
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2016/2018 

GT ESTUDOS DISCURSIVOS FOUCAULTIANOS – ANPOLL 

 

Este relatório tem por objetivo relatar as atividades desenvolvidas ao longo do biênio 

2016/2018, tendo em vista a proposta de criação do GT, durante o XXXI ENANPOLL, 

realizado em junho de 2016, na UNICAMP, Campinas, SP.  

 

Na referida proposta, tomamos como tarefa criar um espaço de discussão que reunisse 

pesquisadores de Letras e Linguística em torno do pensamento do filósofo francês Michel 

Foucault, atentando para questões concernentes à linguagem e sua relação com aspectos 

sociais, históricos, políticos e culturais. 

Para tanto, estipulamos as seguintes linhas de atuação: 

1: O método arquegenealógico de análise de discursos 

2: Discurso, poder e resistência 

3: Discurso e produção de subjetividades 

4: O corpo numa abordagem foucaultiana 

5: Discurso, verdade e cuidado de si na contemporaneidade 

6: Dispositivos e tecnologias de governamentalidade  

Decidimos também pela seguinte metodologia de trabalho: 

Apresentação de comunicação oral: doutor ( individual ou co-autoria - apenas um 

trabalho) e doutorando  ( individual ou co-autoria - apenas um trabalho). 

Apresentação de pôster: doutor e doutorando ( individual ou co-autoria) ou mestre e 

mestrando( -individual ou co-autoria). 

   

1. Constituição das linhas de pesquisa e os resultados apresentados.  

 

Após deliberação sobre a organização das linhas de pesquisa, com seus respectivos 

coordenadores, a coordenação do GT conduziu a discussão por e-mail para a formulação 

das ementas. Durante o evento, as linhas foram transformadas em mesas temáticas, 

conforme descrição seguinte: 

  



Mesa 1 O método arquegenealógico de análise de discursos   

Coordenação: Maria do Rosário Gregolin (UNESP, Araraquara). 

Essa mesa contou com a inscrição de cinco proposições, sendo que um inscrito não 

compareceu no dia da apresentação. Visou discutir as ferramentas teóricas depreendidas 

dos estudos de Foucault, bem como sua mobilização durante a análise de corpora 

discursivos. 

 

Mesa 2 O corpo numa abordagem foucaultiana 

Coordenação: Cleudemar Alves Fernandes (UFU) 

Nessa mesa apresentaram três expositores que debateram questões relativas ao corpo e 

dessubjetivação; relação entre escrita dos e nos corpos, utopias e subjetivações; e o corpo 

entre o visível, o enunciável e os lugares de verdade. 

 

Mesa 3 Discurso e produção de subjetividades   

Coordenação: Regina Baracuhy (UFPB)  

A tônica dada a essa mesa pelos seus debatedores girou em torno de  questões 

relativas à produção de subjetividades entre o saber popular e a ciência médica; a 

constituição do sujeito-mulher em interrogatórios de réus acusados de feminicídio e o 

tempo inacabado na constituição de subjetividades. 

 

Mesa 4 Discurso, poder e resistência 

Coordenação: Antônio Fernandes Júnior (UFG, Catalão) 

Tendo como norte a ideia de resistência em relação a algum tipo de poder instituído, as 

discussões pontuaram aspectos concernentes às modalidades enunciativas de resistências 

em enunciados sobre manifestações de grevistas em confronto com o estado; ao exercício 

de poder em relação ao sujeito negro inserido em manifestações culturais; ao par memória 

e resistência em contextos de crise política; e aos elementos de dizibilidades e de 

visibilidades presentes em discursos nos quais os sujeitos são posicionados como infames. 

 

Mesa 5 Discurso, verdade e cuidado de si na contemporaneidade 

Coordenação: Vanice Sargentini (UFSCar) 

Essa mesa contou com a apresentação de duas pesquisas que problematizaram os 

discursos em excesso, pós-verdade e a vida não dissimulada como estética da existência, 

bem como o dizer-a-verdade e o sujeito político na contemporaneidade. 



 

Mesa 6 Dispositivos e tecnologias de governamentalidade 

Coordenação: Pedro Navarro (UEM) 

As discussões realizadas na última mesa do GT tiveram como foco as seguintes questões: 

o campo associado, a formação do objeto discursivo e a constituição dos dispositivos; o 

dispositivo colonial em relação à violência contra mulheres políticas, negras e 

homossexuais; as cartografias de rua como práticas de governamentalidade e movimentos 

de resistência; e dispositivos de governamentalidade da velhice em discursos da web. 

  

2. Painéis 

O GT abriu espaço também para apresentação de pesquisas de mestrandos na forma de 

painel. Os temas foram os seguintes: práticas discursivas de objetivação/subjetivação 

do/sobre o idoso na internet; modos de enunciar o sujeito surdo em vídeos do youtube; e 

a medicalização do corpo feminino nas tramas midiáticas. 

 

 

Pedro Navarro – Coordenador  

Vanice Sargentini – Vice-Coordenadora 

 

Cuiabá- MT, 29 de julho de 2018.  

 


