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GRUPO DE ESTUDOS DAS IDENTIDADES E SUBJETIVIDADES PARAENSE 
 

 

Marcos CUNHA, (UFPA) 

marcosadcunha@gmail.com  
 

 

O Grupo de Estudos das Identidades e Subjetividades Paraense (GEDISPA) é vinculado à 

Faculdade de Letras do Campus de Castanhal e ao Programa de Pós-Graduação em rede 

Nacional (Mestrado-PROFLETRAS), ambos da Universidade Federal do Pará. É formado por 

alunos da Graduação e Pós-graduação em Letras. O Grupo fundamenta-se na Análise do 

Discurso de Linha Francesa, a partir do referencial de (PECHÊUX, 2002) e (FOUCAULT, 

2008a, 2008b, 2007), sobretudo deste, naquilo em que se discute o discurso no processo de 

constituição do sujeito em suas diferenças e construção sócio-histórica, assim considerando as 

produções de saberes sobre o tempo e mais ainda detidamente acerca de uma espacialidade. 

Nesse processo, discute-se, sobretudo, as diferenças regionais brasileiras, por estas se 

constituem os saberes, se produzem as relações de poder. Ainda, por tematizar as relações de 

poder entre as distintas regiões brasileiras, problematizando os saberes que se fazem 

historicamente dominantes acerca daquilo que define e posiciona os territórios; também se faz 

fundamental base teórica os estudos culturais, trazendo o referencial de (CERTEAUX, 2005, 

2008), (CANCLINI, 2008) e (MARTIN-BÁRBERO, 2000). Assim, além, de pensar as 

produções culturais denominadas como paraense numa perspectiva arqueológica, analisando os 

saberes que se enunciam produzindo sentidos acerca do espaço amazônico-paraense; também 

busca problematizar os espaços como lugares delimitados a posições de poder. Nesse debate, o 

GEDISPA tem ao longo de sua trajetória, proposto discussões que pensam não somente o 

Estado do Pará, como a Região Norte brasileira e assim a Amazônia, analisando sob a ótica dos 

discursos, a construção de uma colonialidade na cultura brasileira, forjada e gerida por 

determinadas concepções de saberes. As concepções de centro e periferia que se instauram na 

formação da cultura brasileira, produzindo marginalidades e exclusões, são vistas pelo grupo, 

não como realizações estanques de uma divisão territorial, geográfica, mas enquanto relações 

que se repetem e aproximam o macro do micro, os modos de assujeitamento construindo e 

valorando espaços que se reproduzem, assim focalizando os grandes blocos continentais e as 

relações intra-regionais brasileiras. Os enunciados que tecem sentidos e enrijecem convicções 

e saberes, se realizam por diversos dispositivos e mediações. Nesse sentido, tem se demonstrado 

o interesse em se estudar os meios/mídias digitais. Estes não se fazem somente formas de 

passagens isoladas dos sentidos produzidos, mas constituem e mesmo definem as posições 

discursivas. Os objetos que tendem a peculiarizar os dizeres de uma certa delimitação cultural, 

tem se mostrado como preferidos na trajetória de pesquisa do Grupo. 
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MÍDIAS DIGITAIS, PRÁTICAS CULTURAIS E MODOS DE LETRAMENTO NA 

SOCIEDADE E NA ESCOLA 
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As mídias digitais exercem um controle sobre as produções dos discursos. As práticas culturais 

constituem modos de produção do discurso que se materializam por meio da linguagem verbal ou 

não verbal. Esse projeto embora se proponha a investigar as práticas culturais a partir da 

concepção de interculturalidade,  verificando o lugar da inquietude que atravessa os saberes nas 

sociedades atuais , não deixa de conceber as produções de leitura e escrita mediada na escola, no 

ensino da língua, como modos de efetivação dos saberes culturais. Podemos considerar as práticas 

culturais nas sociedades atuais como sendo diretamente afetadas pelas mídias digitais. Estas se 

caracterizam não somente como meios, mas como mediações, ou seja, como meio que constituem 

modos de discursividade, meios que acabam por constituir a própria discursividade dos discursos. 

Nesse sentido, este projeto visa estudar as práticas culturais que mais se repetem produzindo uma 

identidade paraense, buscando deter-se não no lugar de sua ocorrência, mas no lugar de sua 

diferença, no lugar de sua volatilidade. Esta, motivada pelas mídias que parecem atenuar as 

distâncias, mas que muitas vezes se colocam como ratificadores de espaços. Pensar a 

interculturalidade é verificar as relações de dominação/resistência pelas quais os sujeitos se 

constituem considerando os contatos, os encontros/desencontros entre as práticas culturais. Hoje, 

de modo muito mais efetivo, isto se verifica nas sociedades marcadas pela exacerbada utilização 

dos meios digitais. A cultura digital ou cyber cultura possibilita ou mesmo interpela os sujeitos  a 

conectarem-se. Verificam-se modos de conexão que possibilitam uma aproximação virtual do 

outro por mais distante que seja em sua localização geográfica ou mesmo em seu distanciamento 

temporal. Uma aproximação que de modo às vezes paradoxal aproxima de forma até mesmo 

invasiva quem está mais distante. Traços de práticas culturais que se mostravam tão próprios, 

únicos e exclusivos parecem carecer de exclusividade, pelo fato de chegarem e se fazerem visíveis 

com instantânea frequência, daí revelando-se as suas similaridades. Também tais proximidades 

motivam a fluência, a fluidez, a assimilação de formas que acabam por sua vez reverberando na 

atenuação das diferenças e do papel político da diferença em que o diferente ao todo, ao outro, se 

iguala, assim não solicitando o lugar do próprio.  
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O QUE SE FALA SOBRE O QUE SE CANTA? O DISCURSO DO BREGA PARAENSE 

PRODUZIDO POR SEUS CANTORES/INTÉRPRETES 
 

 

Marcos CUNHA, (UFPA) 

marcosadcunha@gmail.com  
       Marcos SILVA JÚNIOR, (UFPA) 

 

 

Considerando nossa trajetória de músico, vocalista, prioritariamente de MPB e MPP, verificamos 

as relações de preconceito que atravessam o consumo da música, sobretudo o estilo denominado 

Brega. Este, entre outros, caracteriza a produção musical paraense. Assim, nossa pesquisa pautou-

se na entrevista de alguns visibilizados sujeitos compositores\intérpretes desse estilo musical. Daí, 

buscamos verificar o modo de construção do “Brega”, tomando como referência o discurso desses 

sujeitos cantores. Indaga-se, qual o modo de produção do Brega? Quais sujeitos participam dessa 

produção? Ainda como se dá a divulgação e circulação do Brega, no que se refere aos meios em 

que este estilo circula? Assim como, quais sujeitos o consomem? Também como em quais 

lugares\espaços o “Brega” se apresenta? Essas foram as principais questões que buscaremos 

analisar nos enunciados de nossos sujeitos entrevistados. Buscamos relacionar o Brega com os 

lugares delimitadores e os espaços em movimentos que constituem a cidade. Para buscar entender 

o modo como os cantores/intérpretes observam o Brega, foi necessário fazer uso de um suporte 

teórico que desse conta de investigar em termos discursivos os enunciados proferidos pelos 

sujeitos cantores/intérpretes. Assim refletindo acerca da formação discursiva que atravessa a fala 

desses cantores, as relações de saber e poder verificadas nesses sujeitos cantores, bem como 

discutir questões de cultura e identidade relacionado ao discurso desses sujeitos. Destarte, faz-se 

imprescindível o uso da teoria francesa do discurso, pautada essencialmente em Foucault (1999). 

Para se discutir as questões de identidade cultural atravessadas pela noção das diferenças e 

unidade na pós-modernidade percorreremos em nosso trabalho a obra de Hall (2006) assim como 

a de Bauman (2001; 2005), olhando na perspectiva da movência e da fluidez das culturas atuais, 

marcadas pela transformação das individualidades em “produto” de consumo. Corroborando para 

a construção de um conceito do que seria lugar e sua relação com o de espaço, traremos essas 

teorias para as discussões em relação aos espaços lugares onde o Brega se performatiza. Desta 

forma, temos Certeau (2005). Buscamos referenciais teóricos para fazermos o estudo acerca do 

discurso, dos sujeitos históricos, da realidade, da identidade, do local/espaço de divulgação e 

constituição da cultura. Então, também fez-se indispensável referendarmos teoricamente nossa 

análise a respeito da mídia e seu importante poder na construção das identidades, especificamente, 

neste caso, no que se refere a identidade do Brega, por isso tomamos posse de Canclini (2008). 
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As identidades na pós-modernidade se estabelecem por meio de uma fragmentação/multiplicidade 

daquilo que é enunciado de modo recorrente e/ou disperso, permitindo assim que inscrevam-se 

nos mais diferentes espaços. Neste trabalho, analisaremos as identidades que são construídas 

sobre Belém do Pará, no norte do Brasil, e Porto Alegre, firmada ao sul, por meio dos grafites 

produzidos e visibilizados, sobretudo sobre os muros de dez grandes bairros das cidades. Perante 

essa materialidade sígnica trazemos várias indagações. Primeiramente, quais e como se enunciam 

as possíveis produções de subjetividade/identidade de Belém e de Porto Alegre nos grafites 

analisados? Os grafites destas cidades apresentariam uma necessidade de afirmarem por meio 

desta produção artística suas peculiaridades regionais? As cidades selecionadas como espaços de 

atuação das produções grafiteiras não se estabelecem somente pelo distanciamento geográfico, 

mas como espaço-lugar de atravessamento de sentidos aproximados. Assim, toda a análise desta 

produção se sustentará a partir das postulações de (Foucault, 1999; 2007/; 2008) acerca dos 

conceitos de enunciado, governamentalidade e formação discursiva. Conduzir um modo de 

comportamento ao sujeito da cidade, seria esta também a função do grafite? Aquilo que Foucault 

apontaria como forma de controle dos corpos, seria produzido como sentido ao sujeito, apontando 

para os transeuntes das cidades, das metrópoles, na relação com os grafites? As diferenças que 

constituem as cidades do Sul e do Norte, poderiam ser analisadas nos modos de representação 

que se observam nos grafites produzidos e visibilizados em Belém do Pará e Porto Alegre? Talvez 

a própria repercussão destas produções apontariam para as diferenças nos modos de recepção dos 

grafites de cada um dos lugares? Em Certeau (2008) buscamos as noções de lugar/espaço, 

categorias que repercutem na compreensão das grandes cidades. Ainda acerca do papel do grafite 

na contemporaneidade nos pautamos em Gitahy (1999). A análise teórico-metodológica nos 

permite refletir em torno das multiplicidades de sentidos que se implicam na cidade. Pelos grafites 

as cidades de Belém e Porto Alegre se fragmentam, multiplicam-se e se visibilizam. 
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“TODO DIA É DIA DE ÍNDIO”: UM ESTUDO COM CANÇÕES BRASILEIRAS 

SOBRE REGULARIDADE E DISPERSÃO DAS PRODUÇÕES DE SENTIDO DOS 

ALUNOS DO 9º ANO  ACERCA DA TEMÁTICA INDÍGENA 
 

 

 Marcos CUNHA, (UFPA) 
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A presente pesquisa tem como tema um estudo sobre identidade indígena a partir de uma 

abordagem centrada na Análise do Discurso de Linha Francesa. O estudo proposto pretende 

problematizar e discutir sobre a representatividade da cultura indígena na educação básica e 

como os alunos produzem saberes sobre esses povos, tendo como ferramenta pedagógica 

canções de maior circularidade nacional, representativas da Música Popular Brasileira. 

Considerando-se a vasta produção de canções brasileiras, decidimos eleger aquelas que parecem 

ter maior visibilidade nas escolas, por terem maior circulação na mídia. Este estudo apoia-se em 

concepções profícuas de Foucault que embasam os estudos do discurso, tais como: sujeito, 

discurso, formação discursiva, dentre outras noções. Tudo isto no intuito de fornecer e de 

reverberar ampla visão para aportar as análises realizadas, como também refletir sobre as 

questões políticas, histórico-sociais,  atinentes à produção do sentido instituído na temática 

sobre os povos indígenas na escola. Constatamos que a leitura acerca da temática indígena pelos 

alunos do 9º ano parece não reconhecer o nível discursivo do texto. Desse modo, pouco ativa 

produções de sentido que ressaltem as diferenças, os silêncios que se dispersam (para além das 

repetições) na produção da identidade indígena. Daí, nos inquieta, a invisibilidade do índio e 

ausência da sua voz enquanto identidade heterogênea nos textos apresentados nos exercícios de 

leitura e interpretação. Então, apontamos hipóteses tais como: O discurso dos alunos acerca da 

identidade indígena seria caracterizado pela homogeneidade, repetição; silenciando a 

diversidade e a dispersão enunciativa; A leitura de Canções com temáticas indígenas 

proporcionaria a produção de sentidos marcados pela diferença, pela dispersão e 

heterogeneidade acerca da identidade indígena; Seriam pautadas as leituras dos alunos por uma 

homogeneidade na definição identitária do indígena; Os alunos apresentariam uma visão do 

indígena mais pautada em dizeres repetidos e visibilizados ou dispersos e silenciados. Em que 

sentido a mediação do professor poderia intervir no processo de produção identitária do 

indígena. Todas essas questões se produzem no caminho de um processo de pesquisa, que 

desenha a partir de uma prática analítica e de uma prática pedagógica, fazendo simultâneo o 

olhar daquele que faz e observa, analisando o  fazer pedagógico. 
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O DISCURSO DAS PUBLICIDADES SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: 
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O presente estudo discorre acerca dos discursos produzidos por alunos do Ensino Fundamental 

da Escola Municipal Tia Erica Strasser, em Moju – PA, a partir das leituras de campanhas 

publicitárias oficiais sobre violência contra a mulher. Com base nos pressupostos da Análise do 

Discurso de linha francesa, mais especificamente nas concepções de Foucault (2008) e Pêcheux 

(2002), e nos preceitos teóricos sobre identidade, difundidos por Hall (2002) e Bauman (2005), 

pretende-se, mais especificamente, 1) refletir de que maneira o sujeito aluno posiciona-se diante 

da leitura dos anúncios publicitários; 2) compreender quais as leituras dos estudantes a respeito 

do discurso desses textos publicitários, de modo a refletir se há identificação, aceitação, 

reafirmação, desconstrução ou ainda inscrição de suas identidades nesses discursos; e 3) fomentar 

a reflexão e discussão entre os alunos acerca do combate à violência contra a mulher por meio de 

vídeos e anúncios publicitários, com o intuito de ampliar a visão crítica do estudante sobre a 

temática e incentivar o combate à eliminação da violência contra a mulher. Segundo Foucault 

(1969), o discurso é um conjunto de enunciados que pertencem a uma mesma formação 

discursiva. Desse modo, analisar a formação discursiva consiste em verificar as relações de 

sentido daquilo que se diz com outros dizeres, assim como as delimitações discursivas que as 

circunscrevem. Nesse sentido, esta pesquisa se faz importante para subsidiar de forma mais eficaz 

os alunos no processo de compreensão e produção de campanhas publicitárias, construindo nos 

discentes leitores um olhar mais crítico da realidade. Por fim, a partir da análise em curso de uma 

proposta de intervenção desenvolvida na escola, verificou-se que muitos discursos que 

enfatizavam a mulher como sujeito inferior ao homem e como simples personagem de satisfação 

sexual e/ou de consumo podem ser desconstruídos. Assim, os estudantes podem se tornar mais 

críticos e reflexivos com relação às suas ações e as de outrem, afastando-se um pouco mais do 

preconceito contra a mulher e tornando-se sobretudo agentes ativos na desconstrução de 

desigualdades e discriminações, na maioria das vezes, historicamente reproduzidas e que 

marginalizam e oprimem o gênero feminino. 
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A pesquisa em realização constitui-se num projeto de dissertação de mestrado do Programa de 

Mestrado Profissional em Letras - PROFLETRAS, caracterizado como pesquisa-ação. Desenha-

se como principal objetivo motivar a reflexão do sujeito discente do ensino fundamental maior 

acerca de sua identidade cultural, por meio da produção oral e escrita, considerando o aspecto 

argumentativo textual. Objetiva-se também, discutir as relações de poder implicadas nos discursos 

dos sujeitos alunos, percebendo que a linguagem, tomada como prática social, se reveste de 

grande influência sobre as ações humanas. Daí pensar como determinadas práticas discursivas, 

no ambiente educacional, podem produzir sentidos identitários no sujeito aluno. Essa pesquisa 

tem suas bases nas concepções teóricas e metodológicas da análise de discurso francesa (AD), 

sobretudo embasado em (FOUCAULT, 2008). Ao trabalhar com a produção de identidade do 

sujeito aluno paraense, mediada na música popular paraense, esse estudo delimita-se aos estudos 

culturais. Além disso, conta com aportes teóricos de estudiosos da linguística do texto, mais 

especificamente, dos conceitos referentes à argumentação. A pesquisa busca traçar 

metodologicamente ações que proporcionem a audição, análise-reflexão acerca da produção 

musical que tematiza uma identidade regional paraense por parte dos sujeitos alunos. Ou seja, a 

pesquisa mediará a audição/leitura de canções representativas de uma identidade regional, quais 

sejam o Tecnobrega e a Música Popular Paraense (MPP). Buscar-se-á analisar os discursos dos 

sujeitos alunos acerca do caráter argumentativo, em torno de uma identidade cultural, a partir do 

texto musical. Pensar ainda, no trabalho com a canção, a possibilidade de produções de sentidos 

que simultaneamente mobilizem uma apropriação da identidade regional; como também 

possibilitem a formação cultural/artística do sujeito. Assim, o caráter interventivo da pesquisa se 

revela tanto por motivar uma consciência individual por parte dos sujeitos alunos; quanto por 

mediar a apropriação de uma produção cultural regional (MPP), produção distanciada da 

circulação da grande mídia, ordem de poder (FOUCAULT, 2007), sempre trazendo o 

entendimento de que toda formação identitária e cultural não se reveste de pureza, mas do 

entrecruzamento comportamental dos sujeitos integrantes da sociedade. 
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DISCURSO E TRABALHO: ESTRATÉGIA DE EMPREGO E IDENTIDADE 

PROFISSIONAL 
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Pensar o discurso no mundo do trabalho é refletir acerca da relação entre os enunciados tomados 

como verdades no domínio discursivo do campo profissional e as enunciações dos sujeitos. Neste 

sentido, nossa pesquisa objetivará analisar a partir da Análise do Discurso Francesa, de vertente 

Foucaultiana, as condições de produção do discurso no espaço do trabalho, considerando a 

realidade social e histórica em que os sujeitos candidatos a cargos e o profissional que admite 

(neste caso, representativo da empresa), se constituem. Então, este estudo se justifica como 

matéria de interesse de nossa parte pelo fato de exercermos a função de gestora de Recursos 

Humanos, responsável pela seleção, admissão, demissão de sujeitos a atuarem/atuantes naquele 

espaço de trabalho. No fazer profissional do gestor de recursos humanos, o dizer deste roteiriza, 

de certo modo, aponta para certas enunciações por parte do candidato. Desta maneira, em cada 

entrevista alguns temas servem como objeto de estudo: representação de mercado de trabalho, 

manutenção do vínculo do trabalho, repercussão de desemprego e perspectiva de futuro e 

experiências profissionais já realizadas. A análise dessas entrevistas, nos apresenta de forma 

particular como os sujeitos lidam com estas questões. Desse modo, as recolocações desses 

desempregados no mercado de trabalho e as estratégias de sobrevivência são influenciadas pelas 

redes de relações em que ele faz parte, ou seja, pelas formações discursivas (FOUCAULT, 2008) 

em que se constituem. Neste exercício analítico se faz referência a realização de dinâmicas que 

devem apontar as contradições e ambiguidades possíveis, surgidas a partir de uma observação 

qualitativa que coteja o que se diz, com o que se demonstra saber, em atitudes observadas. Neste 

trabalho propõe-se a analisar o discurso dos sujeitos desempregados como forma de verificar a 

proximidade/distanciamento entre os enunciados esperados por parte da empresa e as enunciações 

realizadas pelos candidatos, considerando-se a relação do discurso enquanto índice de 

competências. Na análise do entrevistador fica pautada a observação da formação discursiva do 

candidato, assim se revelando certas marcas de uma identidade (HALL, 2006) profissional. Esta, 

no entanto, se completa, na medida em que para além do dizer verbal, se analisa também uma 

ordem do corpo (FOUCAULT, 2007, 2008) apontando para a possibilidade de produções de 

sentidos mais ou menos coerentes relativo ao que se diz. 
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IDENTIDADES/ENUNCIAÇÕES E OS PERCURSOS GERATIVOS DE SENTIDO:                                                                            

VIDEO-CLIP DE “O ESTRANGEIRO” DE CAETANO VELOSO 
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Nosso estudo surge da admiração pessoal pelo trabalho do compositor e cineasta Caetano 

Veloso e pela singularidade de seu vídeo-clip “Estrangeiro”,1989. Propomos analisar nesta 

produção, as relações entre as matrizes verbal, visual e sonora como linguagens que se 

completam mas também se peculiarizam na construção de discursos. Entendemos que o objeto 

de estudo deste trabalho constitui-se em analisar o percurso gerativo de sentido nas matrizes de 

linguagem que formam seus discursos.  Consideramos, a partir da perspectiva da teoria da 

análise discursiva, da semiótica visual e musical, as relações que constroem tal encadeamento 

discursivo em textos sincréticos, suas recorrências, oposições semânticas e sua estrutura 

enquanto sintaxe narrativa e discursiva. Também as noções de sujeito fragmentado tensionado 

na diferença, alçado a partir das contribuições de (FOUCAULT, 2008) e de identidade na 

perspectiva de (HALL, 2006), se fazem produtivas para a análise/compreensão das produções 

de sentidos que se tecem na relação enunciativa que se desenha quando a música se produz em 

vídeo-clip. Deste modo, também as noções de enunciado e enunciação podem testemunhar a 

obra que se enuncia do verbal ao imagético. Este outro “Estrangeiro” que se circunstancializa na 

obra-clip parece determinada na composição de Caetano Veloso, nos atravessa em nossas 

diferenças/distâncias construídas nas diferentes regiões/nações brasileiras. Um outro que se 

distancia e se constrói em sua identidade por este distanciamento (BAUMAN, 2001; 2005). 

Então, toma-se nesta análise tanto a análise a partir das contribuições de Greimas, que busca um 

certo percurso gerativo de sentido; quanto a análise do discurso embasada mais detidamente em 

(FOUCAULT, 2007; 2008), buscando nas formações discursivas a produção de uma posição 

sócio-histórica. Assim, busca-se o foco na estrutura da narrativa enquanto potencializadora de 

relações sócio-históricas de sentidos. No vídeo-clip “O Estrangeiro” verifica-se uma sucessão de 

estados e transformações desses estados.  Esta continua geração de novos sentidos que nos 

aponta a Semiótica Narrativa, também pode ser analisada no viés da Teoria do Discurso, na 

relação de unidade constituída do Enunciado e movimento exclusivo do sentido, enunciação. O 

texto verbal-imagético é um híbrido, em que as formas de mediações irão repercutir nos 

sentidos produzidos. Isto a partir do manejo de diversos conjuntos significantes – música, 

ruídos, fala, gestos, etc. O resultado não é apenas a reunião de partes independentes, mas um 

sistema de relações que resulta em um todo de sentido. A produção de sentidos por uma 

linguagem sincrética envolve quem comunica, o enunciador; e quem recebe e interpreta a 

comunicação, o enunciatário. 
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