não), na escola, na família, nas praças, nos 

coletivos etc, é crucial para os processos de lutas e resistência aos discursos naturalizados e 

cristalizados socialmente. Sendo assim, analisar como se constroem esses jogos de 

objetivação/subjetivação permite, ainda que em um dado campo e incômodo, entender “quem 

podemos ser” na/para a história.  
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As letras da música sertaneja, fenômeno da indústria fonográfica brasileira, quando pautadas 

nos pressupostos de Foucault, possibilitam-se algumas articulações acerca do desempenho da 

violência. Dos anos 30, quando aparecem as primeiras gravações do gênero, às duas primeiras 

décadas do século XXI, as canções cumprem à sua maneira, o discurso manifesto com sua 

presença repressiva no qual diz em sua forma heterogênea a fixação das práticas mais 

tradicionais e rituais da violência e do poder. Partindo do recorte de composições durante o 

período de 90 anos, as letras desse gênero já foram relacionadas como revertidas de 

investigações estéticas e tratadas como produto de teor apoucado, primário e ingênuo. 

Entretanto, o que é possível problematizar é sua investidura de evidentes formas dispersas do 

discurso da violência contra a mulher. De composições como “Cabocla Tereza” (1959), ícone 

da narrativa trágico-popular da música caipira, passando por “Boiadeiro de palavra” (1981), 

moda de viola que evoca a necessidade da humilhação da mulher em praça pública, a chegada 

de outras vertentes do gênero, como o sertanejo universitário, cujas estratégias reutilizam-se da 

dispersão dos objetos, retomando-os, sistematizando-os em um continuísmo dessa violência, 

que olhada superficialmente aparenta-se silenciada nas mutações intrínsecas da mobilidade do 

discurso. Assim, “Taca fogo na muié” (2014) de Munhoz e Mariano, se vale de uma metáfora 

da agressão e faz operar o funcionamento ideológico do machismo, e, em “O nome dela é 

rapariga” (2016) de Naira Azevedo, é uma amostra do sertanejo feminino que teve alcance 

massificador nos últimos anos. Esta letra enuncia a pluralidade das práticas multifacetadas da 

violência, colocando em funcionamento o machismo vindo de uma voz enunciadora feminina. O 

que se pretende com este trabalho é apresentar a presença de uma regularidade nas letras que 

atestam as práticas de violência presentes nos enunciados verbais. No conjunto desses 

enunciados instauram-se o funcionamento do discurso que atua na produção da subjetividade, e 

essas tramas discursivas disseminam-se nas mais variadas formas veiculadas com o sucesso das 

canções. Nessa perspectiva, a produção de diferentes efeitos de sentidos, evidenciados na 

análise das construções discursivas como o ciúme, amor, possessividade, ódio ou vingança, 

estabelecem operações constituintes do poder, que exerce sua eficácia por e pela linguagem em 

sua espessura. 
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Tendo o Ensino de Ciências como objeto desta pesquisa, esta pretende evidenciar as concepções 

de Ensino de Ciências dos professores como marcas de resistência ao estabelecido nos 

documentos oficiais para o Ensino de Ciências. Esta pesquisa apoia-se na Análise de Discurso 

Foucaultiana e tem como conceitos articuladores da análise a noção de enunciado, função 

enunciativa, governamentalidade e relações de poder presentes na obra de Michel Foucault. 

Assim, estabelecemos o corpus de pesquisa em três materialidades linguísticas: o discurso dos 

professores (obtido por meio de entrevistas semiestruturadas, gravadas e transcritas), os 

documentos reguladores do Ensino de Ciências (leis e parâmetros obtidos nos sites oficiais) e os 

planejamentos anuais de ensino dos professores (o plano de trabalho do professor elaborado no 

início do ano letivo). Foram 5 escolas participantes, sendo uma de cada setor da cidade de 

Uberlândia-MG, e 2 professores de cada escola totalizando 10 participantes. Cada materialidade 

linguística foi analisada e categorizada individualmente A análise das materialidades 

linguísticas adotadas na pesquisa deu-se por meio da noção de enunciado e função enunciativa 

(FOUCAULT, 2015). Esta noção direcionou as etapas de leitura, identificação e analise dos 

enunciados. Após esta etapa os conceitos de governamentalidade e relações de poder norteiam a 

construção da rede discursiva capaz de evidenciar as marcas de resistência docente frente as 

orientações oficiais, bem como as aproximações e distanciamentos existente entre os dizeres dos 

professores, seus planejamentos e os documentos oficiais. Esta pesquisa está em andamento, 

mas percebe-se o quão importante é dar voz e ouvir os agentes executores do Ensino de 

Ciências para compreender a crise enfrentada pela área. Crise essa evidenciada pela dificuldade 

que os estudantes da Educação Básica têm com o domínio dos conteúdos ensinados na escola e 

os baixos índices obtidos nas avaliações externas (PISA, 2015). 
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Resumo: A pesquisa em questão tem como objetivo, analisar como os sujeitos reeducandos do 

Sistema Prisional de Morrinho- GO se percebem na zona de conflito marcada, sobremaneira, 

entre prisão e liberdade que se manifestam por meio das palavras expressas em cartas entregues 

a mim, enquanto desenvolvia um projeto de alfabetização no ano de 2007 neste local. E tem 

como principal problemática, responder quais sentidos elas produzem, já que exteriorizam 

aspectos sociais e discursivos institucionalizados e internalizados por esses mesmos 

reeducandos, reproduzindo um imaginário social, repleto de contradições e que emanam 

subjetividades da ordem do coletivo. Para tal, o objetivo geral é analisar a quebra do estereótipo 

do sujeito reeducando ao considerar sua voz, seu posicionamento discursivo por meio das cartas 

que escreve de modo espontâneo aos seus remetentes. Isso significa afirmar que, ao considerar 

seus dizeres e, portanto, permeado de formações discursivas, é possível observar em primeira 

instância, que sua voz refrata a ideia construída de si, socialmente pelo senso comum de 

maneira generalizante afirma que todo reeducando é um sujeito irrecuperável socialmente, 

porém, refletindo um sujeito inscrito no discurso familiar, no discurso religioso o que faz 

justificar a pesquisa em questão. Assim, os objetivos específicos são: Identificar, nos discursos 

desses reeducandos, traços recorrentes do imaginário social e sua subjetividade. Examinar cartas 

desses sujeitos em questão enviadas a familiares e trocadas entre eles mesmos, dentro do 

sistema prisional local, detectando configurações do imaginário comuns entre sujeitos sociais, 

como: interferência discursiva da família, do Estado, da religião, da educação e de outros 

aparelhos institucionais identificando a presença de imagens universais. Compreender como 

esses sujeitos assimilam sua condição de detentos e excluídos sociais e se de fato, os mesmos 

pregam a ordem de subversão às normas estabelecidas, ou de reprodutores de comportamentos 

institucionalizados. Identificar as formações discursivas presentes em suas missivas. Para 

fundamentação teórica nos aportaremos, essencialmente em Fernandes; Foucault; Orlandi; 

Pêcheux, dentre outros teóricos na perspectiva discursiva de linha francesa. Assim, a pesquisa 

justifica-se pelo impacto social e educacional que incidem dentro do sistema prisional, logo, na 

reinserção desses reeducandos em/na sociedade. O projeto em questão, ainda não apresenta 

resultados parciais, pois se encontra em fase inicial de desenvolvimento, construindo seu aporte 

teórico. 
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