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O Grupo de Estudos de Discurso e Dinâmicas Amazônicas (GEDDA), ancorado na Linha 2 do 

Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas Territoriais e Sociedade na Amazônia (PDTSA), 

tem como objetivo analisar, numa perspectiva arqueológica, os regimes de aparição dos objetos 

de pesquisa do grupo, sua relação com outros discursos, sua dispersão ou distanciamento de 

outros campos do conhecimento. A perspectiva de longo prazo é a produção de uma genealogia 

dos objetos legitimados academicamente nas relações de saber-poder. Para compreender a 

proposta, é fundamental levar em conta que se trata de um programa interdisciplinar, cujo foco 

amplo são as dinâmicas territoriais próprias da região, analisadas em seus aspectos políticos, 

socioeconômicos, ambientais e culturais. A linha 2 estuda, nas práticas discursivas que 

perpassam tais dinâmicas, as tensões que se instauram no jogo das relações de poder e de 

resistência, em tais dinâmicas. As leituras até agora realizadas mostram que os objetos de 

discurso têm se constituído na relação heterogênea com diferentes áreas de conhecimento, 

justamente porque as dinâmicas sociais a que o programa se propõe a estudar requerem 

múltiplos olhares em perspectiva interdisciplinar. Por isso mesmo, a institucionalização da linha 

de pesquisa vai se configurando como o espaço da emergência de uma pluralidade de objetos, 

que remete a certas regularidades temáticas: movimentos sociais (com destaque para os 

movimentos do campo), cultura, sujeitos e grupos organizados em processos de resistência, 

educação popular e formal, disputa de concepções são temas recorrentes. Tomado como arena 

de produção discursiva, o território é assumido como espaço de conflito, numa posição 

discursiva definida: pesquisadores e mestrandos se situam no lugar da resistência ao produzir 

uma leitura acerca da região. Os regimes de verdade que são materializados nos processos 

discursivos, portanto, silenciam ou reduzem as leituras sociológicas da sociedade como 

consenso e as concepções da língua como transparente, estabelecendo-se um patamar analítico 

comum na produção científica da linha: a língua é dada como produção no interior de relações 

de poder e as relações sociais são tidas como espaço de disputa. 
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O trabalho se dispõe a garimpar indícios da produção de um discurso fundador (Orlandi, 1993; 

Chauí, 2000) acerca das regiões Sul e Sudeste do Pará, na Amazônia Oriental brasileira. Para 

este momento inicial, tais indícios são buscados nas dissertações da linha 2 do Programa de Pós-

Graduação em Dinâmicas Territoriais e Sociedade na Amazônia, enraizado na região. A noção 

de discurso fundador implicaria numa ruptura com a definição então dominante (Fontana, 

1993): um relato é interrompido para a produção de outro. Para o trabalho analítico, são 

utilizadas as categorias identidade (Hall, 2005), prática discursiva e poder-saber (Foucault, 

1997; 2008) No caso do Sul e Sudeste do Pará, os discursos envolvidos na produção de um 

imaginário acerca da identidade regional se ancoram nas noções de “vazio” e “falta”, narradas 

como condições a serem superadas para a criação de tal identidade. A estética do vazio (Souza, 

2014; Costa, 2015) se inaugura na apresentação da Amazônia como “terra sem homens” pelos 

governos militares (Hébette, 2004); a região é interpretada como território da falta nas narrativas 

da propaganda favorável à divisão regional (Lisbôa e Anjos, 2016): diz-se ali que falta 

desenvolvimento, falta progresso, falta educação, falta saúde; portanto, interpretando-se tais 

iniciativas como tarefas próprias do Estado, falta governo. Para produzir tais faltas, do ponto de 

vista da prática discursiva, os conceitos de desenvolvimento, progresso, educação, saúde 

ganham linearidade e homogeneidade. O governo é narrado como possibilidade de governo de 

todos. Tais discursos produzem ausências e silenciamentos (outros vazios): eles não cabem a 

ocupação da terra pelo campesinato nem os povos originários e suas culturas: não cabe a 

produção da vida nas margens do capitalismo. Os efeitos dos deslocamentos das populações 

empobrecidas em busca de melhores condições de vida são naturalizados e atribuídos ao 

“atraso” dessas populações, em comparação com os grupos populacionais interpretados como 

portadores de certo modelo de progresso (Silva, 2014): o preenchimento desse suposto vazio de 

civilização implicaria na subordinação a tal modelo. As diferenças (envolvidas na produção de 

identidades regionais em confronto) tendem, assim, a ser ocultadas na produção identitária em 

andamento. 
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Orientado pela perspectiva dos estudos foucaultianos, Larrosa (1994) postula que há, pelo 

menos, duas possiblidades de análise das práticas subjetivadoras de si: 1) pela relação do sujeito 

consigo mesmo através de práticas pedagógicas reflexivas, com o intuído de modificar atitudes, 

normas, valores etc., tal como ocorre em certas práticas pedagógicas e terapêuticas;   2) pela 

compreensão das práticas de si  enquanto um espaço em que o sujeito aprende a ver-se, narrar-

se, julgar-se, “no interior de uma determinada configuração de autogoverno”, ou seja, os 

indivíduos são levados a se reconhecerem como sujeitos nos jogos de verdade, a partir de 

esquemas de relações de poder, no entanto, na própria experiência de si, há possiblidades de 

efeitos de resistência a estes esquemas. Adotando a segunda possibilidade de análise apontada 

por Larrosa, este trabalho se inscreve no domínio da formação de professores que já exercem a 

docência em escolas brasileiras de educação básica e toma como base empírica de análise 

relatos autobiográficos escritos por esses alunos/professores, em diferentes momentos do 

processo de formação, a partir de diferentes temáticas propiciadoras do processo de escritas de 

si. Este critério se justifica pelo interesse em investigar a prática escritural que os sujeitos em 

formação realizam como um modo de interpretação de si. O foco analítico recai sobre sentidos 

da formação enquanto experiência do sujeito na relação com o saber, com tipos de 

normatividades e formas de subjetividade. De outro modo, as análises apreendem, na produção 

escrita, tanto a inscrição dos professores em práticas reflexivas internalizadoras de limites 

inquestionáveis quanto em interpretações problematizadoras daquilo que o sujeito diz de si, em 

direção à produção de novas subjetividades, de deslocamentos e mudanças propiciadores de 

fugas de categorias fixas, tal como sugere Foucault (1995). 
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