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As propostas do GRED vêm-se desenvolvendo no PPGL/CAMEAM/DLE/UERN desde 2008. O 

grupo é constituído por pesquisadores interessados nos estudos do discurso cujas pesquisas 

abrangem a discussão sobre o discurso, o sujeito e a língua. Articulado em três linhas de pesquisa: 

Análise do Discurso e Ensino, Discurso e Pragmática e Discurso e Modernidade, o GRED 

contempla pesquisas de natureza epistemológica e analítica, todas devidamente alinhadas com o 

seu escopo e objeto central de estudo: o discurso. Sob o ponto de vista epistemológico estuda-se 

a história, as filiações e os desenvolvimentos teórico-metodológicos da Análise do Discurso de 

linha francesa, a partir dos diálogos estabelecidos principalmente entre Michel Pêcheux e Michel 

Foucault, também contemplando trabalhos voltados para os estudos de Mikhail Bakhtin e 

Dominique Maingueneau, cujas articulações teóricas estão inseridas no campo da linguagem e 

dos estudos discursivos. No quesito analítico os trabalhos potencializam a análise de diversos 

objetos pelos membros do grupo. Baseado nessas considerações, o GRED tem o objetivo de 

verticalizar teorias e métodos nos estudos linguísticos-discursivos em diferentes práticas 

discursivas na sociedade para que seus efeitos possam ser refletidos de forma direta e efetiva. 

Portanto, principalmente a partir das reflexões pêcheutianas e foucaultianas, propomos investigar 

as práticas discursivas problematizando objetos midiáticos, literários e artísticos no campo dos 

estudos discursivos. Nesse foco, e tendo em vista os saberes linguísticos da modernidade, os 

pesquisadores do GRED vêm participando em eventos, como: congressos – nacionais e 

internacionais –, colóquios, seminários e publicação de diversos textos de considerada relevância 

acadêmica sejam, artigos, livros, resenhas, dentre outros. No intuito de apresentar e difundir os 

resultados de suas pesquisas, permitem repensar seus efeitos de sentidos, a partir dos aspectos 

histórico, analítico-pragmático, político, social e ideológico-cultural. Tendo isto em mente, 

nossos pesquisadores trarão para debate neste Evento diversos assuntos e ideias que gravitam em 

torno da temática proposta por este Colóquio. Assim sendo, temas como a midiatização do 

discurso; a problematização do discurso da educação inclusiva; o discurso sob a ótica 

foucaultiana; o discurso político, dentre muitos outros, comporão a esteira dos artigos presentes 

no referido Evento. 
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Considerando que o Brasil está passando por um momento histórico em seu contexto político, 

tornou-se relevante desenvolver a pesquisa por esta tratar de um tema bastante atual e pela 

observação de um padrão de fala utilizado de forma inapropriada pelos deputados federais 

brasileiros para justificar votos favoráveis ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff. O 

presente estudo “Pela minha família digo sim: uma análise crítica dos discursos favoráveis à 

aceitabilidade do impeachment da presidenta Dilma Rousseff” se propõe a analisar os discursos 

dos deputados federais que votaram a favor do processo de impeachment da presidenta Dilma 

Rousseff no ano de 2016. A pesquisa consolida-se como quantitativa, qualitativa e analítica. 

Inicialmente, fizemos a análise do nosso corpus que corresponde aos 367 (Trezentos e sessenta 

e sete) depoimentos favoráveis ao processo de impeachment, o que nos proporcionou elencar 

inúmeras categorias produzidas por estes discursos. Destas, percebemos que a categoria 

“estado” (região geográfica) com 138 (cento e trinta e oito) ocorrências e a categoria “família” 

com 137 (cento e trinta e sete) ocorrências destacaram-se as mais recorrentes. Porém, 

escolhemos a categoria “família” para ser nosso recorte analítico, por apresentar discursos 

voltados para a individualidade (família) ao invés de discursos que favorecessem a coletividade 

(população brasileira). Para tanto, utilizamos como aporte teórico os conceitos do inglês 

Norman Fairclough que concentra seu trabalho de Análise Crítica do Discurso (ACD) em um 

modelo tridimensional: texto, prática discursiva e prática social. Nesse sentido, podemos 

perceber a total indistinção de espaço público e espaço privado por parte desses deputados, que, 

ao enfatizarem a moralidade, valores e bons costumes, conceitos referentes ao conservadorismo, 

apropriam-se das mesmas estratégias de 1964 (ano em que se iniciou o regime militar no 

Brasil), e ao abdicarem do discurso institucional, adequado para a sessão de votação, revelam 

que suas justificativas são mais importantes que seus votos.  
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O ciberespaço faz circular diversas informações fora das mídias tradicionais, permitindo o 

funcionamento de discursos dos mais variados temas, especialmente advindo das redes sociais 

digitais. Dentre essas redes, o Facebook atualmente é visto como uma das que mais possibilita 

visibilidade aos discursos nela propagados. Tais discursos atuam como disseminadores de certos 

dizeres, que, por um lado, servem de maneira profícua para divulgação de notícias consideradas 

relevantes para a construção da cidadania, mas, por outro, funcionam como destiladores de ódio 

e de intolerância, notadamente em relação às minorias sexuais, étnicas e de gênero. Partindo 

dessa constatação, este trabalho tem como objetivo analisar o funcionamento de discursos 

antifeministas em quatro postagens do Facebook, cuja circulação se deu mediante páginas 

especificamente elaboradas para a propagação de um discurso de aversão ao movimento 

feminista e às mulheres que dele fazem parte. Amparamo-nos nos pressupostos teóricos da 

Análise do Discurso e partindo das contribuições de Michel Foucault por meio de noções como 

sujeito, discurso, enunciado, acontecimento, poder e verdade. Buscaremos mostrar como o 

sujeito feminista é discursivizado nestas postagens e como as relações poder/saber apreendidas 

nestes enunciados são exercidos para deslegitimá-lo. Metodologicamente falando, esta pesquisa 

segue um viés descritivo-interpretativo de natureza qualitativa. Em nossas reflexões, por meio 

de um efeito de memória, percebemos como esses discursos antifeministas baseiam-se em 

conceitos de gênero pautados nas divisões sexuais como um fator natural, isto é, através da ideia 

de que as mulheres, por terem sido consideradas naturalmente frágeis e delicadas, precisam se 

privar de ambientes considerados estritamente masculinos. Esse discurso faz funcionar 

determinado exercício de poder sobre o corpo feminino, de modo a deslocar esse corpo que 

avança cada vez mais para uma igualdade entre os sexos para um retorno a antigos modos de ser 

mulher. A análise das postagens demonstra o funcionamento de práticas discursivas que 

constroem verdades sobre as mulheres feministas e as representam como sendo mal-amadas, 

feias, rejeitadas, megeras, frígidas e loucas.  
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Na sociedade contemporânea, os mais diversos aparelhos tecnológicos (computador, celular, 

tablet e vídeogame) passaram a fazer parte da vida de uma parcela considerável da população. 

Seja em atividades profissionais, estudantis ou de lazer, os sujeitos estão sempre interagindo no 

ambiente virtual. Tais práticas vão se tornando frequentes, levando o sujeito a querer estar 

conectado ininterruptamente e esse uso desordenado pode ser diagnosticado, pelas instâncias de 

saber, como uma dependência em tecnologias digitais. Partindo disso, objetivamos, com este 

trabalho, analisar a emergência do discurso sobre o dependente digital, de modo a investigar as 

estratégias biopolíticas e a produção de subjetividade em enunciados que tratam dessa 

problemática. A presente reflexão sustenta-se na Análise do Discurso, mais precisamente a 

partir da arqueogenealogia de Michel Foucault, mediante noções como enunciado, discurso, 

saber, (bio)poder, biopolítica e modos de objetivação/subjetivação. Tomamos como corpus duas 

materialidades que circularam na mídia digital e discursivizam a hiperconexão como prejudicial 

à saúde do sujeito, a saber: i) uma reportagem publicada no site da revista Istoé intitulada 

“Vítimas da dependência digital”; ii) uma publicação sobre a campanha “Conecte-se ao que 

importa”, veiculada no site Real Maternidade. Do ponto de vista metodológico, trata-se de uma 

pesquisa descritivo-interpretativa, de abordagem qualitativa. Para tanto, atentamos para a forma 

como esses discursos buscam intervir na sociedade, controlando o sujeito dependente digital e 

agindo preventivamente sobre possíveis sujeitos que venham a ser viciados em tecnologias 

digitas. Destarte, constatamos que o discurso sobre o dependente digital objetiva os sujeitos, 

colocando-os no lugar do doente e gerenciando suas ações no espaço virtual. É flagrante nesses 

discursos a atuação de estratégias biopolíticas, a partir do incentivo ao uso regrado da internet e 

de uma alerta à conexão exagerada, concebida como uma ameaça à saúde e à vida dos sujeitos. 

Assim, os enunciados analisados agem de maneira a controlar os hábitos da população. 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Biopolítica; Dependência digital. 
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A crise dos refugiados pode ser compreendida sob dois principais aspectos. O primeiro, negativo, 

que alçou a guerra a uma condição comum na atualidade. Legitimada pela sociedade, essa vontade 

de verdade (FOUCAULT, 2014a) tornou a condição de existência dos refugiados símbolo da 

violência e da desigualdade. Por meio da classificação entre refugiados e migrantes, a vida, o 

direito e a cidadania surgem como bens escassos. De outro lado, sem recusar este primeiro, o 

segundo aspecto surge de modo afirmativo: as classificações instituídas pelos estados cedem lugar 

às subjetividades produzidas pelos sujeitos que fogem. Os sujeitos em fuga afirmam o caráter 

constituinte de sua situação: atravessam a sobrevivência para afirmar a resistência como 

fundamento da vida, atribuindo, por meio de sua luta, o valor e a dignidade da própria vida. 

Simultaneamente à dor, à negatividade e à violência, na fuga existe o desejo positivo por liberdade 

e democracia. Tomando estas duas premissas, objetivamos analisar os discursos midiatizados 

sobre o acontecimento do menino sírio Aylan Kurdi, encontrado morto em uma praia da Turquia 

quando sua família tentava emigrar para a Europa e a construção dos efeitos de sentido do 

enunciado “crise” para tratar dos sujeitos refugiados. Para tanto, mobilizamos, como pressupostos 

teóricos, as contribuições da Análise do Discurso de linha francesa por meio dos balizamentos de 

Pêcheux (2015) e do suporte teórico-metodológico de Foucault (2014b), o arqueogenealógico, 

que vem suplementar as categorias da perspectiva discursiva e possibilita compreender a 

genealogia acerca do sujeito refugiado, promovendo deslocamentos e ressignificação de dizeres. 

Os resultados da análise apontam que nomear como “crise” o aumento dos deslocamentos é 

apenas uma forma de legitimar a violência constante em que vivem enormes parcelas da 

população mundial, especialmente as mais pobres. Esse enredo encontra-se imbricado com 

questões políticas, configurando-se como estratégia de governamentalidade que visa gerir a vida 

do sujeito refugiado. Fundado em uma concepção de vida sempre inferior, o instituto do refúgio 

é apreendido como um dispositivo de controle e docilização do sujeito refugiado, por meio das 

relações de poder-saber que se desdobram pelos efeitos do poder disciplinar e da 

governamentalidade.  

 

Palavras-chave: Crise dos refugiados; Biopoder; Resistência. 
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Ligado à discursividade e aos efeitos de convicção mobilizados no espaço de dizibilidades da 

moda e da doutrinação do mundo fashion, este trabalho tem como objetivo analisar a produção 

discursiva dos efeitos de afirmação de si que determinam o lugar de subjetivação do sujeito 

celebridade no espaço da moda. Trata-se de discutir, sob a ótica dos estudos discursivos de 

vinculação francesa, e fundamentados nos postulados foucaultianos acerca da verdade e da 

cultura e estética de si, os processos e estratégias que se constroem na ordem do dizer e do 

mostrar e que, por sua vez, imputam ao sujeito celebridade uma determinada ordem de 

afirmação de si. Para tanto, entende-se a celebridade como produto de uma vontade de verdade 

midiática, marcada e constituída a partir de determinadas conjunturas e condições de poder e de 

saber. Atrelado à proposta de se priorizar o batimento entre descrição e interpretação de objetos, 

sendo eles marcados pela visibilidade midiática que oportunizam, busca-se problematizar a 

produção da verdade na moda, observando, portanto, os espaços, quer seja de resistência, quer 

seja de alocação, ocupados pelo sujeito que se constrói e se afirma como convicto de sua 

subjetividade. Neste percurso, importa mobilizar as instâncias do dizer e a produção e alcance 

de seus efeitos, a partir das quais pode-se observar o condicionamento do discurso, assinalando 

o lugar político, de poder, de saber e, portanto, de produção de subjetividade ligado à moda. As 

análises se voltam para a arqueologia da imagem de si, interessando o trabalho de leitura 

discursiva de celebridades – como essas se mostram no escopo do vestir-se e do portar-se 

segundo os ditames da moda e de suas tendências – que se filiam ao mundo da música, da 

religião, do show business, do futebol e do entretenimento. As conclusões apontam para um 

movimento irregular do sujeito que ora resiste, ora segue uma determinada ordem do discurso 

fashion, mas que permanece constitutivamente atravessado por vontades de verdade e por 

efeitos de convicção de afirmação de si.  
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Esse trabalho submete à problematização uma discussão sobre o discurso da educação inclusiva, 

que passa a ser discursivizado no tema da proposta de redação do Exame Nacional do Ensino 

Médio em 2017, repercutido nas redes sociais e possibilitando a emergência discursiva sobre a 

temática. O presente estudo percorre algumas possibilidades analíticas lançadas pela noção de 

comentário - procedimento interno do discurso - cunhada por Michel Foucault, assim, 

objetivamos fazer uma leitura discursiva das repercussões na mídia a partir da proposta de redação 

do exame. Metodologicamente empregamos o método arqueológico (FOUCAULT, 2009) e 

fazendo uso de uma abordagem que prioriza o batimento entre a descrição e interpretação dos 

enunciados (PÊCHEUX, 2008). Assim, na esteira da produção dos efeitos de sentidos buscamos 

problematizar como os enunciados são discursivizados na grade de emergência do dizível na 

visibilidade midiática, na mídia, no acontecimento discursivo. Estamos fundamentados 

teoricamente na Análise do Discurso de linha francesa com os postulados de seu fundador Michel 

Pêcheux e em estreitos diálogos com os pressupostos de Michel Foucault. Como material de 

análise, foi selecionado uma reportagem divulgada no site gauchazh.clicrbs.com.br, que contém 

algumas repercussões dos internautas nas redes sociais sobre o tema da redação do ENEM. Ao 

final de nossas análises, destacamos a operação dos enunciados motivadores e do tema da redação 

que põe em jogo um regime de dizibilidades apreendidos na rede de regularidades e 

singularidades que caracterizam discursivamente o dizer situado na história. Nos comentários 

observou-se efeitos de sentidos discursivizados pelos estudantes, sobre a inclusão do sujeito com 

deficiência e a pertinência do tema da redação. Em suma, a repercussão do tema da educação 

inclusiva possibilitou por meio dos enunciados da proposta e de sua irrupção como acontecimento 

comentários sobre as práticas inclusivas existentes, as posições que os sujeitos com deficiência 

ocupam ou deveriam ocupar na sociedade, os desafios da educação inclusiva e a reflexão desta 

temática pelos estudantes. 
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Os serviços de coaching têm crescido de modo vertiginoso nos últimos dez anos. Surgida no 

campo dos negócios e no meio empresarial, a figura do coach assenta-se na necessidade da 

construção da liderança, no desenvolvimento de competências e habilidades que permitam ao 

sujeito ascender profissionalmente. O alargamento de tal prática para outras esferas sociais 

corrobora para a aparição do life coaching, ou seja, de uma modalidade de coaching voltada 

para a resolução de conflitos atinentes à vida pessoal, numa função que, não raro, tem gerado 

conflitos com os psicólogos. Partindo dessa particularidade do coaching, o objetivo deste estudo 

reside em analisar materialidades disponíveis no Youtube, com vistas a estudar a produção de 

um governo de si e dos outros em discursos diretivos presentes nessa plataforma na web. O 

corpus do estudo é formado por séries enunciativas retiradas de dois vídeos coletados em dois 

canais de life coaches famosos – Raquel Furtado e Geronimo Theml. O aparato teórico provém 

das reflexões arquegenealógicas de Foucault (2008; 2010a; 2010b) a respeito do discurso, do 

enunciado, do saber, do poder, da subjetividade e do governo de si e dos outros e de Deleuze 

(2006) acerca da sociedade de controle. Metodologicamente falando, este trabalho segue um 

viés descritivo-interpretativo de abordagem qualitativa. As análises indicam que os discursos 

estudados alinham-se a técnicas de poder a elementos do saber que possibilitam aos sujeitos 

governar a si mesmos e aos outros, tendo em vista a produção de verdades nas quais cada um 

pode ser “gestor” ou “empresário” de si. Convém destacar que tais dizeres relacionam-se, num 

domínio associado, a enunciados do campo da autoajuda, pois cria diferentes estratégias de 

motivação e aconselhamento para a consecução de uma vida feliz e para a efetivação do sucesso 

pessoal. Além disso, vale realçar que condições de visibilidade da mídia digital sustentam a 

emergência e a circulação desses discursos voltados a um gerenciamento de si pela via do 

coaching.  
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AS CANÇÕES INTERPRETADAS POR PABLLO VITTAR: A TENTATIVA DE 

DESCONSTRUÇÃO DA IMAGEM DO SUJEITO-MULHER CASTA 
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A padronização e a normatização da identidade feminina possuem relação desde o início da 

história, o patriarcado sempre enquadrou e impossibilitou as mulheres a ascenderem como sujeito 

socialmente autônomo, tendo que depender de uma figura masculina para a sua consolidação, seja 

ela o marido, o pai ou um irmão. O trabalho tem como objetivo analisar a construção da imagem 

do sujeito-mulher, levando em consideração a representatividade do feminino na sociedade 

contemporânea, com o intuito de identificar como as canções da Drag Queen Pabllo Vittar 

refiguram a imagem feminina, dissociando-a dos estigmas impregnados. Esse artista aparece na 

indústria fonográfica como sendo uma grande influência para a música pop brasileira, já que suas 

canções representam mulheres que sempre estiveram às margens da sociedade, pois estavam em 

conflito com a normatização e padronização do sujeito-mulher da história, um ser que era 

considerado casto e santo, assim como seu corpo. Optamos por uma pesquisa bibliográfica, de 

cunho analítico, à luz da Análise do Discurso de linha francesa segundo estudiosos como Foucault 

(1999, 1996), Pêucheux (1988, 1999), Orlandi (2013) que trazem contributos necessários para 

identificarmos as nuances e as influências que a história exerce sobre a sociedade contemporânea. 

Para a pesquisa referente ao sujeito-mulher nas malhas da história, baseamo-nos em Lipovetsky 

(1997), Beauvoir (2016), entre outros. Esse estudo analisará discursivamente três (3) canções 

interpretadas pela Drag Queen, que versam sobre a mulher na sociedade contemporânea, 

considerando o discurso de resistência e de independência feminina, através de dispositivos da 

AD: interdiscurso, ditos e não-ditos, pré-construídos, entre outros. Podemos concluir com esse 

trabalho inicial que as canções analisadas podem surgir como um discurso de empoderamento e 

de exaltação do corpo feminino, por isso poderá despertar a criticidade, a reflexão e a discussão 

em relação aos movimentos feministas e das reivindicações de libertação do corpo e dos padrões 

adquiridos ao longo da história.  
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O DISCURSO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM RELATÓRIOS DE ALUNOS COM 

DEFICIÊNCIA: AS RELAÇÕES DE PODER-SABER NA INSTITUIÇÃO ESCOLAR 
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Esse trabalho objetiva analisar o discurso da educação inclusiva, com base em relatórios de alunos 

com deficiência auditiva que estudam em uma escola da rede básica no interior do RN, 

especificamente na cidade de Pau dos Ferros, desse modo, procuramos averiguar as técnicas 

disciplinares utilizadas pelos docentes desta instituição para a produção dos efeitos de sentidos, 

ligados a inclusão destes discentes na instituição escolar. Como embasamento teórico utilizamos 

os fundamentos da Análise do Discurso de vertente francesa, nos postulados de Michel Pêcheux 

e Michel Foucault, e adotamos como método o arqueogenealógico (FOUCAULT, 2009) para 

entender como as relações de poder-saber são capazes de manipular e disciplinar os corpos. Nessa 

perspectiva, a educação inclusiva, sendo um dispositivo do biopoder e tramitando na sociedade 

atual por uma governamentalidade, torna-se responsável pela rede de sentidos que promove 

efeitos de inclusão e igualdade aos alunos com deficiência nas aulas de atendimento regular e 

especializado. O corpus do presente estudo é constituído por dois relatórios descritivos, os quais 

relatam a participação individual desses discentes na sala de aula, e desde já, apontam algumas 

estratégias disciplinares utilizadas para melhorar o processo de ensino e aprendizagem desses 

alunos. Diante disso, compreendemos que o discurso da educação inclusiva almeja incluir esses 

alunos no espaço escolar, tendo em vista as alterações curriculares ocorridas na Educação Básica 

e no Ensino Superior, interferindo diretamente nas estratégias de ensino, para que estes sujeitos 

possam ser incluídos nas escolas, e mesmo diante de suas limitações possam ser preparados para 

atuar nos diversos meios sociais e viver dignamente. Pela retomada da memória discursiva, é 

possível perceber como os sentidos se movem na historicidade dos enunciados, fazendo perceber 

que os sujeitos com deficiência são docilizados para estudar, trabalhar, ter sonhos e metas como 

os ditos “normais”. Assim, observamos através da emergência de saberes do discurso pedagógico 

da instituição escolar, como apoio dos professores e familiares são responsáveis pela rede de 

sentidos, bem como por meio de estratégias disciplinares, promovendo efeitos de igualdade e 

inclusão para os alunos com deficiência, subjetivando-os e conferindo discursividades no espaço 

do poder-saber. 
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Partindo da história do presente, mediante processos de discursivização, observamos uma 

crescente produção de uma Scientia sexualis, com intuito de fabricar vontades de verdade do sexo 

como estratégias de um poder imanente sobre o sujeito e seu corpo na contemporaneidade. Deste 

modo, o presente trabalho objetiva analisar o discurso sobre fantasias sexuais femininas, 

materializado em blogs, apreendendo desse processo, os efeitos de sentidos na fabricação 

discursiva do sujeito feminino em sua relação com o corpo, no contexto das fantasias sexuais. 

Nesta perspectiva, direcionamos nosso olhar como analista do discurso, pesquisador, aos 

discursos sobre as fantasias sexuais femininas, evidenciando o corpo como alvo da relação saber 

– poder a produzir modos de subjetivação. Para tanto, usamos como ferramentas teórico-

metodológicas, conceitos e categorias da Análise do Discurso (AD) de origem francesa, marcadas 

hoje, pelas grandes contribuições foucaultianas, a saber: Corpo, Discurso, Enunciado, Memória 

discursiva, Saber - Poder, dentre outros. O corpus para este artigo se constitui de 01 matéria 

“Pesquisa aponta as 4 fantasias sexuais mais comuns entre as mulheres” veiculada no blog do 

BG, (Bruno Giovane), publicada na mídia digital. Percebemos, portanto, que o corpo feminino, 

analisado a partir das materialidades enunciativas, inscreve-se nas práticas das fantasias sexuais, 

marcado e constitutivo por um conjunto de saberes que o coloca como alvo das estratégias de um 

poder disciplinar, a fragmentar e potencializar partes do corpo, numa extensão constante com o 

exterior sócio histórico que constroem as fantasias sexuais, quer legitimando uma ordem do 

discurso, como exercício de uma ciência da sexualidade, quer sinalizando para uma possível ars 

erótica (arte erótica). Assim, o corpo inscrito na prática discursiva das fantasias sexuais, como 

acontecimento discursivo, opera em jogos de vontades de verdade sobre o corpo feminino, na 

fabricação de modos de subjetivação, como formas de vidas, de identidades na relação com os 

desejos e prazeres.  
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