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Segundo Foucault (2006), o discurso é o lugar em que se exercem o poder e a resistência, a 

partir do qual os sujeitos são construídos enquanto efeito e, ao mesmo tempo, enquanto 

instrumentos de uma relação perpétua e multiforme. Partindo dessa reflexão, bem como de sua 

contribuição à Escola Francesa de Análise do Discurso, este grupo de pesquisa, constituído por 

pesquisadores de diferentes instituições de ensino, tem por objetivo dar a ver alguns resultados 

obtidos a partir de pesquisas recentes em torno do eixo discurso, sujeito e resistência, 

alinhavados, ainda, pelo discurso político contemporâneo. Nesse ínterim, por um lado, 

apresentam-se pesquisas cujo foco reside nas formas de resistência flagradas no cenário 

político-partidário: problematiza-se a construção da mulher política (sua voz, sua fala pública, 

bem como suas formas de ocupação do espaço público), além dos confrontos discursivos 

produzidos em torno da memória do Golpe de 1964 e do próprio regime ditatorial. Por outro 

lado, apresentam-se pesquisas voltadas a uma política institucional, pautando os impedimentos 

que se erguem diante de um necessário avanço progressista: discutem-se, aqui, os enunciados 

que tematizam a xenofobia no Brasil, observando os discursos de ódio que anulam a alteridade e 

a identidade de sujeitos em trânsito; além disso, discute-se o modo de circulação dos enunciados 

em redes interconectadas, tomando por referência as derivas de sentido do enunciado lugar de 

fala. Assim, de modo geral, os trabalhos aqui compilados flagram a emergência de lugares de 

resistência, pautando uma discussão que perpassa a constituição dos sujeitos imersos em 

relações de poder em diversas esferas e veículos. Além disso, como respaldo teórico-

metodológico, há em comum a fundamentação teórico-metodológica baseada na Análise do 

Discurso derivada das discussões de Michel Pêcheux e que incorpora as contribuições de 

Michel Foucault, além das articulações realizadas entre conceitos gestados no terreno da AD 

com outros campos, a depender dos objetos de análise. 
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Nos últimos anos, aqueles que trabalham com uma Análise do Discurso francesa em terras 

brasileiras têm se deparado com uma série de discussões que se voltam às múltiplas 

materialidades do discurso, bem como à sua dimensão histórica. Tais questões estão impressas 

principalmente nos trabalhos que Jean-Jacques Courtine publicou a partir da década de 80, nos 

quais está explícita tanto a preocupação com uma materialidade que extrapola os limites da 

língua e alcança os reais efeitos do discurso sobre aqueles que o produzem e o recepcionam; 

quanto a preocupação com uma análise dos discursos articulada ao trabalho histórico, cuja 

proposta esteve presente desde a fundação da disciplina, ainda que tenha sido arrefecida ao 

longo das décadas. É nesse âmbito que se insere, atualmente, a análise do discurso político, que 

deixa de ser uma análise de panfletos e petições para ser também uma análise histórica do 

corpo, dos gestos e da voz do orador em sua fala pública, bem como dos dispositivos que a 

transmitem. Nesse contexto, esta pesquisa propõe uma análise dos enunciados que tematizam a 

voz e a fala pública feminina no cenário político brasileiro contemporâneo, considerando não 

apenas sua materialidade semiológica, posto que corporal, gestual e sonora, mas também, do 

mesmo modo, sua inserção em uma longa duração histórica, tendo em vista que se trata de uma 

temática que perpassa da Antiguidade até os dias atuais. Particularmente, interessam-nos os 

enunciados que envolvem dizeres sobre a voz e a fala pública de Marielle Franco, antes e depois 

de seu assassinato e em diversos campos e veículos. Trata-se, portanto, de uma análise dos 

discursos sobre a voz e a fala pública que enreda não apenas a esfera política, mas também as 

esferas do gênero e da raça, as quais não podem ser negligenciadas em uma análise que se volta 

ao contexto político brasileiro. Para tanto, esta pesquisa parte de uma Análise do Discurso 

derivada das discussões de Michel Pêcheux, mas que incorpora as contribuições de Michel 

Foucault e que faz valer, em grande medida, as publicações realizadas por Jean-Jacques 

Courtine a partir da década de 80, mais especificamente aquelas relacionadas às metamorfoses 

do discurso político e, mais recentemente, à História da fala pública (COURTINE; 

PIOVEZANI, 2015). 
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Diante da efervescência discursiva da atualidade, demonstrando novas ordens, temos a 

emergência de dizeres outrora subjugados, assim como temos a ocupação de espaços outrora 

não ocupados por todos e todas. O campo político é historicamente marcado pela dominação 

masculina, não sendo lugar previamente ocupado por mulheres, pois “o espaço público moderno 

foi definido como esfera essencialmente masculina, do qual as mulheres participavam apenas 

como coadjuvantes, na condição de auxiliares.” (RAGO, 2013, p. 603). Ao longo do atual 

processo democrático brasileiro que teve início em 1989, período da redemocratização, tivemos 

pela primeira vez a presença da mulher concorrendo como candidata ao cargo político mais alto 

do país em 2006, alçando o lugar de presidente somente em 2010. Segundo Coulomb-Gully 

(2012), o desafio (da mulher política) consiste em assegurar a compatibilidade da imagem entre 

o feminino e o político, há muito tempo construída como antônima, contraditória. O discurso e o 

corpo do político não se separam da gestualidade, da voz, da vestimenta, todos esses 

cuidadosamente construídos para serem exibidos na mídia audiovisual. Assim, “a relação física 

torna-se principalmente estética, o corpo torna-se uma imagem: é um corpo que representa” 

(COULOMB-GULLY, 2003, p.125). Vamos nos centrar no tema da construção da imagem das 

mulheres políticas em campanhas eleitorais presidenciais no Brasil, observando as campanhas 

eleitorais presidenciais que contaram ou contarão com a presença feminina, focando, assim,  

nossa análise na construção das mulheres políticas contemporâneas. Nosso corpus é delimitado 

pelos HGPEs dos anos de 2006, 2010, 2014 e, posteriormente, o que virá ocorrer em 2018, já 

que temos como pré-candidatas Mariana Silva e Manuela d’Ávila.  Para tratarmos da construção 

das mulheres políticas, vamos nos apoiar na Análise do discurso de linha francesa, mobilizando 

trabalhos de Michel Pêcheux, juntamente com Michel Foucault, Jean-Jacques Courtine, acerca 

do discurso político, bem como nos trabalhos de diferentes origens teóricas que, na atualidade, 

têm se ocupado da discussão das discursividades contemporâneas.  
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O trabalho problematiza os novos modos de circulação dos enunciados nas redes 

interconectadas, tomando por referência o dispositivo teórico-metodológico da análise do 

discurso de orientação francesa. Diante de uma circulação ubíqua, em que as materialidades são 

transformadas a partir de diferentes apropriações pelos sujeitos interconectados, procuramos 

estabelecer relações entre a micro e a macro política considerando as derivas de sentido do 

enunciado “lugar de fala”. A análise de alguns exemplos de disputas de poder entre uma ordem 

digital participativa e as mídias de massa demonstra que a ênfase de conquistas num nível 

comportamental não corresponde a um avanço político progressista no Brasil contemporâneo. 

Assim, enquanto alguns debates em rede promovem revisões nas políticas editoriais das mídias 

de massa, sobretudo em questões envolvendo aspectos do racismo na sociedade, assiste-se a 

violência e a intolerância com as populações negras das periferias e o silenciamento de vozes 

políticas de resistência, como demonstra o brutal assassinato da vereadora carioca Marielle 

Franco. No modo de funcionamento das redes, a tirania da intimidade reduz o lugar de fala ao 

seu aspecto mais superficial. Com base nas reflexões de Michel Foucault sobre parresia, 

procuramos pensar as relações entre o modo de vida e o discurso que produzem sentido no 

enunciado "lugar de fala." O trabalho procura refletir sobre a necessidade de adaptação do 

referencial  teórico-metodológico da análise do discurso diante dos fluxos discursivos em rede, 

com ênfase nas novas formas de circulação, problematizando as especificidades de uma forma-

sujeito digital em que as interações se dão com base numa narrativa de si e numa sujeição aos 

dispositivos tecnológicos diante de um imperativo para expressarmos nossa privacidade, numa 

estratégia de refinamento do controle. 
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É sabido que o Brasil passou por uma ditadura entre meados da década de 1960 e a metade dos 

anos 1980 e que, neste período, o país esteve sob o comando de presidentes e governos 

militares. O que, porém, cada vez mais se coloca em questão é o papel desempenhado pelo 

espectro civil no Golpe de 1964 e no próprio regime ditatorial, se a atuação de civis (entre 

empresários, veículos de comunicação, Igreja etc.) foi fundamental para a manutenção e 

recrudescimento da ditadura e de sua política repressiva. Esse questionamento acaba por 

inscrever, na contemporaneidade, especialmente na segunda década do século XXI, a 

emergência de duas expressões (enunciados), "ditadura militar" e "ditadura civil-militar", que 

parecem, inicialmente, apenas restringir ou ampliar os sentidos, mas que, na verdade, dão 

visibilidade a um embate no campo político e, sobretudo, pela (re)construção da história. 

Partido da concepção metafórica foucaultiana de que a política é a "continuação da guerra" (em 

Defesa da sociedade) e o discurso "é aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nós 

queremos nos apoderar" (em A ordem do discurso), neste trabalho, propomos analisar o 

confronto discursivo entre duas posições que se marcam pelos enunciados mencionados e a 

consequente luta pela inscrição dos sentidos históricos. Para isso, analisaremos notícias e, 

sobretudo, textos de opinião publicados pela grande imprensa brasileira no início desta década, 

em especial no ano de 2012, quando foi instituída a Comissão Nacional da Verdade ‒ nosso 

corpus é inicialmente formado por textos publicados, em versões impressas ou digitais, nos 

jornais O Globo, Brasil de Fato, Opção, Gazeta do Povo, da revista Carta Capital e do portal 

IG. Teoricamente, nossa pesquisa ancora-se na Análise do Discurso derivada dos trabalhos de 

Michel Pêcheux e seu grupo, em diálogo com a perspectiva arqueogenealógica de Michel 

Foucault e com a Nova História, o que nos permite problematizar a constituição (articuladas às 

condições de produção), a formulação e a circulação dos discursos, com o objetivo final de 

apreender os efeitos de sentido que se produzem no confronto entre diferentes formações 

discursivas que fazem entrever cada um dos enunciados destacados. 
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A Lei de Migração (Lei 13.445/2017) vem definir novas regras e políticas aos imigrantes devendo 

marcar uma “era de segurança jurídica, transparência e desburocratização da política migratória 

para o Brasil” (BÖHM, 2017). Em contramão às definições dessa lei, evidencia-se o fenômeno 

da xenofobia no país, o que deslegitima o “mito da cordialidade brasileira” (HOLANDA, 1995). 

Os discursos de ódio produzidos e postos em circulação por sujeitos de ideário conservador, no 

Brasil, vêm ganhado espaço na lacuna criada pelas crises das velhas esquerdas e nas esquerdas 

mais recentes que ganharam corpo nas lutas em prol da redemocratização dos países imersos nas 

ditaduras latino-americanas. Nota-se, hoje, o crescimento de uma “direita intolerante” ou 

“extrema direita” em contexto internacional na Europa e na América do Norte (EUA), 

fortalecendo uma onda ideológica anti-imigrante que se institui em vários tipos de violência 

contra negros, árabes, africanos, estrangeiros, haitianos. Nosso objetivo aqui é apresentar uma 

reflexão baseada nos aportes dos estudos discursivos, em particular na Análise do discurso, a 

propósito da xenofobia no Brasil, a partir de embates políticos e ideológicos. Para essa pesquisa, 

fundamentamo-nos em trabalhos de Foucault, Rancière, Angenot e Albuquerque Jr., com base em 

noções como sujeito imigrante, discurso, ódio à democracia e xenofobia. O objetivo geral da 

pesquisa foi analisar os enunciados que emergem na esfera política das novas direitas e 

compreender a natureza material de sua emergência, observando como os discursos do ódio vêm 

revestir outros discursos que anulam a alteridade e a identidade de sujeitos em trânsito em busca 

de uma vida melhor e de políticas integracionistas. Partimos da questão: quais são os discursos 

que circulam em torno das migrações (imigrante, emigrante) a partir dos quais emerge um ideário 

nacionalista e xenofóbico? Analisaremos um caso material destes discursos que repercutiu em 

Foz do Iguaçu-PR, em 2016, após ato de violências física, racial e xenofóbica sofridas por um 

imigrante haitiano. Desenvolvemos um estudo de uma série de enunciados em mídias impressas 

e online (nosso arquivo), em português e espanhol, o que vem revelando um crescente aumento 

dos discursos de intolerância, partindo do fenômeno “migrações”, contrapondo-se às políticas de 

integração e migrações na América Latina e Caribe e a nova Lei de Imigração.  
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