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O LEFGO – Laboratório de Estudos Foucaultianos de Catalão (GO) – tem por objetivo geral 

discutir e refletir sobre os trabalhos de Michel Foucault na perspectiva da Análise do Discurso 

francesa (AD) no seio dos Estudos Linguísticos. A partir desse referencial teórico, o Laboratório 

agrupa projetos de pesquisa desenvolvidos pelos integrantes do grupo, que tratam de objetos 

diversos de análises, tais como: o discurso escolar, literário, midiático, político, artístico, dentre 

outros. O LEFGO também mantém diálogo com outros grupos de pesquisa de demais 

Instituições de Ensino Superior visando o intercâmbio entre os pesquisadores da área no país, e 

o fortalecimento da rede de estudos foucaultianos. Um dos objetivos específicos do grupo é a 

formação dos pesquisadores no âmbito dos estudos do discurso de linha francesa, em especial, 

com relação às reflexões de Michel Foucault. Dito isso, as pesquisas em desenvolvimento 

procuram investigar os seguintes temas: a) a relação entre Discurso, História e Memória; b) a 

constituição do sujeito em perspectiva arquegenealógica e c) o conceito de dispositivo nos 

processos de subjetivação. A justificativa para o trabalho com Michel Foucault reside em um 

dos pontos principais de seus trabalhos: o sujeito. Assim, a partir desse conceito, procura-se, a 

partir de sua obra, investigar as relações de poder-saber que possibilitam a emergência e 

circulação dos discursos e, não obstante, os jogos de verdade que permeiam nosso cotidiano, a 

constituição do sujeito nas tramas históricas, ou seja, a realização de uma arquegenealogia dos 

processos de subjetivação em relação à historicidade, em sua descontinuidade, constituinte dos 

discursos. Portanto, amparado por esse instrumental teórico-metodológico proposto por 

Foucault, o LEFGO procura realizar gestos de leitura dos discursos tendo em vista a descrição e 

a intepretação dos efeitos de sentido produzidos pelas/nas diferentes materialidades, com o 

objetivo de responder à máxima foucaultiana “Quem somos nós hoje?”, cartografando as 

variadas práticas discursivas e sujeitos discursivos na contemporaneidade. 
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Esta comunicação constitui o resultado de uma pesquisa de Mestrado, cujo corpus de análise 

são as propostas de emendas constitucionais que cuidam de alterar a idade mínima penal. Na 

legislação vigente, a idade para fins de responsabilização penal é 18 anos. As PECs (Propostas 

de Emendas Constitucionais) que propõem a redução e tramitam no Senado Federal têm a 

respectiva numeração e data: PEC nº 74, de 2011; PEC nº 33, de 2012; PEC nº 21, de 2013 e a 

PEC 115, de 2015. Em nossos objetivos, valemo-nos das análises das três primeiras. As análises 

foram realizadas a partir do aporte teórico pensado por Michel Foucault em A Arqueologia do 

Saber (2008) com o objetivo de problematizar as variadas estratégias discursivas acionadas no 

corpo de tais projetos de lei a fim de que elas sejam sancionadas. Verificou-se regularidades 

discursivas nas PECs, como também foram observadas as regularidades na dispersão de seus 

enunciados, o que propiciou um estudo tanto dos temas comuns (discurso do medo, pavor 

social, violência praticada pelo menor infrator, gravidade dos atos etc.) quanto de sua dispersão, 

como é o caso da possibilidade de a decisão de desconsideração da inimputabilidade penal ficar 

a encargo do representante do Ministério Público. As análises também permitiram pensar as 

descontinuidades históricas a respeito da idade penal. Problematizaram-se as condições que 

possibilitaram a emergência dessas propostas com o escopo de promover segurança para a 

população, como bastante discursivizados nos textos dos projetos de lei. Também pensamos os 

não ditos a partir da materialidade dos ditos. Dentre os já citados aportes teóricos, também 

valemo-nos da descrição dos enunciados como metodologia de trabalho e da grade de 

interdições pensada pelo filósofo em A Ordem do Discurso (2014). Como possíveis resultados 

das análises, espera-se compreender que as estratégias discursivas empregadas pelo sujeito-

legislador não têm somente como escopo a mobilização de posições favoráveis à aprovação da 

lei que reduz a idade penal, mas também a promoção de processos de exclusão e higienização 

promovidos pela privação de liberdade.  
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O DISPOSITIVO DE CONFISSÃO NOS DISCURSOS DOS HOMENS INFAMES 
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Este projeto de pesquisa congrega trabalhos os quais têm por objetivo principal o 

desenvolvimento do conceito de “dispositivo”, conceito esse apresentado por Michel Foucault, e 

pretende, a partir desse conceito, trabalhar os processos de constituição identitária de sujeitos 

marginalizados, sujeitos em situação de exclusão social por questões de raça, de gênero, sociais, 

por serem sujeitos com necessidades especiais, dentre outras formas de marginalização, por meio 

das práticas de confissão e da escrita de si na mídia e também por meio de entrevistas. Nos estudos 

empreendidos por Michel Foucault, uma das principais questões desenvolvidas refere-se ao 

sujeito, a como o homem é subjetivado, o processo pelo qual se torna sujeito por meio de 

discursos. É sabido que muitos dos objetos de pesquisa nos trabalhos desenvolvidos atualmente 

no campo da Análise de Discurso de linha foucaultiana não foram contemplados por Foucault, no 

entanto, procura-se utilizar os conceitos desenvolvidos pelo filósofo como uma caixa de 

ferramentas que permite desenvolver tais reflexões. Para tanto, este projeto tem por proposta 

desenvolver o conceito de dispositivo no que diz respeito aos processos de subjetivação, 

considerando o binômio saber-poder. Observa-se que essa relação implica o funcionamento de 

práticas discursivas e, consequentemente, a produção e circulação de discursos, bem como a 

governamentalidade desses sujeitos em situação de exclusão por diferentes instituições. Sobre a 

prática discursiva, como postula a teoria foucaultiana, esse conceito é tomado no sentido de que 

uma prática discursiva está compreendida no funcionamento de regras específicas para que se 

possa ter o exercício da função enunciativa. Quanto ao discurso, esse é compreendido como um 

conjunto de enunciados que seguem os mesmos parâmetros de existência e de possibilidade. Para 

o filósofo, o discurso é caracterizado por se constituir de um número limitado de enunciados para 

os quais podemos definir um conjunto de condições de existência. Neste projeto, empreende-se 

uma análise do funcionamento discursivo do processo de subjetivação dos sujeitos 

marginalizados tendo em vista a operacionalização do dispositivo de subjetivação por meio das 

práticas de confissão e da escrita de si visando a compreender os efeitos de sentido desses 

discursos. Assim, a justificativa para o trabalho com esse conceito reside no fato de que, no 

processo de construção da identidade do sujeito, o discurso, considerando o seu aspecto socio-

histórico, movimenta fatores de ordem discursiva e não-discursiva (VEYNE, 2011). No trabalho 

de cartografia dos dispositivos, os sujeitos em situação de exclusão, assim como os homens 

infames, tal como discutido por Foucault (2003), por meio das práticas de confissão e da escrita 

de si, possibilitarão o mapeamento das relações de poder nos discursos desses sujeitos 

marginalizados 
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Este trabalho avalia o modo como os sujeitos autistas – segundo classificação dada no DSM-V 

(2013) –, são vistos de modo deturpado e, por consequência, sofrem um apagamento social, 

passando a carregar o diagnóstico como identidade única; a ser realizado pela análise do livro de 

Marina Bialer Autobiografias no autismo (2017). O peso recaído sobre esses sujeitos emerge a 

retratação dada por Michel Foucault em Os anormais (2011), no qual, a medicina através de 

seus saberes, dissocia esses sujeitos a uma norma padrão e os condiciona a um modo de 

existência marginalizado. A alocação dos sujeitos a tais lugares, torna-os sucessores das 

diversas nuances tidas por uma figura demonizada e denominada: louco; que durante toda a 

história encarnou diversas personagens, que em comum tinham apenas a divergência a um 

discurso vigente, como discorre Foucault em História da Loucura (2017). Pela análise do 

corpus, observamos o modo como são retratadas, através do dispositivo de confissão, a reclusão 

a uma existência isolada e a ausência de atitudes e programas específicos, que visem à melhora 

de tal quadro clínico, com propósito integrativo e não, excludente. Trata-se, contudo, de manter 

um poder vigorado por meio da exclusão de sujeitos que destoem a uma normativa posta, 

anterior à sua constituição subjetiva. Com efeitos, esses sujeitos marginais são limitados pelas 

instâncias de poder, sejam elas a nível macro ou micro, levados a ser de um modo autorizado, 

sem ser considerada sua singularidade. Acerca dos escritos tecidos por Foucault, veremos o 

modo como é fundada tal visão sobre o autismo e como ela é reforçada por manuais 

diagnósticos como CID e DSM, tornando míope o olhar sobre tais sujeitos. Serão utilizados 

como referenciais teóricos os textos aqui citados, além dos de outros escritos de Foucault, como 

Microfísica do Poder (2008); e A Batalha do autismo (2014) de Eric Laurent.  
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O objetivo deste trabalho é analisar o Sujeito/ Personagem Orlando Sabino do livro O diabo está 

lá fora de Júlio Quinam e Miguel Patrício, assim como a reportagem da revista Veja número 184 

de 1972. O personagem biográfico da obra acima citada é denominado como “monstro” de 

Capinópolis e “diabo”, nos anos de 1972, quando uma série de assassinatos assombrou a região 

do Triângulo Mineiro e de Goiás. Pretendemos realizar uma revisão teórica da História e Memória 

para ressaltar a maneira como a Análise do Discurso (AD), linha teórica francesa preconizada por 

Michel Pêcheux, estabelece a noção de História e articula a conceitos da constituição do Sujeito 

Discursivo e de como as condições de produção e práticas discursivas dos sujeitos criaram o 

monstro Orlando Sabino. Observaremos como Foucault trata a História como um sistema de 

dispersão de enunciados e ignora a noção de documentos, colocando em seu lugar a noção de 

monumentos, inserindo o espaço para o trabalho da memória. Para este estudo fundamentaremos 

nosso trabalho no livro Arqueologia do Saber (1995) e também em outros autores como Peter 

Burke (2011) para repensar a História Nova; para respaldar a pesquisa contaremos também com 

os estudos da obra Os anormais (2010) a fim de entendermos a constituição histórica do 

estereótipo “monstro”, aquele que vai transgredir não só as leis jurídicas como também as leis da 

natureza, conforme é apontado por Foucault. Com isso, pensar a História dentro da AD é referir-

se ao trabalho de condições de produção, de poder e resistência sobre as práticas dos sujeitos, e 

com isso, evidenciar que a História para Foucault não é vista do ponto de vista cronológico e sim 

como um processo da descontinuidade, pois ela tem a sua estrutura e não se apresenta de forma 

linear, uma vez que não existe uma verdade única.  
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Partindo das categorias de sujeito e discurso de Michel Foucault, pretendemos, neste artigo, 

buscar possíveis aproximações e convergências com a categoria de sujeito do Círculo de Bakhtin. 

Sabemos que, para Bakhtin, o sujeito é responsivo, ou seja, ele vive no movimento da interação 

verbal, centro do pensamento dialógico do Círculo. Já para Foucault, o sujeito é atravessado por 

um feixe de relações de poder e saber, construído no e pelo discurso. Dessa forma, ele estuda 

como o sujeito será objetivado e estudado por diversos campos de saber, como a Medicina, a 

Psiquiatria, entre outros. Enquanto o sujeito para Foucault só pode ser compreendido através da 

relação entre história, discurso e memória, para Bakhtin, o “outro” é fundamental para a 

construção de um “eu” e não só isso, o meio ideológico e social também exerce influência na 

construção da consciência individual. Por essa razão, não é possível pensar o sujeito desvinculado 

do seu tempo histórico e meio em que vive. Entretanto, apesar de ambos destacarem a influência 

da história em suas teorias, é importante ressaltar que as concepções de tempo histórico para cada 

um deles é diferente. Michel Foucault aborda as descontinuidades, rupturas e deslocamentos na 

história, enquanto Bakhtin possui uma visão materialista, entendendo a luta de classes como 

motor da história. Como aproximação, verificamos que ambos os autores compreendem que o 

processo de formação dos sujeitos é contínuo e ininterrupto. Diante das concepções dos dois 

autores sobre como o sujeito é constituído e/ou construído, pretendemos abordar como a Análise 

de Discurso, seja a AD francesa com Foucault ou a filosofia de linguagem de Bakhtin, trabalham 

as práticas discursivas e a interação verbal, respectivamente, como motores do processo de 

formação do sujeito. Sendo assim, nesse estudo temos como objetivo ressaltar a importância 

atribuída pelos dois autores à linguagem, ao discurso e à história. 
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CONVOQUE SEU BUDA: PODER, RESISTÊNCIA E SUBJETIVIDADE NA OBRA DO 
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Em seus estudos arquegenealógicos, Michel Foucault vai nos dizer que o domínio sobre a vida 

pela política inicia-se a partir do século XVIII, através da ação do estado sobre o indivíduo, 

docilizando-o e tornando-o economicamente produtivo para a sociedade.  Pensando nesse 

exercício de poder sobre a vida e em como ele se inscreve na modernidade como produtor de 

indivíduos sobre indivíduos, corporificando-os e enumerando-os através de estratégias 

econômicas em função de políticas estatais, é que vimos a possibilidade de pensar a relação do 

sujeito com a cidade, fazendo uma análise dos enunciados presentificados em quatro letras de 

músicas, do álbum Convoque seu Buda (2014) do rapper Criolo, as quais têm como tema principal 

a hipocrisia citadina e os movimentos de resistência do sujeito em relação ao biopoder no 

ambiente urbano. Criolo é artista contemporâneo da música brasileira e forte representante do rap 

de contracultura, com temas que vão desde política e religião a questões como o papel das mídias 

e redes sociais nas lutas contra desigualdades, entre outras. O álbum, que agrega as canções, 

carrega a difícil tarefa de falar sobre a metrópole e suas contradições, ambientando suas 

composições no contraste urbano da metrópole e da favela e reportando ainda a temáticas como 

desigualdade sociais, uso e efeito de drogas e álcool, consumismo, mal-uso das mídias e redes 

sociais, entre outros. Sustentando nossas análises, partimos das noções foucaultianas sobre 

biopolítica e biopoder para descrever a relação do sujeito que se subjetiva em relação à cidade e 

aos movimentos de resistência que surgem desta relação. Esse sujeito é produzido em relações de 

poder e saber, ou seja, pelo discurso. Essas relações constituem o sujeito em práticas de 

enunciação, quando assumem posicionamentos que formam a subjetividade. Já pela perspectiva 

arqueológica, também proposta por Michel Foucault, fizemos um traçado do momento histórico 

e das condições de produção que possibilitaram o surgimento destes enunciados e quais efeitos 

de sentido eles produzem. Os resultados ligam-se ao papel do rap enquanto produtor de efeitos de 

sentidos na contemporaneidade e enquanto forma de resistência e contracultura, bem como para 

demonstrar a relação do sujeito e da cidade e quais modos de subjetivação surgem desta relação. 
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A TESE DO “PENSAMENTO NEUTRO” DEFENDIDA NO PROJETO ESCOLA SEM
PARTIDO: UMA ANÁLISE DISCURSIVA

Júlio César Albuquerque da ROCHA, (UFG)
juliocalbuquerquer@gmail.com

Este trabalho se dispõe a mobilizar os postulados de Michel Foucault acerca de uma análise de
discursos para realizar uma leitura discursiva dos Projetos de Lei acerca do Movimento Escola
sem Partido.  O  objetivo  central  deste  estudo  se  dá  em uma  tentativa  de  compreender  os
enunciados materializados nos PLs (PL 01 de 2015 (DF), PL 867 de 2015, PL 1411 de 2015 e
PLS 193 de 2016) no que diz respeito a uma suposta tentativa de impor ao sujeito-professor um
pensamento neutro, quando se refere a questões políticas, religiosas e ideológicas em sala de
aula. Compreende-se que,  a partir dos estudos discursivos,  não há neutralidade no sujeito e,
consequentemente, em seu discurso. Percebe-se que tal tentativa de normalização destes sujeitos
parte, em princípio, de uma intencionalidade política partitiva que se sente ameaçada com a
liberdade de cátedra presente em algumas escolas do país, assegurada pelo artigo 206, título
VIII  (da Ordem Social),  capítulo III  (da Cultura,  Educação e Do Desporto) da Constituição
Federal de 1988. Para tanto, parte-se de uma série de análises realizadas no trabalho de iniciação
científica intitulada “Escola sem partido: controle e vigilância do professor no espaço escolar”,
no qual foi utilizado uma pesquisa estratégica para reflexões discursivas, de natureza explicativa
e  caráter  qualitativo  quanto  a  análise  de  enunciados-chave,  recortados  para  este  estudo.  O
referencial teórico para este trabalho está presente em Foucault (2008, 2013a, 2013b e 2014)
iniciando com a unidade elementar do discurso, o enunciado, até o seu desencadeamento no
arquivo, além de traçarmos regularidades acerca da pretensão de docilidade do corpo do sujeito-
professor, prevista nos PLs. Os resultados obtidos apresentam indagações alarmantes no que diz
respeito às práticas pedagógicas e ao espaço escolar enquanto uma instituição social e plural.
Estas considerações foram possíveis devido a percepção de condutas agenciadas como uma
tentativa de contenção à liberdade de expressão. Nota-se, também, como as práticas de controle
se  dão  na  atualidade  mesmo  que,  minuciosamente,  ou  até  escancaradamente,  através  dos
discursos materializados nos enunciados em questão com a finalidade de instituir um ensino
vigiado e regulado por meio das relações de  poder, que buscam normatizar cada vez mais o
espaço escolar e anulando as possibilidades de ensino voltado para a diversidade e pluralidade
de  opiniões.  Considera-se,  portanto,  que  os  estudos  foucaultianos  são  profícuos  para  a
compreensão  de  discursos  atuais  e  emergentes,  pois  dialogam com condições  históricas  de
possibilidade que resultaram nas propostas do “Escola sem Partido”.
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DISCURSOS SOBRE OS CORPOS “TRANS”: UMA ANÁLISE ENUNCIATIVA 

ACERCA DA IDENTIDADE DE GÊNERO 

 

 

Kézia Viana da SILVA (UFCAT) 

keziaviana231@gmail.com 

 

 

O processo da construção da identidade de gênero parte de um pressuposto binário e das normas 

pré-estabelecidas e impostas a essa lógica histórica e essencialista. São discursos que visam a 

normatização das subjetividades dos sujeitos no tocante à afirmação da diferença. O presente 

trabalho contemplará reflexões sobre os discursos e dispositivos de poder que, enquanto práticas 

sociais, confrontam-se e resistem à (não) aceitação da diferença, discursos estes acionados por 

sujeitos transexuais que, ao reivindicarem uma identidade de gênero, correspondentes ao modo 

como se reconhecem perante o(s) outro(s), produzem efeitos de negação ao modelo imposto 

como normal. Para tanto, o aporte teórico selecionado para a análise dos dizeres dos sujeitos 

transexuais compor-se-á dos estudos da Análise do Discurso de linha francesa, traçados por 

Michel Foucault, que em consonância com os Estudos Culturais, a partir de Silva (2011), 

problematizará o funcionamento da não aceitação e a padronização da subjetividade enquanto 

prática discursiva padrão. Nossa pesquisa direciona-se para as regularidades encontradas nas 

redes de discursos de sujeitos transexuais que, ao relatarem suas vivências e o modo como se 

reconhecem ao assumirem uma identidade de gênero, distanciam-se do modelo que corresponde 

ao sexo biológico. Deste modo, o corpus selecionado para a análise consistirá de recortes da 

série “Liberdade de Gênero”, programa do canal GNT, filial da Rede Globo. O programa dá 

visibilidade a diferentes perfis de sujeitos “trans” que falam de si e dos desafios encontrados, 

sobretudo quando se referem ao modo como se constituem como sujeitos “trans” e às 

dificuldades de aceitação social. Pretendemos descrever e analisar trechos da série “Liberdade 

de Gênero” quando os sujeitos entrevistados falam das identidades e verdades (de si e dos seus 

corpos) que os constituem, instaurando práticas de resistência e afirmação da diversidade, em 

relação aos discursos padronizadores. A partir de uma investigação discursiva, buscaremos 

explanar os conceitos que serão relevantes para a pesquisa e ampliar as reflexões sobre as 

especificidades das identidades de gênero, no que diz respeito aos casos de sujeitos transexuais.  
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Nas diversas relações entre discurso e verdade, recortei, a partir dos estudos foucaultianos e suas 

abordagens nos campos dos estudos do discurso, algumas instituições para entender as forças 

que mobilizaram as convicções em torno da oposição ciência versus religião no século XIX. Os 

discursos associados ao cristianismo e à ciência surgem na modernidade a partir de novas 

verdades construídas no bojo da massa de fenômenos associados a mensagens psicografadas, 

analisadas por Kardec. Os estudos e a mobilização dos discursos que surgem daí dariam origem 

ao movimento que ficou conhecido como Espiritismo. Como codificador responsável pela 

massa de relatos, Allan Kardec trata desse monumento composto por dezenas de cadernos com 

relatos de ocorrências documentadas. A investigação deu-se usando a metodologia da ciência 

que amadurecia no século XIX. Considerei, para essas condições históricas de produção de um 

discurso eivado de saberes que foram mobilizados para a construção de novas verdades, os 

eventos em diferentes âmbitos institucionais: a mídia da época, as relações políticas, 

econômicas e sociais que afetavam o cotidiano. A partir dessas abordagens foi possível 

acompanhar as relações discursivas que os fenômenos estabeleciam no entrecruzamento do 

discurso filosofia e ciência e suas consequências no âmbito da religião. Tendo a dúvida e a 

observação como método, o discurso construiu uma verdade que se transformou no discurso 

Espírita com seus desdobramentos ao longo do século XX, até os dias atuais. As relações entre 

discurso e verdade, ao proporem descolamento de dogmas, ortodoxias e autoridades exclusivas, 

consideravam-se movimento libertador que poderia descolar suas verdades da fé cega, 

incentivando a dúvida, a investigação, agindo a partir da observação. As instituições produtoras 

dos discursos poderiam ter suas verdades criticadas, refutadas e discutidas. Um passo além para 

que na contemporaneidade a religião, a política, a mídia e a ciência não fossem consideradas 

como fontes irrefutáveis para verdades absolutas e certezas fundamentais. Os caminhos do 

discurso ofereceriam novas possibilidades para novos caminhos a seguir. 
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É notório que gêneros musicais como o sertanejo universitário baseiam suas composições em 

discursos machistas, que estabelecem lugares fixos para homem e mulher, nos quais, 

usualmente ao homem cabe a responsabilidade pela conquista e à mulher, de ser conquistada. 

Até mesmo uma composição que tenta transgredir a esse regime acaba por se inscrever nele. O 

objetivo deste artigo é tecer uma análise discursiva sobre uma letra de música desse gênero. A 

música “mc lençol e dj travesseiro”, lançada neste ano de 2018 pelo cantor sertanejo Luan 

Santana abre possibilidade para uma problematização desse regime de produção de verdades a 

respeito do sujeito homem. Quando o homem deve ou não ser fiel? Por que em algum momento 

ele deve ser “pegador”? Qual o acontecimento lhe garante o status de “caseiro”? E quais são os 

efeitos de sentido produzidos a partir desses lugares supostamente estáveis? Todas essas 

problematizações são possíveis a partir de um olhar da Análise do Discurso francesa, amparada 

principalmente na arquegenealogia de Michel Foucault. Contudo, a letra de música em questão 

também consente que se problematize quais são as condições de possibilidade que permitem a 

reprodução desse discurso que ora apresenta o homem como o sujeito do “rolê”, ora como o 

sujeito da família, e, ainda, que acontecimento discursivo possibilita enxergar os dois como 

antagônicos, uma vez que se percebe uma certa regularidade em letras desse gênero musical de 

usar desse recurso para descrever os posicionamentos masculinos diante de uma relação afetiva. 

Por meio desta análise pretendemos demonstrar o quanto as letras de música do sertanejo 

universitário ainda adotam posturas conservadoras em relação às mulheres. A letra da música 

em tela, por exemplo, não consegue se desprender do discurso machista. Espera-se com essa 

investigação debruçar-se sobre tais posicionamentos discursivos, que de tão repetidos já se 

encontram quase cristalizados.  
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As relações de poder materializadas na língua e observadas a partir de suas questões discursivas, 

exteriores a essa, as quais emergem intrinsecamente relacionadas à historicidade e são 

manifestadas por meio da subjetividade, constituem o sujeito e a sua relação com os discursos, 

sendo que tanto a historicidade quanto a posição assumida pelo sujeito na ordem do discurso 

formam o solo de possibilidades para a produção dos discursos. No processo de produção dos 

discursos, o rito definirá e qualificará quais sujeitos estão autorizados a enunciarem a respeito de 

um determinado objeto, considerando, desse modo, o que pode ou não pode ser dito em uma 

determinada sociedade de discurso, sendo possível, portanto, afirmar que não há discurso neutro. 

Desta forma, a presente pesquisa se propõe a analisar, no âmbito das relações de saber-poder, a 

constituição do sujeito parlamentar e os efeitos discursivos do Projeto de Lei 5.069/2013, que 

pretende modificar o protocolo de atendimento às mulheres em relação ao aborto em caso de 

estupro. Considerando as condições de possibilidade e emergência do referido PL, os quais serão 

delineados por meio do método arquegenealógico de Michel Foucault, intenta-se interpretar os 

enunciados presentes no item “Justificativa do Projeto”, e identificar como o sujeito é afetado e 

se constitui ao ser transpassado pelo emaranhado de discursos que o circundam nas relações de 

saber-poder no que tange à temática objeto em discussão: aborto. Até o presente momento a 

pesquisa apontou que os discursos produzem feitos de verdade relacionados à historicidade do 

sujeito. Logo, há aspectos ligados à religião, que controlam a produção desses discursos, 

cerceando e censurando o que pode ou não ser dito, isto é, os demais discursos devem estar em 

conformidade com a posição-sujeito assumida pelo sujeito político. Porém, o que ocorre é uma 

contradição na prática do ritual entre o sujeito político, que é ao mesmo tempo constituído de 

religiosidade. Como já mencionado anteriormente, o lugar de fala do sujeito o autoriza acerca do 

que é possível enunciar dentro daquilo que é considerado moral, ético ou tabu para seu lugar de 

pertencimento. 
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A percepção da linguagem como dispositivo de poder é muito importante, uma vez que ela é a 

forma mais poderosa dos sujeitos materializarem seus discursos. Dentre as diversas formas de 

linguagens existentes, destacamos, para esta pesquisa, o “bajubá”, que teve como uma de suas 

possibilidades de emergência a utilização de expressões das religiões de matriz africana e que, 

em seu funcionamento sócio-histórico, acaba por desenvolver novas formas de subjetivação, em 

especial referindo-se ao sujeito LGBT (acrônimo para Lésbicas, Gays, Bissexuais e 

Transgressores do dispositivo binário de gênero). A justificativa que subsidia este projeto é a de 

que todos os sujeitos têm suas identidades marcadas pelas relações de poder, que implicam em 

processos de subjetivação em um determinado momento histórico. A nossa hipótese é que a 

identidade do sujeito em estudo – construída pela heteronormatividade – sofre ressignificações 

por meio bajubá. Sendo assim, o objetivo desta pesquisa é analisar as condições de possibilidade 

e as relações de poder das expressões em bajubá, em conformidade com o método 

arquegeneaológico do filósofo Michel Foucault. Portanto, investigaremos qual é o acontecimento 

discursivo que possibilitou a emergência dessa linguagem e como, a partir do exercício de uma 

prática de poder heteronormativo, ocorre o exercício da resistência pelo sujeito LGBT. Dito isso, 

ressalvamos que nosso gesto metodológico consistirá em isolar a instância do acontecimento 

discursivo da linguagem bajubeira de modo a descrever as suas condições de possibilidade e 

recortar séries enunciativas de vídeos do youtube com o objetivo de interpretar como estes 

enunciados produzem resistência frente às práticas de normalização alicerçadas em padrões 

heteronormativizantes. Sendo assim, pautados na hipótese de que existe um discurso 

normatizador sobre o sujeito que de alguma forma transgride o dispositivo binário de gênero e/ou 

a heterossexualidade, vinculado ao campo religioso, jurídico e médico-psiquiátrico, que tem como 

um de seus efeitos a ação repressora – é relevante analisar como sujeito LGBT utiliza o bajubá 

como forma de resistência e também como ocorre o processo de subjetivação desse sujeito. 

Temos, portanto, a convicção de que para os estudos do discurso é relevante compreender como 

essa forma de linguagem gera resistência por sujeitos que passaram por processos de construções 

identitárias específicas. 
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Este estudo pretende analisar charges que representam a mulher e o movimento feminista em 

detrimento do machismo através do tempo, além de como se dá a subjetivação do “ser mulher” 

em uma sociedade patriarcal e a decorrência e a larga disseminação dos discursos acerca destes 

dois movimentos na contemporaneidade, para assim, tentar entender como a formação 

discursiva machista se insere na sociedade, como esta é transmitida geração após geração e 

como ocorre a constituição desse “ser mulher” também através das relações de poder existentes 

entre os gêneros. Para tanto, fundamentamo-nos na Análise do Discurso de linha francesa e para 

nos aprofundarmos nos conceitos e definições ligadas a sujeito e subjetividade sem nos 

esquecermos de tratar das esferas sociais, históricas e culturais que permeiam estes discursos e 

os efeitos que estes aspectos trazem serão utilizados teóricos como Fernandes (2007) e Foucault 

(1981;1995;2008), e para adentrarmos nas questões sociais que tratam da relação entre os 

gêneros, do movimento feminista e de suas lutas, bem como os discursos que perpassam esses 

enunciados que se inserem na história e na cultura de uma sociedade, contaremos com os 

apontamentos de Borges et.al (2013), Butler (2010), Beauvoir (1190;1970), Alves e Pitanguy 

(1991) e Pinto (2010). Uma vez que a constituição do sujeito ocorre através da produção da 

subjetividade, o que acaba por permitir a objetivação do sujeito, utilizamos a Análise do 

Discurso de linha francesa para elucidar a forma como o sujeito e sua subjetividade são 

construídos e como as relações de poder se fazem presentes entre os na sociedade. A partir dos 

pressupostos teóricos que aqui serão utilizados e de uma breve investigação histórica sobre o 

papel da mulher e do homem na sociedade e dos movimentos feministas que surgem em 

detrimento do machismo, pretende-se analisar charges que coloquem em evidência a relação 

poder versus resistência na constituição desse “ser mulher”. Este trabalho é fruto da pesquisa 

realizada do mestrado e integra um dos capítulos da dissertação.  
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“3%” é uma série que na primeira temporada apresenta um universo constituído por dois lados: o 

chamado “Lado de Cá”, precário e marginalizado, e o “Lado de Lá”, também conhecido por 

“Maralto”, discursivizado o melhor lugar para se viver, sem injustiças e misérias. Desenvolvida 

por Pedro Aguilera, a série foi lançada pela Netflix Brasil em novembro de 2016 e teve ampla 

audiência por retratar o “Processo” em que jovens de vinte anos disputam para ser parte do 

percentual dos 3% de pessoas que são selecionadas para o “Lado de Lá”. Na trama, o “Processo” 

é responsável por fazer essa seleção, aplicando uma diversidade de provas arriscadas para os 

jovens competidores. Nos oito episódios da temporada inicial, há enunciados que possibilitam a 

identificação do objeto meritocracia, como no caso do slogan do “Processo”: “Você é o criador 

do seu próprio mérito” e em “Aconteça o que acontecer, você merece”. Partindo disso, o objetivo 

desta pesquisa de iniciação científica é analisar o discurso de meritocracia nas práticas de 

confissão dos sujeitos configurados na primeira temporada de “3%”, considerando, como 

fundamentação teórica, a arquegenealogia foucaultiana no que tange à abordagem das relações de 

poder macro e micro (FOUCAULT, 1998), das práticas de confissão e da formação discursiva 

(FOUCAULT, 2008). A metodologia da pesquisa consiste no aprofundamento nas obras 

referenciais selecionadas, na análise do corpus para levantamento de enunciados que apresentam 

a meritocracia e, por fim, na formulação de séries enunciativas a partir do conceito de poder de 

Foucault (1998), que descreve a “microfísica do poder” opondo-se à visão restrita das relações de 

poder como sendo somente exercidas “de cima para baixo” (macro exercício), haja vista que para 

ele o poder também é exercido entre sujeitos de mesma classe, mesmo grupo social etc. (micro 

exercício). Essas relações de macro e micro exercício de poder podem ser vislumbradas na série 

à medida que o “Processo” exerce poder sobre os sujeitos submetidos à seleção enquanto tais 

sujeitos disputam entre si. Desta forma, diante da pertinência de “3%” para uma análise 

discursiva, este estudo pretende contribuir para os estudos discursivos, especialmente no que diz 

respeito ao discurso de meritocracia. Além disso, pretende-se dar visibilidade à cinematografia 

brasileira.  
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Este estudo visa analisar, sob o viés foucaultiano e deleuziano, as relações de interpelação entre 

devir-criança e literatura/poesia e infância nas obras literárias intituladas "Frases do Tomé aos 

três anos", de Arnaldo Antunes, e "Poeminhas pescados numa fala de João”, de Manoel de Barros. 

Esta pesquisa integra o Projeto de Pesquisa “Representações discursivas da infância na produção 

poética de Arnaldo Antunes e Manoel de Barros”, coordenado pelo prof. dr. Antônio Fernandes 

Junior, que se preocupa com a mesma temática. Objetivamos, com este trabalho, buscar nos livros 

supracitados a construção de uma zona de vizinhança constituída entre a poesia e a infância, como 

forma de refletir acerca de novos modos de compor poesia, de refletir sobre o mundo e de abrir 

possibilidades de leitura do poético na contemporaneidade. As análises dos excertos escolhidos, 

os quais formarão o corpus desta pesquisa, terão como suporte, tanto o conceito de devir, próprio 

de Deleuze e Guattari (1997), quanto de conceitos advindos da disciplina de Análise do Discurso 

francesa, sob o viés foucaultiano, como os processos de subjetivação e as séries enunciativas. A 

metodologia adotada é de caráter interpretativista, assim como de leitura comparativa, uma vez 

que acreditamos que os autores não imitam a fala da criança e nem se propõem a escrever de 

forma infantil. Dessa forma, propomo-nos a analisar o diálogo com a infância, essa “zona de 

vizinhança” e a construção do devir, ou seja, aquilo que fica entremeado nas obras literárias 

escolhidas. Para tanto, nos apoiaremos teoricamente, também, em estudos de Fernandes Júnior 

(2011), Fernandes (2012), Foucault (2016) e Larrosa (2006), entre outros autores que serão de 

suma importância para o desenvolvimento da pesquisa. Portanto, pode-se indicar, como hipótese, 

que os autores escolhidos para análise recorrem à infância como estratégia discursiva capaz de 

propor outros olhares sobre a criança, o mundo, o poético contemporâneo e a própria vida. 

Ademais, com o desenvolver do estudo proposto, espera-se os seguintes resultados: refletir sobre 

o conceito devir-criança como vetor de força da poesia e da produção de subjetividade, ou seja, 

como estratégia discursiva; problematizar o conceito de infância para além do contexto literal 

(faixa etária, lógica evolutiva da vida etc.); e o estabelecimento da relação entre poesia e infância, 

demonstrando como esse tema, de fato, se efetiva e se inscreve na obra desse poetas. 
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Esta pesquisa tem por objetivo analisar o seriado Atypical, produzido pela Netflix, que tem como 

protagonista um jovem em idade escolar diagnosticado com a Síndrome de Asperger, hoje 

classificada dentro do Transtorno do Espectro Autista. Considerando a pertinência e a atualidade 

desta temática – o sujeito autista no espaço escolar – objetiva-se estudar como ocorre o processo 

de constituição identitária do sujeito retratado na série a partir dos conceitos foucaultianos de 

“confissão” e de “dispositivo”, tendo em vista traçar quais são os elementos discursivos que 

mobilizam tais conceitos, procurando analisar as redes e os componentes discursivos que 

constituem o dispositivo de confissão, ressaltando-se às condições de possibilidade para a 

emergência da série e o funcionamento do dispositivo como uma resposta à uma demanda 

histórica. Como entrada teórica-metodológica para descrição dos enunciados, utiliza-se a 

arquegenealogia de Foucault, tendo em vista mostrar, também, o par objetivação e subjetivação 

desse sujeito da educação retratado na mídia, que enuncia o modo como se vê frente ao mundo, o 

que, conceitualmente, adequa-se a uma prática de subjetivação, conforme preconiza Foucault 

(2011). Trabalha-se, ainda, as questões relacionadas ao poder imbricadas na constituição desse 

sujeito, considerando a inscrição desse corpo numa instituição escolar regular, retratada na 

materialidade audiovisual em estudo, sendo essa prática de poder referida ao processo de 

subjetivação que ocorre na relação com o outro, no caso em estudo, no âmbito escolar, com um 

sujeito marginalizado neste espaço institucional. Essa pesquisa justifica-se, portanto, pela 

atualidade temática do objeto, tendo em vista a compreensão da constituição identitária do sujeito 

autista discursivizado na série, analisando, por meio da seleção de enunciados, em viés 

arquegenealógico, como esse sujeito da educação, por meio da confissão, subjetiva-se e é 

subjetivado. Justificamos, também, a importância desta pesquisa com relação à contribuição aos 

estudos em Análise do Discurso e também à sociedade, de modo especial à educação de inclusão. 
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Ao longo de sua trajetória de pesquisa e de estudos, e em sintonia com os historiadores da Nova 

História, Michel Foucault pesquisou documentos de natureza diversa, deslocando-se da 

indicação dos grandes acontecimentos e/ou marcos comemorativos, comuns à História 

Tradicional, para acolher e pesquisar a vida “dos homens infames”. Ao problematizar o conceito 

de sujeito e discutir os processos de subjetivação, numa perspectiva histórica, esse autor 

abandona a ideia de sujeito como centro e/ou universalidade para refletir sobre formas de sujeito 

plurais e até marginais. Dentre os percursos adotados por Michel Foucault, encontramos uma 

oportunidade singular de refletir sobre a construção histórica da(s) verdade(s) no ocidente, 

considerando que as mesmas não são evidentes em si mesmas! As “vontades de verdade” são 

construções discursivas, históricas e sociais. Elas atravessam os sujeitos e os constituem, seja 

nos discursos da ficção, da mídia ou da vida social. Nesse sentido e seguindo as orientações 

desse autor, pretende-se, com esta pesquisa, cartografar obras de autoras e autores da literatura 

brasileira contemporânea, cuja proposta estética seja a de resistência aos diferentes discursos 

normalizadores e padronizadores da atualidade, que ainda teimam em definir padrões de 

conduta às chamadas minorias étnicas e raciais. Para este trabalho, selecionamos o livro 

“Sangria” (2017), de Luiza Romão, que problematiza, do ponto de vista feminino, outras formas 

de (re)pensar o lugar das mulheres em diferentes momentos da história do Brasil. Essa autora, 

ao assumir um discurso poético de resistência, adota um discurso que desnuda o funcionamento 

das relações de poder em relação ao (não) lugar ocupado pelas mulheres na atualidade, cujo 

lastro histórico remonta ao período colonial. Segundo Foucault, para se estudar as relações de 

poder deve-se partir das resistências, pois são elas que nos indicarão como o poder funciona e 

de onde ele parte. É a partir dessa indicação que pretendemos analisar a obra supracitada, 

observando como os elementos estéticos e políticos, materializados no discurso do livro 

“Sangria”, adotam estratégias de resistência frente às relações de poder que, ainda, incidem 

sobre os corpos das mulheres.  
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