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A pergunta “quem somos nós hoje?”, formulada por Foucault, pode ser convertida em outra 

geral, que motiva o desenvolvimento dos projetos de pesquisa desenvolvidos pelo GEF – 

Grupo de estudos foucaultianos da UEM. Interrogamos o que as práticas discursivas de 

subjetivação fazem dos sujeitos na atualidade. Essa pergunta de pesquisa desdobra-se em 

outras duas: (1) quais acontecimentos discursivos alavancam os processos de subjetivação em 

discursos midiáticos e (2) como ocorrerem os processos de subjetivação em tais produções 

discursivas? As respostas a tais indagações estão sendo perseguidas, mediante a análise de 

enunciados que gravitam em torno das seguintes séries enunciativas, assim denominadas: Série 

enunciativa 1: A “guerra dos sexos” em discursos midiáticos, que faz uma leitura da produção 

discursiva midiática da subjetividade do homem e da mulher na qual o homem aparece como 

perdedor daquilo que se convencionou chamar “guerra dos sexos”. Série enunciativa 2: 

Discurso, sexualidade e verdade: a polêmica em torno da “ideologia de gêneros”, que busca 

compreender os discursos de poder e de resistência acerca da disputa em torno da chamada 

“ideologia de gênero”. Série enunciativa 3: Discurso e produção de subjetividades na terceira 

e quarta idades, que se desdobra em duas, uma voltada para a prática da sexualidade de sujeito 

em situação de reclusão social, e outra que tem como foco a subjetivação do idoso maringaense 

em dispositivos que se projetam sobre a terceira idade; e Série enunciativa 4: Discurso e 

sujeito da educação: movimentos de inclusão e exclusão, na qual se analisa o modo como nos 

discursos institucionais se constroem posições de sujeitos que assumem ou não a situação de 

inclusão ou de exclusão em situação de educação. Um projeto institucional, de caráter mais 

abrangente, como este realizado pelos integrantes do GEF, pode tanto contribuir com a 

pesquisa discente quanto ser fomentado por ela, em especial por aquelas desenvolvidas por 

alunos de IC e pós-graduandos em nível de mestrado e doutorado. Um grupo de estudos assim 

constituídos estimula a troca de experiência acadêmica, no tocante à discussão do campo 

teórico adotado e às análises em curso; cria o hábito do compartilhamento do saber, na forma 

de estudo em grupo e de pesquisa, e estimula o constante movimento entre teoria e prática de 

análise do discurso, uma vez que, no interior do grupo, os pesquisadores são constantemente 

instigados a falar de sua pesquisa, revisitar conceitos considerados estabilizados e justificar o 

itinerário analítico que escolheram para desenvolver suas análises. 
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Nesta pesquisa, propôs-se analisar a subjetivação do idoso em contexto de ensino na 

Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI) da Universidade Estadual de Maringá (UEM). 

O chamado envelhecimento da população, além de trazer mudanças nas relações da sociedade 

com a velhice, trouxe o idoso para o centro de uma produção discursiva, o que desencadeou 

uma reconstrução das identidades de idoso oferecidas e assumidas pela sociedade. Embasada 

em uma perspectiva discursiva, calcada no pensamento de Michel Foucault, objetivou-se 

descrever o processo de subjetivação do estudante da UNATI-UEM, a partir dos elementos da 

cultura grega do cuidado de si. Isso desdobrou questionamentos sobre como as práticas – os 

cuidados com o corpo, as atividades de estudo e meditativas, o aconselhamento, a intensificação 

das relações sociais, as provações, a memorização, a conversão a si – e como os dispositivos da 

aliança e da sexualidade constituem a subjetividade do idoso atual. A série enunciativa analisada 

foi composta de relatos de experiência da vida na terceira idade produzidos em entrevistas 

semiestruturadas feitas com estudantes da UNATI-UEM e em textos produzidos por eles. A 

descrição da série mobilizou, da teoria foucaultiana, conceitos como: discurso, memória, 

enunciado, dispositivo, sujeição, subjetivação, cuidado de si. A análise apontou que os sujeitos 

pesquisados estabelecem resistência ao ideal de novo idoso, na medida em que adotam algumas 

das práticas que compõem essa subjetividade enquanto rejeitam outras. Essa resistência não se 

manifesta necessariamente pela presença das práticas de cuidado de si, tendo em vista que 

algumas delas como: ter atividades de estudos, ter cuidados constantes com o corpo, aumentar 

as relações sociais e voltar-se a si vão ao encontro do ideal de novo idoso. Constatou-se que os 

sujeitos usam as técnicas do cuidado de si, mas elas são ressignificadas no discurso do presente 

pela apropriação que novos dispositivos – como a mídia, a UNATI e a clínica – fazem delas. A 

resistência se marca nos momentos em que os idosos ocupam uma posição-sujeito em 

dispositivos tradicionais como a igreja, a família e a maternidade. 
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O cenário contemporâneo demonstra que o mais certo que temos são instabilidades e incertezas. 

O discurso é uma prática capaz de materializar e demonstrar o funcionamento das relações de 

saberes e poderes existentes na sociedade e confirmar essa condição que se vive. Nesse sentido, 

observar as práticas discursivas de modo a compreendê-las se justifica, principalmente, 

considerando as proposições teórico-metodológicas de Michel Foucault. As noções do filósofo 

francês têm possibilitado aos pesquisadores que se dedicam à perspectiva discursiva da 

linguagem uma série de trabalhos produtivos. A partir das diversas decisões instauradas pelo 

Estado, especificamente do Paraná, várias são as condições de possibilidade que contribuem 

para a emergência de posicionamentos heterogêneos. Por consequência disso, espaços de 

polêmicas são constituídos e percebemos a resistência se exercendo. São nas relações de poder 

que se vê configurar as resistências, pois atuam em um movimento de dependência e o campo 

da educação tem assumido posições e produzido discursos nas variadas situações que envolvem 

o Estado ao longo da história. Esses acontecimentos despertam indagações, uma delas: é 

possível verificar prática(s) de contraconduta(s) em discursos que estabelecem relações entre 

esses campos do saber? Para tanto, com base em discursos midiáticos, jurídicos e oficiais é 

objetivo traçar um percurso que permita compreender e responder o questionamento 

apresentado uma vez que Foucault apresenta a contraconduta como uma forma de resistência. 

Nessa proposta, entende-se que as estratégias e táticas fazem emergir práticas discursivas 

associadas a outros momentos históricos, ou seja, que ativam memórias bem como adotam 

novos modos de exercício na atualidade. Acredita-se, portanto, que as contracondutas 

aparecerão mantendo certas regularidades e, ao mesmo tempo, rupturas nas práticas 

contemporâneas que permitem um realinhamento dos efeitos de sentido nessa relação polêmica 

que insiste em atravessar e constituir a sociedade. 
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Contemporaneamente, a população com sessenta anos ou mais é uma das que mais cresce 

demograficamente. Desse modo, também aumentam os variados campos de saber que 

objetivam/subjetivam tais sujeitos. Diante dessas condições de possibilidade, importa 

questionar: de quais modos os idosos são falados e falam de si nos discursos contemporâneos? 

Partindo dessa questão orientadora de estudo, coloca-se como objetivo geral: analisar os 

dispositivos que engendram os processos de objetivação e subjetivação presentes nos discursos 

dos/sobre os idosos. Para empreender a tal análise, opta-se pelo ferramental teórico-

metodológico da análise de discurso desenvolvida no Brasil a partir das obras de Michel 

Foucault; especialmente, operacionalizam-se os conceitos de objetivação, enunciado (função 

enunciativa), relações de poder, confissão, artes de existência, dispositivo. Os enunciados 

recortados para o batimento descritivo-analítico são recortados a partir dos dispositivos de saber 

científico, da mídia e de falas de si de idosos da cidade de Maringá-PR. Na pesquisa 

empreendida em nível de doutorado, foi possível cercar o que se denominou como “dispositivo 

da velhice saudável”, o qual atravessa tanto os discursos da ciência, da mídia, como dos 

próprios idosos. Nos enunciados de saber científico, observa-se que a maior parte dos estudos 

advém da área da saúde e foi possível agrupar algumas regularidades, tais como: prevalência de 

doenças, perda de capacidades, saúde mental, busca por qualidade de vida. Quando se refere à 

mídia, é possível perceber que os discursos perpassam questões como atividade física, qualidade 

de vida, manutenção de boa saúde, relacionamentos com os demais idosos, dentre outras. Por 

fim, analisando as falas de si sobre si mesmos de idosos maringaenses, compreendidas como 

confissão, foi possível demarcar diversas das temáticas regulares no discurso da ciência e da 

mídia. Enfim, nas diversas regularidades discursivas analisadas, em diversas ordens de discurso, 

na maior parte das sequências enunciativas é possível perceber o funcionamento desse 

dispositivo que faz falar de uma velhice que é, ou busca ser, ou deve buscar ser saudável. 

 

Palavras-chave: Discurso; Idosos; Dispositivo da Velhice Saudável. 
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AS CONDIÇÕES DE EXISTÊNCIA EM NOTÍCIAS DE ESTUPRO CONTRA A 
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Fernanda Bonomo BERTOLA (UEM) 
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Em números tabulados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2017), em 2016 o Brasil 

registrou 49 mil casos de estupro contra 47 mil em 2015. A vítima é preferencialmente a mulher 

(de 85% a 88% dos casos), ressalta-se que as adolescentes e jovens estão no foco. Em relação 

aos agressores, a estimativa é que em torno de 90% ou mais são homens. Casos de estupro 

contra mulheres são constantemente noticiados nas mídias, e lançar luz sobre a forma como 

esses enunciados circulam pode ajudar a compreender as discursividades presentes. Para o 

presente trabalho em Estudos Discursivos, partimos da busca por regularidades discursivas que 

podem ser encontradas em notícias sobre casos de estupro contra mulheres. Para isso, lançamos 

mão da concepção foucaultiana de enunciado, com ênfase ao conceito de formação discursiva, 

ou seja, “repartição discursiva”, conforme define Foucault em a Arqueologia do Saber (2008). 

Ressaltar regularidades do meio de uma dispersão de enunciados a fim de determinar uma série 

enunciativa, cujos enunciados atendem às mesmas regras de formação, requer a listagem de 

condições de possibilidade, sendo essa etapa fundamental para que alcancemos a reflexão sobre 

o modo como materialidades corroboram para a cristalização de um saber entre outros, ainda a 

ser identificado, sobre a mulher estuprada. Nota-se em notícias sobre estupro contra a mulher 

materialidades que as objetivam, sendo que o conceito de objetivação pode ser entendido como 

o sujeito enquanto objeto para conhecimento, numa relação de verdade conforme as 

circunstâncias. Exigindo investigações nos campos sociológico e feminista, para o estudo acerca 

dos pressupostos teórico-metodológicos elaborados por Foucault, o que faz parte do processo de 

pesquisa para o desenvolvimento da dissertação, o trabalho apresenta como corpus notícias 

veiculadas em sites jornalísticos brasileiros de grande audiência. As notícias foram pesquisadas 

em buscadores online, utilizando-se para isso o termo “estupro” como recurso de busca.  
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A GOVERNAMENTALIDADE DISCURSIVIZADA NO ASILO PARA IDOSOS 

 

 

 Hoster Older SANCHES (UEM) 
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A pesquisa investiga as estratégias discursivas que compõem o exercício da governamentalidade 

dos sujeitos-idosos e materializado em práticas discursivas presentes na instituição asilar “São 

Vicente de Paulo”, no município de Jacarezinho, Paraná. Dessa forma, o objeto desta 

investigação discursiva é o discurso da governamentalidade dos sujeitos-idosos em condição 

asilo. O objetivo central é saber como as relações de poder-saber funcionam no governo dos 

sujeitos-idosos institucionalizados, onde se exercem os dispositivos de poder, configurando a 

governamentalidade dessa população específica. Nesse cenário, são colocados os seguintes 

objetivos específicos, a saber: a) identificar os campos de saber que atuam no processo de 

subjetivação do corpo dos idosos; b) investigar a memória que se tem da instituição e a dos que 

nela vivem, os idosos, por meio de análise discursiva de sequências enunciativas; c) descrever 

os dispositivos presentes nas práticas dentro da instituição, como eles funcionam; d) analisar a 

configuração da rede dos dispositivos de poder-saber por via das sequências enunciativas 

recuperadas no corpus; e) compreender as técnicas de objetivação dos sujeitos-idosos pelos 

dispositivos dentro da instituição asilar em tela. A pesquisa encontra-se alicerçada no arcabouço 

teórico foucaultiano, de onde buscaram-se conceitos fundamentais para a investigação proposta, 

como as seguintes ferramentas de análise: os conceitos de saber, de discurso, de enunciado, de 

poder/biopoder, de sujeito, de dispositivo e de governamentalidade. A pesquisa é de caráter 

qualitativo e investiga as sequências enunciativas materializadas nos discursos registrados na 

coleta de dados. O corpus é composto por quadros enunciativos recolhidos a partir do livro de 

registro de plantões do asilo, de entrevistas semiestruturadas aplicadas aos sujeitos-

colaboradores, de registros imagéticos da arquitetura do asilo em destaque e, por fim, de 

observações realizadas pelo pesquisador. A tese é a de que o asilo configura-se em um grande 

dispositivo que traça estratégias de governamentalidade daquela população idosa. A pesquisa 

apresenta a hipótese de que os dispositivos de governamentalidade atuam sobre os sujeitos-

idosos desconstruindo e deslocando as posições-sujeito possíveis a eles, normatizando-os 

segundo condições de possibilidade desses sujeitos nessa instituição específica. 

 

Palavras-chave: Discurso; Governamentalidade; Instituição asilar. 
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PRÁTICAS DISCURSIVAS DE OBJETIVAÇÃO/SUBJETIVAÇÃO DO/SOBRE O 
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Busca-se analisar de que forma se materializam as práticas discursivas no espaço virtual que 

objetivam/subjetivam o sujeito idoso. O trabalho está ancorado na perspectiva discursiva de 

Michel Foucault, que com seu método arqueológico buscou entender a construção dos saberes 

na sociedade. Com a genealogia do poder, Foucault tratou da relação entre o saber e o poder 

rompendo com os discursos hierárquicos para considerar o saber das pessoas. O poder, para 

Foucault, se exerce, se dá nas relações, é micro, ninguém o detém, além de ser uma relação de 

força. Foucault trata ainda da subjetivação dos sujeitos a partir do governo de si e dos outros, a 

“governamentalidade”. Trata-se, por exemplo, de governar a vida dos cidadãos da terceira idade 

para que vivam mais. A história, para o estudioso, é serial; rompe-se com a noção de uma 

história cronológica, pois entende-se que a história tem rupturas. Nessa abordagem, constata-se 

que existem verdades da época, a exemplo do conceito de velhice, que muda com o tempo. 

Assim, trabalham-se com séries enunciativas, que constituem uma forma de se fazer história – 

contada a partir de tais séries –; retoma-se a história para explicar o presente. A população idosa 

tem crescido vertiginosamente e os novos arranjos familiares têm modificado as políticas 

públicas, buscando-se maneiras de garantir qualidade de vida aos que têm acima de 60 anos. 

Frente a isso, pode-se dizer que nos discursos que circulam há regularidades que permitem 

analisar a construção da subjetividade das pessoas da terceira idade, já que, ao dizer quem é o 

idoso atual, acaba-se por ditar atitudes que os idosos devem ter para que sejam vistos dessa 

maneira. Desta forma, busca-se analisar a identidade da população idosa com base em séries 

enunciativas organizadas em ambiente virtual e foco exclusivo nos idosos. As publicações 

demonstram promover um envelhecimento saudável e ativo, com idosos que, inclusive, 

dominam as Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC’s), o que retoma uma 

memória histórica associada às imagens que se tem dos idosos como sujeitos alheios às 

tecnologias. Há uma regularidade que aponta para um enunciado de que o idoso precisa ser 

ativo e conectado. Contudo, são retomados saberes históricos que demonstram que há práticas 

discursivas que estabelecem o que se espera desse sujeito, já que, ao mesmo tempo em que é 

circulada a importância de se deixar para trás uma visão estereotipada do idoso, tal concepção é 

reforçada. 
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Apesar de ser uma prática profissional muito antiga, identificada desde as sociedades gregas e 

romanas, a área secretarial, encontra-se, na atualidade, em pleno desenvolvimento científico. O 

trabalho de dissertação realizado pela autora pode ser um avanço dos discursos científicos 

produzidos no campo secretarial no Brasil. Em tal estudo, mostra-se que o saber científico no 

campo secretarial no Brasil ainda apresenta diversas contradições teóricas. Isso ocorre devido ao 

fato de que os pesquisadores da área divergem quanto ao objeto específico de saber da área. 

Historicamente, as atividades dos secretários são associadas com práticas das áreas de 

Administração, Ciências Contábeis, Direito, Línguas. Essa complexidade de saberes constitui 

um profissional polivalente e de suma importância em diversos âmbitos de atuação. No entanto, 

o ato de secretariar, muitas vezes, foi relegado a um segundo plano, destinando toda a realização 

dessa prática às figuras que esse profissional assistia. Tal fato pode ter relação com o silêncio 

epistemológico que área enfrenta hoje. Na atualidade, há esforços da comunidade científica da 

área em construir uma base sólida científica para este saber. Portanto, sabendo que uma teoria 

isolada não constitui uma área científica, sendo preciso relacioná-la com as atividades realizadas 

cotidianamente por seus profissionais – secretários executivos – propomos com base no 

arcabouço teórico-metodológico da análise de discurso francesa, especificamente, aquela 

desenvolvida com base nas obras de Michel Foucault, definir, entre o discurso do saber 

científico e o discurso da prática secretarial, um objeto de saber regular para o Secretariado 

Executivo no Brasil, examinando, por meio de entrevista com vinte sujeitos Secretários 

Executivos das cinco regiões do país, suas atuações práticas. Feito isso, relacionaremos com os 

discursos científicos da área na pesquisa já realizada em nível de mestrado, a fim de traçar uma 

regularidade discursiva na dispersão desses enunciados. 
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“NOSSOS CORPOS TÊM MAIS VIDA, NOSSAS VIDAS MAIS AMORES”?: 

REPRESENTAÇÕES DO CORPO TRANSGÊNERO MASCULINO NO CINEMA 
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O cinema, por sua formação e seu modo operacional, é um espaço de circulação de diferentes 

discursos que fazem reverberar verdades de uma época, de um espaço institucional, de um 

espaço geográfico ou, ainda, de espaços fronteiriços; cujos marcos limítrofes, têm, no corpo 

biológico, sociocultural e político, a superfície de sua inscrição material e discursiva. De modo 

que as produções cinematográficas colocam em cena (e também em jogo) domínios de saber e 

exercícios do poder relacionados com uma época e com um lugar, inscrevendo os sujeitos 

representados nesse espaço fílmico em lugares, entrelugares ou lugares à margem, 

especialmente, ao se referir ao pertencimento identitário, alimentado por regimes de verdade. 

Certamente, a vontade de verdade não é dada ao acaso. Como destaca Foucault (1996, p. 20), 

uma verdade só aparece aos nossos olhos se sua “força [for] doce e insidiosamente universal”. 

E, ainda, essa vontade de verdade estará sujeita a ser substituída sempre que outra a sobrepuser 

com a pujança necessária ao deslocamento dessa que lhe antecedeu. Fenômeno aliado ao 

acontecimento que se efetiva sempre no âmbito da materialidade, “que é efeito”. Acontecimento 

este constituído de “séries homogêneas, mas descontínuas umas em relação às outras”, além do 

fato de o descontínuo não ser “uma sucessão de instantes do tempo” e, sim, de se dar por 

“cesuras que rompem o instante e dispersam o sujeito em uma pluralidade de posições e de 

funções possíveis” (FOUCAULT, 1996, p. 57-58). Pensando nesta direção, esta pesquisa, 

baseando-se nos procedimentos foucaultianos centrados nos conjuntos crítico e genealógico, 

objetiva propor um delineamento de como os corpos transgêneros são governados na sociedade 

contemporânea através dos mecanismos disciplinares, da biopolítica e de controle na 

contemporaneidade – por meio da análise dos filmes Boys don’t cry e Meu nome é Ray – 

apresentando um estudo sobre a representação do corpo do homem transgênero; como o cinema 

retrata o processo de ocultamento do corpo feminino e a descoberta do corpo masculino; ou 

mesmo o desejo de transformar o corpo feminino em masculino, de forma a compreender o 

modo como os sujeitos transgêneros são subjetivados pelos dispositivos disciplinares, 

biopolíticos e de controle por meio do cinema. 
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