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RESUMO

O  presente  trabalho  tem  como  objetivo  central  analisar  efeitos  de  sentido  em

reportagens produzidas pela Agência Pará de Notícias sobre a pandemia de Covid-

19. Nosso interesse é apreender como  se articula  a relação entre poder-saber e

verdade na produção de sentidos, procurando problematizar tais conceitos  partir,

sobretudo, dos estudos foucaultianos, sob a compreensão de que é no domínio da

governamentalidade  que  as  políticas  de  Estado  funcionam como dispositivos  de

segurança  e  de  controle  da  população,  ou  seja,  na  governamentalidade  ou

biopolítica, se há ganhos, por um lado, com políticas públicas que se apresentam

como formas de cuidado com a população, por outro lado, há perdas quando  por

meio de tais políticas o Estado atua fortemente no controle de subjetividades. Neste

sentido,  a  partir  da proposta  teórica  foucaultiana de  fazer  um  diagnóstico  do

presente, pautamos as análises no método arqueogenealógico, a partir do qual o

arquivo do que já foi dito no âmbito do Governo do Estado do Pará é apreendido,

não  com  a  pretensão  de  reunir  todos  os  documentos  do  arquivo  (reportagens,

anúncios, legislações etc.) produzidos sobre a pandemia, mas de circunscrever nas

análises  como  os  discursos  da  governamentalidade  se  espraiam  por  diferentes

domínios (médicos, educacionais, administrativos, jurídicos e etc.) e se entrecruzam

numa rede de sentidos produtora de novas condutas dos sujeitos, de controle dos

corpos, de determinação de espaços de circulação, de produção de verdades sobre

efeitos da pandemia etc. Não se trata, portanto, de rejeitar as ações do Estado com

suas políticas públicas, mas de compreender os efeitos de sentidos produzidos na

relação com a população, entendidos como governamento. É nessa perspectiva que

apreendemos  enunciados  que  circulam  nos  discursos  governamentais  sobre  a

pandemia, na relação entre o que já foi dito no mesmo ou em outros domínios do

saber e o que passa a ser dito em contexto de pandemia, em diferentes domínios

(educacional,  médico,  jurídico,  econômico,  administrativo,  etc.),  mas  entendendo

que esses discursos se entrecruzam para sustentar uma razão de governamento.

Para  tanto,  selecionamos  oito  reportagens  produzidas  e  veiculadas  em  formato



online pela/na  Agência  Pará  de  Notícias  do  Governo  do  Estado

<https://agenciapara.com.br/noticias.asp>,  entre  os  meses  de  março  de  2020  e

novembro  de  2021.  A  escolha  do  material  de  análise  foi  feita  considerando  a

identificação de regularidades enunciativas e semelhantes sistemas de dispersão no

arquivo da pandemia de Covid-19, que atravessam unidades no político, no jurídico,

no econômico, na medicina, na ciência, na educação etc.. A partir das regularidades

discursivas  construímos  cinco  eixos  de  análise  nos  quais  agrupamos  as  oito

reportagens em: 1) Técnicas de segurança no domínio governamental; 2) A arte de

governar recriando estratégias de poder; 3) Dispositivos de vigilância e controle da

população;  4)  Técnicas  produtoras  de  verdades;  e  5)  Dispositivos  de  confissão:

técnicas subjetivadoras. Tal como procede o método arqueológico, as regularidades

discursivas  se  filiam  a  dadas  formações  discursivas  caracterizadas  pelo  objeto,

pelos temas, pelo estilo, pelas estratégias enunciativas.

Palavras-chave: Governamentalidade; Poder-saber-verdades; Dispositivo midiático;

Pandemia de Covid-19.

https://agenciapara.com.br/noticias.asp


ABSTRACT

This study aims to analyze the effects of meaning in reports produced by the Pará de

Notícias Agency about the Covid-19 pandemic. Our interest is to understand how the

relationship between power-knowledge and truth is articulated in the production of

meanings,  seeking  to  problematize  such  concepts  from,  above  all,  Foucauldian

studies, under the understanding that it is in the domain of governmentality that state

policies  function  as  security  and  control  devices  of  the  population,  that  is,  in

governmentality or biopolitics, if there are gains, on the one hand, with public policies

that are presented as forms of care for the population, on the other hand, there are

losses  when  through  such  policies  the  State  acts  strongly  in  the  control  of

subjectivities. In this sense, based on the theoretical Foucaultiana proposal to make

a diagnosis of the present, we guide the analyzes in the archeological method, from

which the archive of what has already been said in the framework of the Government

of the State of Pará is seized, not with the intention of gathering all the documents of

the archive (reports, announcements, legislation etc.) produced about the pandemic,

but of circumscribing in the analyzes how the discourses of governance spread over

different domains (medical, educational, administrative, legal and etc.) and intersect

themselves in a network of senses producing new conduct of the subjects, control of

the bodies, determination of It is not, therefore, a question of rejecting the actions of

the  State  with  its  public  policies,  but  of  understanding the  effects  of  the  senses

produced in the relationship with the population, understood as governance. It is from

this perspective that we learn statements that circulate in government discourses

about the pandemic, in the relationship between what has already been said in the

same or in other fields of knowledge and what happens to be said in the context of a

pandemic, in different areas (educational, medical, legal, economic, administrative,

etc.),  but  understanding  that  these  discourses  intersect  to  sustain  a  reason  for

governance. To do so, we selected eight reports produced and transmitted in an

online  format  by  the  State  Government's  Pará  News  Agency

<https://agenciapara.com.br/noticias.asp>, between the months of March 2020 and

https://agenciapara.com.br/noticias.asp


November 2021. The choice of the material for analysis was made considering the

identification  of  enunciative  regularities  and  similar  systems  of  dispersion  in  the

archive  of  the  Covid-19  pandemic,  which  traverse  units  in  the  political,  legal,

economic,  medicine,  science,  education etc.  Based on discursive regularities,  we

constructed  five  axes  of  analysis  in  which  we  grouped the  eight  reports  into:  1)

Security techniques in the government domain; 2) The art of governing by recreating

power  strategies;  3)  Monitoring  and  control  devices  for  the  population;  4)  Truth-

producing  techniques;  and  5.  Confession  devices:  subjective  techniques.  As  the

archeological method proceeds, the discursive regularities are affiliated with given

discursive  formations  characterized  by  object,  themes,  style,  and  enunciative

strategies. 

Keywords: Governmentality; Can-know-truths; Media device; Covid-19 pandemic.
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1 INTRODUÇÃO

Sei que, às vezes, uso
Palavras repetidas

Mas quais são as palavras
Que nunca são ditas? (Legião Urbana)

A Covid-19 ou novo coronavírus1, doença causada pelo vírus SARS-CoV-2,

provocando Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) dentre outros sintomas,

chama a  atenção  de  diferentes  segmento  da  sociedade  pelo  rápido  avanço  em

escala mundial por mais de 200 países, apresentando assim números assombrosos

de infectados e principalmente de casos de mortes, desde o registro dos primeiros

casos identificados em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, província de Hubei,

na República Popular da China.

Em 30  de  janeiro  de  2020,  em um primeiro  momento, foi  declarada  pela

Organização Mundial de Saúde (OMS) o surto do novo coronavírus caracterizando-

se como uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), e

posteriormente, em 11 de março de 2020, a Covid-19 passa a ser caracterizada

como uma pandemia, devido a sua rápida disseminação e alta letalidade, afetando

milhões de pessoas.

No Brasil, os primeiros casos oficiais foram registrados em fevereiro de 2020

na cidade de São Paulo, no período pós-carnaval, todavia, notícias posteriores dão

conta de um caso notificado ainda no mês de janeiro2, segundo fontes do Ministério

da Saúde. No Pará, os primeiros casos de Covid-19 citados datam de março de

2020, o que demonstra a rápida disseminação do vírus por todo o mundo.

Com a pandemia do novo coronavírus criou-se um cenário mundial repleto de

medos,  inseguranças  e  incertezas,  obrigando  a  mobilização  de  várias  entidades

governamentais  e  não  governamentais  para  tentarem conter  a  disseminação  do

vírus e encontrar solução para acabar com a doença, ou ao menos atenuar sua

rápida  disseminação.  Com  isso,  a  Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS)  criou

protocolos de segurança epidemiológicos, sugerindo aos representantes dos países

que  tomassem  medidas  preventivas  à  proliferação  e  contágio  do  vírus,

1 Disponível em: <https://www.paho.org/pt/covid19/historico-da-pandemia-covid-19  >  , Acesso em: 20
dez. 2021.
2 Disponível  em:  <https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,primeiro-caso-da-covid-19-no-brasil-e-
do-fim-de-janeiro-diz-ministerio-da-saude,70003258394>. Acesso em: 14 dez. 2020. 

https://www.paho.org/pt/covid19/historico-da-pandemia-covid-19
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recomendação que não foi bem recebida pelos líderes de alguns os países, dentre

eles o do Brasil.

A partir desses fatos, diversas divergências surgiram entre as recomendações

da OMS e os representantes destes países, que rejeitaram as recomendações sobre

políticas  de  combate  à  doença.  Como  mencionado,  neste  grupo  de  oposição

encontra-se  o  Brasil  na  figura  do  então  presidente  da  República  Jair  Messias

Bolsonaro3 e de seus ministros que juntos passaram a adotar um conjunto de atos e

omissões  no  entorno  da  doença,  que  incluiu  desde  atos  normativos  e  atos  de

governo, até atos de propagandas contra a saúde pública como negar a doença, ora

minimizando os seus efeitos (é só uma “gripezinha”, associando a uma chuva, etc),

ora  polemizando,  com informações sem embasamento  técnico-científico  (como o

uso  do  kit  Covid,  etc),  ora  com a  disseminação  de  notícias  falsas  (fake  news)

disparadas em suas redes sociais e na de seus apoiadores/seguidores, até mesmo

incitando  a  população  expor-se  ao  vírus,  banalizando   inclusive  as  mortes  que

ocorreram(iam) em decorrência da doença pandêmica, enunciando (“E daí, quer que

eu faça o quê?”, “Eu não sou coveiro”, “Eu sou messias, mas não faço milagres”)

entre outras tecnologias.

Essas frequentes manifestações do então presidente do Brasil contra a saúde

pública, além de gerar desconfortos entre o Governo Federal e os governadores

estaduais,  também causaram conflitos entre as esferas de poder,  especialmente

sobre  que  medidas  sanitárias  adotar  e  até  mesmo  se  deveriam  adotar  algum

procedimento, medidas de urgência necessárias para a contenção do contágio da

doença Covid-19 e para a proteção da população, que à época já encontrava-se

vulnerável  ao  vírus,  já  disseminado  pelo  mundo:  uma  prenúncio  de  tragédia

desenhada, com previsões alarmantes para um grande número de mortes, como já

vinha acontecendo na Itália, Alemanha e em outros países4 e que, infelizmente, se

concretizou ao longo dos dois anos de pandemia.

Diante da negação da doença e da produção de  fake news pelo Governo

Federal,  e  consequentemente,  a  inoperância  do  Ministério  da  Saúde  em adotar

protocolos sanitários, em criar um plano contingencial etc., coube a cada esfera de

3Disponível  em:  https://www.poder360.com.br/1-ano-de-covid-no-brasil/251-mil-mortes-por-covid-
relembre-as-falas-de-bolsonaro-sobre-a-pandemia/, acesso em 10 dez. 2021.
4Disponível  em:  https://pebmed.com.br/coronavirus-tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-a-nova-
pandemia/, acesso em 20 jan. 2022.

https://www.poder360.com.br/1-ano-de-covid-no-brasil/251-mil-mortes-por-covid-relembre-as-falas-de-bolsonaro-sobre-a-pandemia/
https://www.poder360.com.br/1-ano-de-covid-no-brasil/251-mil-mortes-por-covid-relembre-as-falas-de-bolsonaro-sobre-a-pandemia/
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governo (no âmbito estadual e municipal) adotar suas próprias políticas sanitárias de

disseminação e contagio da doença, buscando abrandar o quadro da pandemia do

novo coronavírus, dentro do que suas competências permitiam naquele momento.

Nesse contexto, alguns governadores seguiram os direcionamentos da esfera

Federal de nada fazer, com a alegação de haver um “superdimensionando do poder

destruidor  do  vírus”.  Todavia,  a  maioria  dos governantes  mobilizaram-se criando

seus próprios Grupos de Trabalho (GTs)  e protocolos de biossegurança, guiados

pelas recomendações da OMS (com publicação de atos normativos, com restrições

à população, dentre outras medidas) para o controle da doença.

Num cenário  conflituoso  entre  as  esferas  de  governo,  as  instituições

judiciárias se abstiveram de gerir  o conflito de competências, optando por decidir

somente sobre as demandas que fossem ajuizadas sobre e para a Covid-19, cada

juizado  em  sua  esfera  de  atuação  (1º  grau,  2º  grau,  STJ,  STF),  com  a

regulamentação de procedimentos e instituição de protocolos internos, no âmbito

dos Tribunais de Justiça de cada Estado.

O Governo  do  Pará,  alinhado  com  as  recomendações  da  Organização

Mundial  de  Saúde-OMS,  vai  de  encontro  às  (in)decisões  da  esfera  federal,

anunciando a criação de uma força-tarefa por meio da Procuradoria-Geral do Estado

(PGE) e de outros órgãos do Estado (esfera pública e privada), para combater a

pandemia  de Covid-19,  com a adoção  de um conjunto  de medidas preventivas,

dentre  elas  atos  normativos,  atos  de  governo  e,  especialmente,  atos  de

propagandas, que incluíam a publicação de decretos, a compra de insumos e de

equipamentos  médicos  e  hospitalares,  a  criação  de  hospitais  de  campanha,  a

contratação de novos profissionais da saúde, dentre outros atos.

Durante  a  explosão  da  doença  Covid-19,  ciência  e  medicina  ganharam

grande  notoriedade  nos  meios  de  comunicação  (jornais  escritos,  televisivos,

propagandas e publicidades onlines, em sites, blogs, redes sociais, etc.), por serem

considerados campos  legitimadores de saber,  geradores de verdades científicas,

ritualizadas e previamente reguladas. (FOUCAULT, 1996). Neste processo, a mídia5

também assumiu a posição de produtora e mediadora de saberes, de poderes e de

5 O termo mídia é utilizado nesse trabalho enquanto meio de comunicação social. (CANAVILHAS,
2009).
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“regimes  de  verdades”  sobre  a  doença  Coronavírus,  discursivizando  junto  à

população o seu compromisso com a verdade.

É neste cenário pandêmico de um acontecimento histórico que nos interessa

compreender o funcionamento da discursividade sobre as vontades de verdade que

passaram a ser produzidas nas esferas de poder, articuladas por uma forte relação

entre saber, poder e verdade.

Neste  sentido,  estabelecemos  como  objetivo  central  do trabalho  analisar

efeitos de governamentalidade em reportagens do Governo do Estado do Pará no

contexto da pandemia de Covid-19, procurando apreender como a relação poder-

saber e verdades se articulam na produção de sentidos. A partir da identificação das

reportagens publicadas na Agência Pará de Notícias, um perfil oficial de notícias do

Governo  do  Estado  gerenciado  pela  assessoria  de  comunicação,  durante  esse

período pandêmico de Covid-19, entre os meses de março de 2020 e novembro de

2021,  selecionamos  oito  reportagens para  compor  o  corpus  da  pesquisa,  cujas

análises se situam nos estudos discursivos foucaultianos, tomando os conceitos de

governamentalidade,  verdade,  poder  e  saber  como  conceitos  centrais  para

fundamentar nossas análises.

Assim,  a escolha  em  analisar  esse  objeto  simbólico,  que  é  a  pandemia

causada  pelo  novo  coronavírus  ocorreu  por  entendermos  que  os  discursos

governamentais produzidos em torno da pandemia de Covid-19, enquanto discurso

do  poder,  colocam  em  funcionamentos  diferentes  dispositivos  de

governamentalidade ou de uma “arte de governar” que, para além do cuidado com a

população, expõe os modos como as condutas da população são normatizadas e

normalizadas tal como problematizou Foucault (1999b).

Para  isso,  diferentes  saberes  se  articulam,  tais  como  o  saber  da

administração  pública,  o  saber  da  norma  jurídica,  o  saber  econômico,  o  saber

médico  etc.  Todos  esses  saberes  articulados  são  organizados  e  colocados  em

circulação pelo dispositivo midiático, produzindo assim diferentes subjetividades em

tempos de pandemia. 

Nesse  sentido,  a  discursividade  produzida  pelo  Estado  em  torno  do

acontecimento histórico,  que é a pandemia,  produz um acontecimento discursivo

cujos sentidos se deslocam do fato em si para a produção de novos sentidos sobre a
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população,  a  partir  de  diferentes  dispositivos  de  poder:  instruções  normativas,

regulamentos,  decretos,  diagnósticos  de  saúde,  planos  econômicos,  normas

sanitárias, orientações de higiene, medidas de restrição, vigilância sanitária etc.

Em nossa pesquisa, Interessa-nos portanto, apreender no discurso do poder,

como a governamentalidade, a partir de discursos sobre o cuidado com a população,

coloca  em jogo  diferentes  estratégias  e  diferentes  dispositivos  que,  não  apenas

cuida da saúde da população, mas, sobretudo, a regula em suas condutas e em

suas subjetividades, produzindo corpos vigiados, controlados e normatizados.

Em nossas análises, adotamos o método arqueológico foucaultiano, segundo

o qual todo discurso se constitui e se atualiza numa relação de entrecruzamentos,

reconfiguração  ou  de  rejeição  a  outros  discursos.  O  autor  rejeita  qualquer

perspectiva analítica que considere os discursos num processo de causalidade, mas

sempre  inseridos num processo de rupturas.  No método arqueológico, os sentidos

são apreendidos numa rede de relações complexas e o olhar do analista deve dirigir-

se para o funcionamento interno do discurso numa relação irredutível com a história.

É partindo dessa perspectiva teórico-analítica que mobilizamos um conjunto

de  conceitos  que  nos  ajudaram  na  reflexão  sobre  os  acontecimentos

contemporâneos, aqui problematizados a partir do contexto histórico da pandemia

de Covid-19, em relação à biopolítica, à regulação de condutas e as relações de

saber-poder. Consideramos também, que vivemos uma problemática muito delicada

na  contemporaneidade,  que  é  estabelecer  como definir  um discurso  verdadeiro,

especialmente quando se pensa no caos e na sensação de horror, disseminados no

período pandêmico, como o vivenciado nestes últimos dois anos com a pandemia de

Covid-19 (2020-2022), problema que, como demonstraremos, vai além da questão

da saúde pública, problema que ceifou a vida de milhares de pessoas.

Em se  tratando  da  organização  deste  trabalho,  apresentamo-nos  em seis

seções,  das  quais  dedicamos  três  com  a  construção  das  bases  teóricas  que

fundamentaram nossa pesquisa, em uma seção detalhamos o método de análise

que utilizamos e finalizamos com a análise do corpus na sexta e última seção.

Sendo assim, iniciamos nossa pesquisa revisitando os postulados teóricos da

Análise  do  Discurso  francesa,  a  partir  de  seu  percussor  Michel  Pêcheux  e

apresentamos  as  contribuições  teóricas  de  Michel  Foucault  a  este  campo  do
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conhecimento, cujas análises foram fundamentais para compreendermos o discurso

como uma prática nas relações de saber e poder.

A partir das contribuições de Pêcheux e de Foucault para a AD, tecemos, na

segunda seção, considerações acerca das noções de língua, discurso e sujeito, bem

como das noções de enunciado, arquivo e redes de memória, conceitos basilares

que nos ajudam a pensar  sobre como as práticas discursivas e os saberes têm

funcionado na história.  Ao discorrer sobre discurso, arquivo e rede de memórias

investigamos também como o discurso age como operador de memórias no arquivo

midiático da pandemia de Covid-19.

Na terceira seção, abordamos sobre as contribuições de Foucault  para os

estudos  discursivos,  dando centralidade  ao  tratamento  dado  pelo  autor  aos

conceitos de enunciado e de arquivo, sendo o enunciado considerado por ele como

unidade elementar do discurso e o arquivo como o campo mais amplo de tudo que já

se disse sobre um dado objeto discursivo.

 Em  seguida, focalizamos  o  discurso  da  mídia  enquanto  dispositivo  de

produção  e  circulação  de  “vontades  de  verdade”  e  de  controle  das  práticas

discursivas na quarta seção. Apresentamos também a relação entre poder-saber-

verdades, e as tecnologias para um exercício do poder utilizadas no controle do

indivíduo  e  da  população,  por  meio  dos  dispositivos  da  biopolítica  e  da

governamentalidade.

Apresentamos, na  quinta seção, o  trajeto metodológico que deu origem a

presente  pesquisa,  explicitando  a  escolha  teórica  que  movimentou  nosso  olhar,

possibilitando  a  seleção  do  material  de  análise,  as regularidades  discursivas

encontradas entre os enunciados no arquivo da pandemia de Covid-19, evento que

da nossa perspectiva marca um acontecimento histórico, singular e contemporâneo.

Chegamos,  por  fim,  a  última seção,  na  qual  nos  dedicamos à  análise  de

enunciados  agenciados e postos em circulação na mídia digital  representada pela

Agência  Pará  de  Notícias,  onde  selecionamos  as  reportagens  que  compõem  o

corpus desta  pesquisa e  nelas  identificamos  enunciados  que  se  entrecruzam

produzindo sentidos sobre a pandemia no domínio da governamentalidade do poder.
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2 PRESSUPOSTOS DA ANÁLISE DE DISCURSO

2.1 O projeto da análise de discurso na França

O século XX foi marcado pelo avanço dos estudos no campo da linguagem,

especialmente da Análise de Discurso (AD) que tem se tornado um terreno fértil para

a pesquisa em diversas áreas do saber, isso porque estabelece uma relação entre a

linguística e outras disciplinas.

Na França, as discussões inaugurais em torno da Análise de Discurso iniciam

no final  dos anos de 1960,  com os trabalhos dos pesquisadores Jean Dubois e

Michel  Pêcheux,  que partilhavam dos mesmos ideais sobre a luta  de classes,  a

história  e  o  movimento  social.  Ligados  ao  marxismo,  problematizaram a relação

entre discurso e análise. Nesse período a França vivenciava um cenário marcado

por  intensas  manifestações  de  natureza  política  e  intelectual,  de  movimentos

estudantis e de trabalhadores operários. (GREGOLIN, 2003).

Gadet6 (1997) destaca que:

Na França,  a  Análise  de  Discurso  é,  de  imediato,  concebida  como um
dispositivo que coloca em relação, sob uma forma mais complexa do que o
suporia  uma simples  co-variação,  o  campo  da  língua  (suscetível  de  ser
estudada pela  linguística  em sua forma plena) e o campo da sociedade
apreendida pela história (nos termos das relações de força e de dominação
ideológica). (GADET, 1997, p. 8).

É  na  confluência  de  três  campos  de  conhecimento  –  a  Linguística,  o

Materialismo Histórico e a Psicanálise – que o projeto da Análise do discurso “nasce

na crença em uma visão de intervenção política, porque aparece como portadora de

uma crítica ideológica apoiada em uma arma científica, que permitiria um modo de

leitura cuja objetividade seria insuspeitável” (GADET, 1997, p. 8).

Henry  (1997)  destaca  que  Pêcheux  toma  como  objeto  da  AD o  discurso

político,  tendo  como  principal  preocupação  “[…]  a  ligação  entre  o  discurso  e  a

prática política, ligação que, para ele, passa pela ideologia” (HENRY, 1997, p. 30).

No campo da linguística, Pêcheux (1995) ancora-se nas discussões em torno

do trabalho de Saussure, com a teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos

6  Prefácio ao livro Por uma análise automática do discurso: uma introdução a obra de Michel
Pêcheux, escrito por Françoise Gadet e traduzido por Eni Pulcinelli Orlandi, 1997.
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de  enunciação.  Ele  reconhece  a  importância  dos  estudos  saussurianos  para

Linguística, pois na sua percepção, Saussure mostrou a complexidade que envolve

a  língua,  estabelecendo  a  dicotomia  língua/fala  (langue/parole),  enquanto  objeto

abstrato, por entender a língua como um conjunto de signos linguísticos de formas

estáveis e autônomas. Contudo, Pêcheux formula a crítica à linguística formalista

saussuriana, justamente por esta se restringir às características internas da língua

enquanto objeto autônomo, sem considerá-la na sua relação com a história, com a

ideologia. 

Pêcheux  e  Fuchs  (1997d)  reconhecem  que  a  língua  é  relativamente

autônoma em sua ordem própria, uma vez que, ao ser formada por um conjunto de

estruturas,  tem seu  funcionamento  submetido  a  leis  internas  próprias  do campo

linguístico. No entanto, diferentemente da língua entendida como estrutura, tem seu

funcionamento  submetido  à  história,  ou  seja,  a  teoria  do  discurso  ultrapassa  a

sistematicidade da língua porque nessa perspectiva a língua significa na relação

com a história. 

No  que  concerne  à  filiação  da  análise  discursiva  pecheuxtiana  ao

materialismo  histórico,  esta  se  apoia  na  releitura de  Marx  feita  por  Althusser,

sobretudo no que concerne à teoria das formações sociais e suas transformações,

bem  como  à  perspectiva  ideológica  formulada  enquanto  teoria  das  formações

ideológicas. Pêcheux faz intervir tais formulações teóricas na análise de discurso ao

estabelecer a relação irredutível entre discurso e prática política, por meio da qual o

indivíduo é interpelado pela ideologia. 

Na leitura de Althusser (1992), “[…] só há ideologia pelo sujeito e para os

sujeitos. Ou seja, a ideologia existe para sujeitos concretos, e esta destinação da

ideologia  só  é  possível  pelo  sujeito:  isto  é,  pela  categoria  de  sujeito e  de  seu

funcionamento.”  (ALTHUSSER,  1992,  p.  93,  grifos  do  autor).  Sendo  assim,  a

ideologia  só  faz  sentido  no  homem e  para  o  homem,  cuja  manifestação  ocorre

materialmente nas práticas sociais e nas relações que o sujeito estabelece com suas

condições de existência, que é sempre uma relação imaginária. Ou seja, o sujeito

produz  representações  imaginárias  sobre  si  e  sobre  o  outro  a  partir  de  suas

condições concretas de existência.
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Neste sentido, Althusser (1992) assinala que há um jogo de dupla constituição

no  funcionamento  da  ideologia,  pois  ao  mesmo  tempo  em  que  interpela  os

indivíduos concretos  em sujeitos  concretos,  a  ideologia  os  torna assujeitados.  A

ideologia é assim um sistema de representações necessário para a interpretação

dos discursos que se encontram e se entrecruzam como em um emaranhado de fios

discursivos, significando e ressignificando a linguagem e o sujeito.

No campo da psicanálise, Pêcheux apoia-se nos postulados de Freud, a partir

de uma releitura de Lacan sobre a teoria da subjetividade, na busca por um sujeito

do  inconsciente,  descentrado,  que  pensa  ser  livre,  mas  que  é  interpelado  pela

ideologia e que tem sua materialidade constituída pela linguagem.

Conclui-se,  assim, que a base da AD francesa delineou-se enquanto uma

prática discursiva na relação da linguagem com a ideologia, marcada por rupturas e

deslocamentos, por meio do materialismo histórico abordado por Michel Pêcheux.

2.2 As três fases da Análise de Discurso

Conforme  referimos  acima,  os  fundamentos  teóricos  da  AD  de  vertente

francesa foram desenvolvidos por Pêcheux (1997a) a partir da relação estabelecida

entre  ideologia,  língua  e  sujeito  do  inconsciente,  procurando  apreender  no

funcionamento dos discursos os embates e as (re)construções operadas no interior

do campo teórico, construído em três fases distintas.

Na  primeira  fase  da  AD-1  cada  processo  discursivo  é  gerado  por  uma

máquina  discursiva,  concebida  “como  exploração  metodológica  da  noção  de

maquinaria discursivo-estrutural.” (PÊCHEUX, 1997a, p. 311, grifos do autor). Por

ela,  Pêcheux  propõe  analisar  a  produção  discursiva  como  uma  maquinaria

discursivo-estrutural,  com  condições  de  produção  estáveis,  determinadas  por

posição teórica fechada sobre si mesma “[…] de tal modo que um sujeito-estrutura

determina os sujeitos como produtores de seus discursos”. (PÊCHEUX, 1997a, p.

311).  Nessa  perspectiva,  prevalece  a  concepção  de  que  os  discursos  são

homogêneos,  “[…]  com  ordem  fixa,  restrita  teórica  e  metodologicamente  a  um

começo  e  um  fim  predeterminados,  e  trabalhando  num  espaço  em  que  as
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‘máquinas’ discursiva constituem unidades justapostas.” (PÊCHEUX, 1997a, p. 313,

destaque do autor)

Nessa primeira fase, os procedimentos de análise são definidos por etapas,

começando  com  a  seleção  de  “um  corpus fechado  de  sequências  discursivas,

selecionadas” (PÊCHEUX, 1997a, p.  312) seguido da análise linguística de cada

sequência (com foco nas construções sintáticas e no léxico), para então chegar à

etapa  da  análise  discursiva,  que  é  feita  a  partir  da  percepção  da  relação  de

sinonímia e de paráfrases, formando “o lugar de inscrição de proposições de base

características do processo discursivo estudado” (PÊCHEUX, 1997a, p. 313). Por

fim, as etapas de análise se concluem evidenciando que as relações de sinonímia e

de paráfrase decorrem de uma mesma estrutura geradora do processo discursivo.

Pêcheux (1997a) explicita que esse procedimento por etapas visa à análise de uma

superfície  discursiva,  em  busca  de  vestígios  do  processo  de  produção  de  um

discurso, esboçando o que nomeará de teoria do efeito metafórico.

Na  segunda  fase  da  AD-2  Pêcheux  relaciona  à  “justaposição  dos

processos  discursivos  à  tematização  de  seu  entrelaçamento  desigual”.

(PÊCHEUX, 1997a, p. 313, grifos do autor). Na perspectiva da AD-2 “estas relações

são relações de força desiguais entre processos discursivos, estruturando o conjunto

por ‘dispositivos’ com influência desigual uns sobre os outros” (PÊCHEUX, 1997a, p.

314). É nessa fase de estudos que Pêcheux rompe com a concepção de produção

discursiva fechada em si, cujas análises se voltavam para um “corpus fechado de

sequências  discursivas”  (PÊCHEUX,  1997a,  p.  312),  e  passa  a  apreender  o

funcionamento  discursivo  a  partir  da  relação  entre  forças  desiguais.  É  nesse

momento  que  o  autor  toma  de  empréstimo  a  Foucault  a  noção  de  formação

discursiva  (FD)  compreendida  não  como  um  espaço  fechado  (discurso  político,

discurso religioso, discurso científico), mas sempre atravessada por elementos de

outras formações discursivas. A noção de interdiscurso é, também, introduzida como

o “exterior específico” que irrompe no interior da FD produzindo o efeito de evidência

de toda e qualquer FD (Pêcheux, 1997a).

[…]  começa a fazer  explodir  a  noção de máquina estrutural  fechada na
medida em que o dispositivo da FD está em relação paradoxal com seu
“exterior”:  uma  FD  não  é  um  espaço  estrutural  fechado,  pois  é
constitutivamente ‘invadida’ por elementos que vêm de outro lugar (isto é ,
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de  outras  FD)  que  se  repetem  nela,  fornecendo-lhe  suas  evidências
discursivas fundamentais (por exemplo sob a forma de “preconstruídos” e
de "discursos transversos") (PÊCHEUX, 1997a, p. 314). 

A noção de formação discursiva é utilizada assim para designar o lugar onde

o  discurso  e  a  ideologia  se  articulam,  considerando  que  a  FD  é  a  própria

discursivização:

[…]. Toda formação discursiva dissimula, pela transparência do sentido que
nela  se  constitui,  sua  dependência  com  respeito  ao  ‘todo  complexo
dominante’  das  formações  discursivas,  intricado  no  complexo  das
formações ideológicas. (PÊCHEUX, 1995, p. 162, grifos do autor).

Porém,  na  segunda  fase  da  AD,  Pêcheux  ainda  concebe  a  formação

discursiva  de  modo  isolado,  concepção  que  vai  se  alterar  na  terceira  fase  de

investigação,  quando  a  noção  de  formação  discursiva  passa  a  funcionar  como

mediadora  do  funcionamento  discursivo,  do  qual  fazem  parte  as  condições  de

produção e a formação ideológica, num duplo movimento de sentidos.

Esta terceira fase é descrita por Pêcheux (1997b) como “A emergência de

novos  procedimentos  da  AD,  através  da  desconstrução  da  noção  de

maquinarias discursivas: AD-3” (PÊCHEUX, 1997a, p. 315, grifos do autor). Nela,

o  conceito  de  Formação  discursiva  faz  intervir  a  noção  de  heterogeneidade

discursiva,  voltando-se  às  formas  linguístico-discursivas,  em  que  se  inscreve  o

discurso-outro,  como tematizou Authier-Revuz em seus trabalhos.  Nesse sentido,

não se trata mais de conceber a relação entre uma formação discursiva com outra,

de  modo  isolado,  fechadas  em si  mesmas,  mas  de  compreender  que  em uma

mesma formação  discursiva  há  diferentes  posições-sujeito  delineando  processos

discursivos  que sugerem deslizamentos,  ou  mesmo,  deslocamentos de sentidos.

Trata-se do ressoar de palavras-outras em uma palavra, sendo sempre palavras de

outros. (INDURSKY, 2001).

Pêcheux apresenta  alguns questionamentos acerca do trabalho que vinha

desenvolvendo nas duas fases anteriores, indicando, assim, “[…] algumas direções

referíveis  em  um  trabalho  de  interrogação-negação-desconstrução  das  noções

postas em jogo na AD.” (PÊCHEUX, 1997a, p. 315). Assim, realiza o deslocamento

em relação à noção de  maquinaria discursivo-estrutural, proposto na primeira fase

da AD, para o conceito de deriva, a partir “[d]o primado teórico do  outro  sobre o
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mesmo”  (PÊCHEUX, 1997a, p. 315) Abandona de vez a ideia de homogeneidade

enunciativa associada à noção de condições de produção do discurso trabalhada

nas fases anteriores, e passa a considerar “[…] as formas linguístico-discursivas do

discurso-outro. (PÊCHEUX, 1997a, p. 316, grifos do autor).

Parte, portanto, de Authier-Revuz (1982) a concepção do sujeito heterogêneo

nas teorias do inconsciente, como constitutiva da linguagem e do sujeito no interior

de uma perspectiva discursiva, articulada com o ideológico. A teoria do inconsciente

considera que o centro do sujeito deixa de ser o estágio consciente, mas que é

dividido entre o consciente – o “Eu”- e o inconsciente – o “Outro”. Por essa teoria, o

sujeito transita entre os dois polos, sem, contudo, poder definir-se como um sujeito

totalmente consciente do seu dizer. O “Eu” do sujeito perde sua centralidade e o

controle do seu dizer; por outro lado, o “Outro” passa a ser parte de sua identidade.

Vemos assim, um sujeito descentrado que passa a se definir em relação ao “Outro”.

E assim como o discurso, o sujeito é constitutivamente heterogêneo.

2.3 Língua, discurso e sujeito na análise de discurso

Pêcheux (1995) concebe a língua não apenas como um sistema de regras

formais,  mas  como  uma  teoria  dos  mecanismos  sintáticos  e  semânticos  dos

processos  discursivos,  determinados  pela  história,  a  partir  da  qual  a  ideologia

interpela os sujeitos. 

Dessa percepção, Pêcheux reconhece que a língua tem sua ordem própria,

mas defende que ela é relativamente autônoma, justamente porque os sentidos não

estão no sistema linguístico em si, mas determinados por condições de produção

dadas, de que a ideologia faz parte. É dessa perspectiva que o autor afirma que a

semântica constitui “[…] para a  Linguística, o ponto nodal das contradições que a

atravessam  e  a  organizam”  (PÊCHEUX,  1995,  p.  20,  grifos  do  autor),  em  um

movimento que ao mesmo tempo encobre e manifesta essas contradições.  Com

isso,  Pêcheux  assinala  que  é  justamente  no  domínio  da  Semântica  que  a

Linguística, mesmo não reconhecendo, se aproxima dos sentidos.

Assim, para Pêcheux (1995), só justifica tomar a Linguística como campo de

estudos, “[…] na perspectiva de uma análise materialista do efeito das relações de
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classe  sobre  o  que  se  pode  chamar  as  ‘práticas  linguísticas’  inscritas  no

funcionamento  dos  aparelhos  ideológicos  de  uma  formação  econômica  e  social

dada” (PÊCHEUX, 1995, p. 24), justamente porque interessa para a AD, efeitos de

sentidos determinados por relações entre linguagem e história.

Com base nos estudos de Ullman (1952), Pêcheux (1997b) explica que entre

as consequências da operação de exclusão efetuada por Saussure estão “[…] as

implicações  da  oposição  entre  língua  e  fala.  Esta  oposição  pertence  à  tradição

linguística pós-saussuriana.” (PÊCHEUX, 1995, p. 71).

Para Ullman “[…] A fala é um ato manifestado na linguagem. […] pressupõe

um contexto, uma situação concreta e determinada.  A língua,  ao contrário é um

sistema  virtual  que  só  se  atualiza  na  e  pela  fala.”  (ULLMAN,  apud PÊCHEUX,

1997b, p. 71). E é no interior dessa reflexão que Pêcheux instaura um novo campo

de  investigação,  tomando  o  discurso  como  objeto  de  análise,  regrado  pelas

questões de espaço e de tempo das práticas humanas, enquanto efeito de sentidos,

construídos a partir de determinações histórico-social.

[…]  Só por  sua  existência,  todo discurso marca  a possibilidade de uma
desestruturação-reestruturação dessas redes e trajetos: todo discurso é o
índice  potencial  de  uma  agitação  nas  filiações  sócio-históricas  de
identificação, na medida em que ele constitui ao mesmo tempo um efeito
dessas  filiações  e  um trabalho  (mais  ou  menos  consciente,  deliberado,
construído ou não, mas de todo modo atravessado pelas determinações
inconscientes) de deslocamento no seu espaço.(PÊCHEUX, 2008, p.  56-
57).

Assim como a linguagem, o sujeito para a AD se constitui na relação com a

história,  com a ideologia.  Por  isso,  não entra  nas problematizações da AD uma

noção de sujeito individual, empírico, origem e detentor dos sentidos. O sujeito é

sempre efeito de interpelações ideológicas que se manifestam no jogo das posições

imaginárias.

Assim, o sujeito cristão, político, professor, mãe, pai, aluno etc. se constitui

pelo  jogo  das  representações  imaginárias  que  as  ideologias  disponibilizam

socialmente, em uma dada conjuntura histórica, para cada uma dessas posições,

numa relação complexa entre a posição que o sujeito ocupa e as representações

construídas sobre a posição que ele ocupa.
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Em cada fase da AD, o sujeito foi concebido conforme foi concebida a sua

relação com o discurso e com a história. Assim, na AD-1 o sujeito foi  concebido

como  assujeitado  à  maquinaria  discursiva,  submetido  às  regras  específicas  que

delimitam o discurso que enuncia. Sendo assim, o sujeito não pode ser concebido

como fonte de seu próprio discurso. Na AD-2, “o sujeito do discurso continua sendo

concebido como puro efeito de assujeitamento à maquinaria da FD com a qual se

identifica”.  (PÊCHEUX,  1997a,  p.  314).  Sobre  isso,  Brandão (1994),  afirma que,

embora diferentes em sua concepção, as noções de sujeitos da AD-1 e da AD-2 são

influenciadas por  uma teoria  da  ideologia na  qual  o  sujeito  é  colocado em uma

determinada formação ideológica e formação discursiva.

 Portanto, na AD-1 e na AD-2, concebido como interpelado pela ideologia, o

sujeito é também concebido como um sujeito inconsciente, uma vez que  não tem

acesso às reais condições de produção de seu discurso. Na AD-3, por sua vez, a

posição do sujeito é tomada de uma forma menos estruturalista, de modo que a

noção de sujeito sofre um deslocamento, passando de um sujeito assujeitado para

um sujeito constitutivamente heterogêneo, dividido, portanto aberto a deslocamentos

de posições.

Para Pêcheux (1995), o sujeito do discurso se inscreve na história através de

inter-relações subjetivas, discursivas e pela descontinuidade das ciências/ideologia,

e “todo processo discursivo se inscreve em uma formação ideológica de classes”.

(PÊCHEUX,  1995,  p.  92).  Dessa  maneira,  todo  dizer  é  marcado  por  posições

ideológicas  que  jogam  numa  relação  com  o  processo  sócio-histórico  de  onde

enuncia.

É essa relação que determina a assunção de uma forma-sujeito (pai, mãe,

cristão, juiz etc.) que fornece as evidências pelas quais todo mundo sabe o que é ser

pai, ser mãe, ser filho, ser cristão, ser jurista,  ser professor,  esquecendo que ao

ocupar  uma  dessas  posições,  as  regras  já  estão  dadas  pela  ideologia.  São  as

evidências fornecidas pelas ideologias acerca dessas posições, por exemplo, que,

segundo Pêcheux, “mascaram, assim, sob a ‘transparência da linguagem’,  aquilo

que  chamaremos o  caráter  material  do  sentido  das palavras  e  dos  enunciados”

(PÊCHEUX, 1995, p.160, grifos do autor), conforme discutiremos a seguir.
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2.4 Condições de produção e efeitos de sentidos

No  que  se  refere  à  noção  de  condições  de  produção,  um  conceito

fundamental para a AD, de acordo com Pêcheux (1997b), refere-se ao conjunto de

mecanismos que estão na base da produção de um discurso dado e em dadas

circunstâncias históricas. Neste sentido, “[…] um discurso é sempre pronunciado a

partir de condições de produção dadas.” (PÊCHEUX, 1997b, p. 77, grifos do autor).

Para o autor, faz parte das condições de produção de todo discurso o “jogo

das formações imaginárias” ou o jogo de imagens em que o sujeito se insere a partir

da posição que ocupa, da posição do outro a quem o discurso se dirige, da sua

posição em relação à sua própria posição, da sua posição em relação à posição do

outro, da sua posição em relação ao objeto do discurso, da posição do outro em

relação ao objeto de discurso. Todo o jogo imaginário decorrente destas e de outras

posições do sujeito que enuncia são determinados por suas relações com a história,

com sentidos disponibilizados pela história acerca dessas posições.

As condições de produção regulam o funcionamento do discurso por meio dos

mecanismos das relações de forças, das relações de sentidos e da antecipação com

outros discursos. Neste sentido, as condições de produção de um enunciado mudam

conforme a formação ideológica, a partir de uma dada posição. Sendo assim, não se

deve falar em “sentido” como produto pronto, finalizado, pois os sentidos não são

cristalizados ou da ordem de um dado. Orlandi (1987, p. 110) destaca que: “[…]

essas condições de produção caracterizam o discurso, o constituem e como tal são

objeto da análise”, pois a AD desloca de uma perspectiva assentada na distinção

entre nível linguístico e discursivo para a relação entre “condições materiais de base

sobre as quais se desenvolvem os processos discursivos”. (ORLANDI, 1987, p. 110,

destaques da autora).

Ao considerar que não dá para analisar um discurso como uma sequência

linguística  fechada,  Pêcheux  (1997b)  destaca  que  as  teorias  de  enfoques

psicofisiológicas e psicológicas do comportamento, baseadas no sistema estímulo-

organismo-resposta  (S-O-R),  assim  como  as  teorias  sociológicas  e

psicossociológicas com enfoque no esquema emissor-mensagem-receptor (E-M-R),

não  são  suficientes  para  explicar  o  funcionamento  discursivo,  uma  vez  que  o
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discurso não corresponde a atos fisiológicos de organismos humanos individuais. No

primeiro modelo, anula-se o lugar do produto (S) e do destinatário (R), concepção

coerente com o esquema de estimulação física e reação orgânica próprio dessa

concepção; no segundo caso, a teoria da comunicação, subjacente ao esquema E-

M-R, concebe a  mensagem como transmissão de informação por meio do contato

estabelecido entre A e B. (PÊCHEUX, (1997b).

Pêcheux propõe que a concepção de informação que sustenta o esquema da

teoria  da  comunicação  seja  superada,  substituindo  a  noção  de  mensagem  por

discurso, recusando, assim, a ideia de transmissão de informação entre destinador e

destinatário, uma vez que, o que se tem entre dois pontos da interlocução (A e B)

são “efeitos  de sentido”  entre  interlocutores,  e  não propriamente transmissão de

informação.

Assim, a compreensão de discurso desloca a ideia de sentidos presos às

palavras  ou  originado  no  sujeito  que  tudo  sabe.  É  porque  o  sujeito  ocupa

determinadas posições ideológicas na estrutura da formação social que ao dizer o

que diz produz sentidos imaginários. Para Pêcheux:

[…] não há espaço teórico socialmente vazio no qual se desenvolveriam as
leis de uma semântica geral (por exemplo, leis da “comunicação”), e no qual
se  reintroduziriam,  na  qualidade  de  parâmetros  corretivos,  “restrições”
suplementares, de natureza social. […] o discursivo só pode ser concebido
como um processo social cuja especificidade reside no tipo de materialidade
de sua base. (PÊCHEUX E FUCHS, 1997d, p. 177)

Tomando por base “[…] que o sujeito se constitui pelo ‘esquecimento’ daquilo

que o determina” (PÊCHEUX, 1995, p. 163, aspas do autor), o autor elabora a tese

do descentramento do sujeito pelo desenvolvimento dos conceitos de esquecimento

nº  1  e  de  esquecimento  nº  2  (relacionados  à  polissemia  e  à  paráfrase)  e  dos

processos de dissimulação discursiva, colocando a relação direta entre a ideologia e

o inconsciente. Por essa teoria o sujeito carrega a ilusão de ser a fonte do seu dizer

ao mesmo tempo a de que todo dizer só detém um sentido.

Ao postular o conceito dos dois esquecimentos, Pêcheux e Fuchs (1997d)

destacam que,  apesar  de  bem diferente  um do outro,  ambos os  esquecimentos

estão  ligados às  condições  de produção  do  discurso.  O esquecimento  nº  2  (da

ordem  da  enunciação),  caracterizado  por  um  funcionamento  do
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pré-consciente/consciente,  produz  no  sujeito  a  ilusão  de  que  seu  discurso  e  os

sentidos são únicos, “[…] pelo qual ‘seleciona’ o que diz no interior da formação

discursiva que o domina, isto é, no sistema de enunciados, formas e sequências que

nela se encontram em relação de paráfrase.” (PÊCHEUX, 1995, p. 173). Por ele, o

sujeito esquece que todo enunciado pode ser outro, esquece que os sentidos não

vêm das palavras, mas das condições de produção discursiva.

O esquecimento nº 1, “[…] cuja zona é inacessível ao sujeito, precisamente

por esta razão, aparece como constitutivo da subjetividade na língua.” (PÊCHEUX &

FUCHS, 1997d, p. 177). Nele, o sujeito afetado pela ideologia tem a ilusão de ser a

fonte de seu dizer, a origem. Há um desconhecimento de natureza inconsciente do

sujeito, “[…] no sentido em que a ideologia é constitutivamente inconsciente dela

mesma  (e  não  somente  distraída,  escapando  incessantemente  a  si  mesma.)”

(PÊCHEUX & FUCHS, 1997d, p. 177).

Ao  utilizar  a  terminologia  freudiana  do  funcionamento  psicanalítico  dos

sujeitos,  Pêcheux  reforça  que  não  pretendeu  debater  sobre  a  relação  entre

ideologia, inconsciente e discursividade, mas sim “caracterizar o fato de que uma

formação discursiva é constituída-margeada pelo que lhe é exterior, logo por aquilo

que  aí  é  estritamente  não-formulável,  já  que  a  determina,  e,  ao  mesmo tempo,

sublinhar  que  esta  exterioridade  constitutiva  em  nenhum  caso  poderia  ser

confundida com o espaço subjetivo da enunciação.”  (PÊCHEUX E FUCHS, 1997d,

p. 177-178, grifos do autor).

De  acordo  com  Pêcheux  e  Fuchs  (1997d)  todo  processo  discursivo  está

submetido às formações imaginárias e à imagem que A e B podem atribuir a si e

também  em  relação  ao  referente  C,  imagens  que  devem  ser  tomadas  como

representações  imaginárias, pois  os  lugares  são  representados  nos  processos

discursivos  em que  são  colocados  em jogo,  no  qual  o  sujeito  tem a  ilusão  de

controlar seu próprio discurso.

Com  base  no  quadro  imaginário,  a  AD  se  interessa  pelo  jogo  de

representações  do  sujeito  do  discurso,  a  partir  de  dadas  posições  imaginárias

determinadas  por  formações  ideológicas. O  sujeito  é  assim  constituído  pelo

esquecimento  e  ao  dizer  não  percebe  ou  reconhece  que  seu  dizer  é  efeito

ideológico, compreendido como processo em que a língua se inscreve como uma
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materialidade linguística social e histórica, mobilizando interpretações e produzindo

sentidos.

2.5 Interdiscurso, memória discursiva e acontecimento

Neste  tópico,  apresentamos  algumas  noções  centrais  para  o  trabalho  da

análise  do discurso:  acontecimento,  memória  discursiva e  interdiscurso,  que não

devem  ser  tomada  como  noções  isoladas,  mas  dentro  de  uma  “uma  rede  de

relações teórico-analíticas.” (INDURSKY, 2003, p. 102).

Em seus estudos, Pêcheux (1999; 2008; 1995; 1997d) realiza a análise dos

acontecimentos discursivos, das mudanças que ocorrem no discurso e das novas

significações evocadas pelo acontecimento histórico através de produção de novas

séries de enunciados produzidos a partir  do movimento de desestabilização que

ocorre como efeito da memória discursiva.

Pêcheux (1999) destaca que a memória trabalhada na perspectiva da AD não

é  da  ordem  da  lembrança  pessoal  “[…]  no  sentido  diretamente  psicologista  da

‘memória  individual’,  mas  nos  sentidos  entrecruzados  da  memória  mítica,  da

memória  social  inscrita  em  práticas,  e  da  memória  construída  do  historiador.”

(PÊCHEUX,  1999,  p.  50,  destaque  do  autor).  Ao  remeter  o  funcionamento  da

memória  discursiva  a  esses  diferentes  domínios  (míticos,  social  etc.),  Pêcheux

observa  que  o  risco  possibilitado  por  essa  aproximação  de  campos  se  deve

justamente ao fato de a AD se constituir  em uma disciplina “[..]  que vai além da

referência explícita e produtiva da linguística, até tudo o que toca as disciplinas de

interpretação: logo a ordem da língua e da discursividade, a da ‘linguagem’, a da

‘significância’ (Barthes), do simbólico e da simbolização.” (PÊCHEUX, 1999, P. 50).

Por isso mesmo, persiste nessa aproximação a ideia de uma fragilidade ou de

uma tensão  inscrita  no  espaço da memória  a  partir  de  uma forma –  limite  que

representa o modo como a memória funciona duplamente: 1) “- o acontecimento

escapa à  inscrição,  que não  chega a  se  inscrever;  2)  -  o  acontecimento  que  é

absorvido na memória, como se não tivesse ocorrido.” (PÊCHEUX, 1999, p. 50). Em

outras palavras, há acontecimentos discursivos que não chegam a produzir efeitos

de memória porque não chegam a fazer sentido para a memória discursiva, é como
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se não tivesse existido. Por outro lado, há acontecimentos que ao se inscreverem na

memória  discursiva,  naturalizam-se,  estabilizam-se,  são por  ela  absorvidos como

algo já-lá, naturalizado.

Pêcheux  (1999)  destaca  que  a  memória  e  o  acontecimento  ocorrem  em

lugares diferentes. Sendo da ordem da repetição, a memória se inscreve por meio

de  silenciamentos,  deslocamentos  e  apagamentos  de determinados sentidos,  ao

mesmo tempo em que faz emergir alguns sentidos e imerge outros, em um jogo de

força. Dessa forma, a memória tende “a absorver o acontecimento, como uma série

matemática  prolonga-se  conjeturando  o  termo  seguinte  em vista  do  começo  da

série” (PÊCHEUX, 1999, p. 52), incluindo-o dentro de uma regularidade existente. 

Se a memória é da ordem da repetição, o acontecimento, por sua vez, é da

ordem da ruptura produzindo uma divisão da identidade promovida pelo efeito do

repetível  material,  por meio de operações metafóricas e não parafrásticas,  como

ocorre no funcionamento da memória calcada na regularidade de séries. Quando o

acontecimento discursivo irrompe na regularidade da memória, ocorrem efeitos de

regularização  de  determinados  sentidos,  fazendo  aparecer  uma  nova  série

enunciativa:  “[…]  o  acontecimento,  no  caso,  desloca  e  desregula  os  implícitos

associados ao sistema de regularização anterior.” (PÊCHEUX, 1999, p.52).

Nesse  sentido,  a  relação  entre  memória  e  acontecimento  se  dá  por  um

contínuo  jogo  de  forças,  ou  seja,  na  medida  em  que  o  acontecimento  apaga

determinados sentidos, faz emergir outros.

Um jogo de força que visa manter uma regularização pré-existente com os
implícitos  que  ela  veicula,  confortá-la  como  “boa  forma",  estabilização
parafrástica negociando a integração do acontecimento,  até absorvê-lo e
eventualmente dissolvê-lo; - mas também, ao contrário, o jogo de força de
uma “desregulação” que vem perturbar a rede dos “implícitos”. (PÊCHEUX,
1999, p. 53, grifos do autor)

Assim, o trabalho com a memória discursiva busca observar a relação entre a

memória e o movimento do acontecimento discursivo, nesse jogo de forças, para

entender como, por meio da repetição o novo irrompe a partir:

[…]  do efeito  material  que funda comutações e variações,  e assegura –
sobretudo  ao nível  da  frase  escrita  –  o  espaço  de  estabilidade  de uma
vulgata  parafrástica  produzida  por  recorrência,  quer  dizer,  por  repetição
literal dessa identidade material. (PÊCHEUX, 1999, p. 53).
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A metáfora se caracteriza como “uma divisão da identidade material  sob o

‘mesmo’ da materialidade da palavra.” (PÊCHEUX, 1999, p. 53). As palavras abrem-

se para um jogo metafórico “[…] como outra possibilidade de articulação discursiva

… Uma  espécie  de  repetição  vertical,  em  que  a  própria  memória  esburaca-se,

perfura-se  antes  de  desdobrar-se  em  paráfrase.”  (PÊCHEUX,  1999,  p.53),

mobilizando  assim,  outros  domínios  da  memória  e  outros  efeitos  de  sentidos,

chamado efeito de opacidade.

[…]  que  marca  o  momento  em  que  os  “implícitos”  não  são  mais
reconstrutíveis, é provavelmente o que compele cada vez mais a análise de
discurso  a  se  distanciar  das  evidências  da  proposição,  da  frase  e  da
estabilidade parafrástica, e a interrogar os efeitos materiais de montagens
de sequências, sem buscar a princípio e antes de tudo sua significação ou
suas condições implícitas de interpretação. (PÊCHEUX, 1999, p.53-54).

Por fim, Pêcheux destaca que a memória tem seu funcionamento em dois

sentidos: no sentido vertical, voltado para as relações interdiscursivas, espaço em

que o sujeito falante se constitui, na relação com os pré-construídos; já no sentido

horizontal funciona o intradiscurso, o fio do dizer que nada mais é do que efeito do

interdiscurso, assim como lugar de esquecimento do interdiscurso.

[…]  o  interdiscurso  enquanto  discurso-transverso  atravessa  e  põe  em
conexão entre si os elementos discursivos constituídos pelo  interdiscurso
enquanto pré-construído, que fornece, por assim dizer, a matéria-prima na
qual o sujeito se constitui como “sujeito falante”, com a formação discursiva
que o  assujeita.  Nesse  sentido,  pode-se  bem dizer  que  o  intradiscurso,
enquanto “fio do discurso” do sujeito, é a rigor, um efeito do interdiscurso
sobre si mesmo, uma “interioridade” inteiramente determinada como tal “do
exterior”. E o caráter da forma-sujeito, com o idealismo espontâneo que ela
encerra, consistirá precisamente em reverter a determinação: diremos que a
forma-sujeito (pela qual o “sujeito do discurso” se identifica com a formação
discursiva  que o constitui)  tende a absorver-esquecer  o  interdiscurso  no
intradiscurso, isto é,  ela simula o interdiscurso no intradiscurso, de modo
que o interdiscurso aparece como puro “já-dito” do intra-discurso, no qual
ele  se  articula  por  “co-referência”.  (PÊCHEUX,  1995,  p.  167,  grifos  do
autor).

 Em  O  Discurso:  estrutura  ou  acontecimento,  Pêcheux  (2008)  apresenta

possibilidades de percurso  analítico  em que se  leve em consideração a  relação

inextricável  entre  as  materialidades  discursivas  e  as  formações  ideológicas.  Na

compreensão do autor, deve-se tomar o enunciado como ponto de partida para a
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descrição das materialidades discursivas, cuja análise repousa sobre “[…] o próprio

da língua através do papel do equívoco, da elipse, da falta etc…”. (PÊCHEUX, 2008,

p. 50)

É sob a consideração dessa relação entre o real da língua e o real da história

que Pêcheux aponta para o centro entre estrutura e acontecimento. O discurso é ao

mesmo  tempo  estrutura  e  acontecimento,  na  medida  em  que  há  um

entrecruzamento entre o acontecimento, a estrutura e a tensão entre descrição e

interpretação no interior da AD. 

Pêcheux (2008) considera que o acontecimento discursivo instaura-se quando

há o rompimento de uma ordem do discurso, de uma linearidade, formando uma

nova série com novas formulações, logo um novo discurso. De acordo com Indursky:

[…]  Sem estrutura não há acontecimento e a  ruptura não implica o
apagamento  da  memória. Se  houvesse  apagamento,  não  haveria  a
possibilidade de construção de uma memória social. É a permanência dos
já-sabidos  que  possibilita  que  sentidos  outros  ressõem,  mesmo  quando
sentidos novos se fazem ouvir. (INDURSKY, 2003, p.119, grifos nossos)

Neste  sentido,  mobilizamos  os  estudos  discursivos  postulados  por  Michel

Pêcheux por entendermos que tais estudos ofereceram contribuições importantes

para a terceira fase dos estudos de Análise de Discurso. É Pêcheux mesmo quem

vai dizer do seu extremo interesse em fazer aproximações teóricas e metodológicas

entre as práticas da “análise da linguagem ordinária (na perspectiva anti – positivista

que se pode tirar  da obra de Wittgenstein)  e as práticas de leitura dos arranjos

discursivos – textuais (oriundas das abordagens estruturais” (PÊCHEUX, 2008, p.

49). É por esse interesse que o autor faz referências aos deslocamentos teóricos

produzidos pelos estudos da Nova História dos quais participam Michel de Certeau,

Michel Foucault, entre outros.

Na próxima seção mobilizaremos alguns conceitos trabalhados por Foucault,

os quais oferecem as bases teóricas para as nossas análises.
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3 ESTUDOS DE DISCURSO FOUCAULTIANOS

 

É investigando as condições históricas de possibilidades dos discursos que

Foucault (2010a) se situa no domínio dos estudos discursivos, destacando que uma

análise discursiva não é feita a partir do sistema da língua com regras formais de

construções sintáticas, dos códigos etc. O que importa, segundo o autor, é fazer a

análise das transformações discursivas e a sua relação com a história; é descrever o

campo  de  possibilidades  de  todo  discurso,  a  partir  das  operações  e  das

transformações próprias de uma prática discursiva; é mostrar que os sujeitos, ao

falarem,  se  inscrevem  em  uma  prática  discursiva,  tendo  aí  seu  lugar  e  as

possibilidades  de  deslocamentos.  (FOUCAULT,  2010a).  Com  isso,  o  autor

argumenta que não se trata,  apenas, de substituir  uma perspectiva centrada nas

continuidades por  outra que privilegia  as descontinuidades.  Interessa-lhe mostrar

que os discursos se constituem num jogo de transformações específicas a cada

campo do saber, com suas regras, suas condições, seus esquemas específicos.

É dessa perspectiva que, segundo Foucault (2010a), ele pretende fazer uma

história  do  discurso  e  não  o  estudo  da  estrutura  gramatical  ou  da  intenção  do

falante.  Nesse  sentido,  embora  as  análises  se  voltem  para  uma  sequência

linguística, ao ser tomada como um enunciado, o autor assevera que lhe interessa

compreender tais enunciados como fato de discurso e não como fato linguístico em

sua especificidade.

Sendo assim, a análise se volta para a lei de existência dos enunciados e

para as condições históricas que determinam sua existência. Por isso, segundo o

autor,  em  vez  de  perguntar  pelas  regras  linguísticas  que  estruturam  um  dado

enunciado, ele pergunta sobre como apareceu um enunciado em um dado momento

histórico  e  não  outro  em seu  lugar  (por  que  este  enunciado  e  não  outro?  Que

condições históricas permitem que tal enunciado desapareça para dar lugar a outro?

O que torna possível a emergência de um enunciado novo?).

Na obra A Arqueologia do Saber (2008a), Foucault sistematizou uma série de

conceitos como enunciado, discurso, formação discursiva, arquivo, acontecimento

dentre  outros,  com  o  objetivo  de  descrever  o  procedimento  da  sua  análise
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arqueológica, além de estabelecer relações entre o discurso, a história e as práticas

discursivas.

É com estes conceitos, a partir da releitura de Courtine (1981), que a análise

de discurso faz intervir em sua teoria os estudos da heterogeneidade discursiva.

(GREGOLIN, 2006). É sob a consideração da autora que revisitamos a abordagem

foucaultiana naquilo que contribuiu para alguns deslocamentos para a AD.

As  contribuições  de  Foucault  para  a  AD  representam  assim  uma

multiplicidade de sentidos e de saberes, um campo de saber heterogêneo ligado às

práticas discursivas. Nesse sentido, Foucault desenvolveu seus trabalhos a partir do

que nomeou de “[…] uma caixa de ferramentas conceituais." (GREGOLIN, 2008, p.

7,  grifos  da  autora),  onde  apresenta  os  procedimentos  e  intervenções  teórico-

práticas utilizados na instrumentalização de suas pesquisas, ao mesmo tempo que

recusou  as  noções  convencionais  de  alguns  conceitos  como  autor,  autoria,  etc.

Sendo assim, desenvolver “[…] uma análise de discursos pensada a partir da caixa

de  ferramentas  foucaultiana  deve  ser  um projeto  que  proponha  compreender  a

formação,  a  circulação,  a  transformação  das  práticas  discursivas.”  (GREGOLIN,

2008, p. 9).

Nessa direção, Veiga-Neto (2007) enfatiza que:

[…] se quisermos adotar uma perspectiva foucaultiana, não devemos partir
de conceitos, nem devemos nos preocupar em chegar a conceitos estáveis
e  seguros  em nossas  pesquisas,  já  que  acreditar  que  eles  tenham tais
propriedades  é  acreditar  que  a  própria  linguagem  possa  ser  estável  e
segura – uma suposição que não faz o mínimo sentido nessa perspectiva.
(VEIGA-NETO, 2007, p.19).

Devido  à  heterogeneidade  de  suas  obras,  Foucault  tem  seus  trabalhos

periodizados em três fases ou “domínios foucaultianos” nas palavras de Veiga-Neto

(2007), divididos por critérios metodológico e cronológico para fins didáticos. São

eles: “[…] os domínios do ser-saber, do ser-poder e do ser-consigo.” (VEIGA-NETO,

2007, p, 42).

O primeiro domínio – ser-saber – trata da fase arqueológica, voltado para os

estudos dos saberes e sua constituição; no segundo, Foucault centra o foco nas

questões  relacionadas  aos  mecanismos  de  poder,  compreendendo  assim  uma

genealogia do poder, pela qual aborda as relações entre as práticas discursivas e as
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não  discursivas;  no  terceiro  domínio,  refere-se  à  fase  da  ética  ou

arqueogenealógica, onde trata da constituição do sujeito.

Veiga-Neto (2007) observa que a passagem entre as três fases de Foucault

está associada mais à ordem da transformação do que à ordem da ruptura, uma vez

que,  para  o  autor,  Foucault  não  produz  rupturas  entre  uma  fase  e  outra,  seu

procedimento de trabalho está mais relacionado às novas formas de pensar o saber,

o poder e a ética.

Sobre isso, o próprio Foucault (2008a) destaca que não pretende fazer uma

análise tradicional, do tipo que procura fazer a história de um determinado tema com

seus métodos e suas noções, pois assim seria fazer uma história do mesmo, o que

pretende é fazer uma história arqueológica, enquanto procedimento, “que fale de

cortes, falhas, abertura, formas inteiramente novas de positividade e redistribuições

súbitas.” (FOUCAULT, 2008a, p. 191).

Tradicionalmente,  segundo  o  autor, a  história  da  economia  política,  por

exemplo,  se ocupou da retomada linear dos métodos, das análises,  assim como

fazer  a  história  da  gramática  comparativa  consistia  em  encontrar  o  rastro  de

pesquisas  prévias  que  trataram  de  filiações  e  parentescos  linguísticos. “A

arqueologia  procede  inversamente;  procura  soltar  todos  os  fios  ligados  pela

paciência  dos  historiadores;  multiplica  as  diferenças,  baralha  as  linhas  de

comunicação e se esforça para tornar as passagens mais difíceis.” (FOUCAULT,

2008a, p. 191), e enfatiza que suas análises se voltam para “a história de problemas,

não de períodos”, o que interessa então a Foucault são as instituições e as práticas

discursivas, não sendo necessário “[…] remeter o discurso à longínqua presença da

origem;  é  preciso  tratá-lo  no  jogo  de  sua  instância.  Essas  formas  prévias  de

continuidade, […], é preciso, pois, mantê-las em suspenso.” (FOUCAULT. 2008a, p.

28). 

Conforme  destacado  por  Veyne,  “[…]  Foucault  não  revela  um  discurso

misterioso,  diferente  daquele  que  todos  nós  temos  ouvido:  unicamente,  ele  nos

convida  a  observar,  com  exatidão,  o  que  assim  é  dito”,  e  essas  observações

demonstram  “que  a  zona  do  que  é  dito  apresenta  preconceitos,  reticências,

saliências e reentrâncias inesperadas de que os locutores não estão, de maneira

nenhuma, conscientes.” (VEYNE, 1998, p. 252). 
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Neste sentido, ao utilizar  a análise arqueológica enquanto procedimento, o

autor não está preocupado com uma temporalidade linear, ou seja, seu interesse

não é buscar o começo das coisas, pois para ele o ponto de partida não é a origem,

mas onde  (momento  da história)  o  analista  (posição  de alguém que  fala  e  que

produz recorte) escolhe “recortar” para realizar sua pesquisa sobre uma determinada

problemática  (que está  inserida  em uma determinada categoria),  produto  de um

conjunto de saberes sobre um tema.

3.1 A problematização de Foucault no domínio dos estudos discursivos

Em  A Arqueologia do Saber,  Foucault  (2008a) coloca em destaque o seu

interesse pelos estudos dos discursos, especialmente os que remetem a um saber

produzido no campo científico, particularmente as ciências humanas, cujo objeto é o

homem. Dessa maneira, destaca que  A Arqueologia do Saber (2008a) não é um

livro de metodologia, pois não se trata de expor um método unitário a ser aplicado

em diferentes  domínios  do  saber,  pelo  contrário,  “[…]  é  um mesmo ‘campo  de

objetos’  em  que  procura  isolar  no  momento  de  suas  pesquisas,  sem  contudo

‘privilegiar’ de modo algum o problema do método.” (FOUCAULT, 2006, p. 229). Ou

seja, trata-se de uma obra que se volta aos estudos de discursos produzidos no

domínio  das  ciências  humanas,  cuja  metodologia  vai  sendo  delineada  no

enfrentamento do próprio objeto de análise que é a relação entre sujeito, saber e

poder, problemática enfrentada por Foucault ao longo de sua vida.

Há efeitos de verdade que uma sociedade como a sociedade ocidental, e
hoje se pode dizer a sociedade mundial, produz a cada instante. Produz-se
verdade. Essas produções de verdade não podem ser dissociadas do poder
e dos mecanismos de poder, ao mesmo tempo porque esses mecanismos
de  poder,  tornam  possíveis,  induzem  essas  produções  de  verdades,  e
porque essas produções de verdade têm, elas próprias, efeitos de poder
que  nos  unem,  nos  atam.  São  essas  relações  de  verdade/poder,
saber/poder que me preocupam. (FOUCAULT, 2006, p. 229).

A reflexão produzida por Foucault, em toda sua obra sobre a relação verdade

e poder, saber-poder é importante para o nosso trabalho na medida em que nosso

interesse de pesquisa também se volta para essa relação produzida no arquivo da

pandemia de Covid-19,  em que se entrecruzam  discursos médicos,  discursos  da
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economia e do campo jurídico, no espaço da política de Estado, sob o agenciamento

da mídia.

Ao tratar da relação verdade, poder e saber, Foucault (2006, p. 232) adverte

que “Não  há  relações  de  poder  que  sejam  completamente  triunfantes  e  cuja

dominação seja incontornável.”, pois o poder é um exercício, “[…] um modo de ação

sobre  as  ações  dos  outros”  (FOUCAULT,  1995,  p.  244),  portanto,  descarta-se

qualquer perspectiva de análise que tome o poder como algo estático. Sendo assim,

o poder não é algo que se exerce fora da relação com as resistências, ou seja, o fato

de considerar que o poder se capilariza na sociedade, não impede o autor de admitir

que toda relação de poder pressupõe uma resistência como a contraparte dessa

relação.

Quero dizer que as relações de poder suscitam necessariamente, apelam
a cada instante, abrem a possibilidade a uma resistência, e é porque há
possibilidade de resistência e resistência real que o poder daquele que
domina  tenta  se  manter  com  tanto  mais  força,  tanto  mais  astúcia
quanto maior for a resistência. De que modo que é mais a luta perpétua e
multiforme que procuro fazer aparecer do que a dominação morna e estável
de um aparelho uniformizante.  Em toda parte se está em luta […], e a
cada  instante,  se  vai  da  rebelião  à  dominação,  da  dominação  à
rebelião; e  é  toda  esta  agitação  perpétua  que  gostaria  de  tentar  fazer
aparecer. (FOUCAULT, 2006, p. 232, grifos nossos).

Assim,  ao  destacar  as  contribuições  que  Foucault  trouxe  para  diferentes

estudiosos do discurso, Gregolin ressalta que a “[…] preocupação de Foucault com

a esfera discursiva é mais uma evidência da importância que as suas formulações

tiveram para a análise do discurso.” (GREGOLIN, 2006, p. 171).

A contribuição de Foucault a esse campo do conhecimento é assumida, ainda

segundo  a  autora,  por  Michel  Pêcheux  na  década  de  1980,  ao  explicitar  sua

aproximação dos historiadores e as contribuições que Foucault e a Nova História

trouxeram  para  redimensionamentos  das  pesquisas  sobre  o  discurso.  Gregolin

também destaca que é com tais contribuições que a AD faz intervir em seu campo

de  estudos  conceitos  como  descontinuidade,  ruptura,  limiar,  limite,  série,

transformação etc., formulados por Michel Foucault.

Foucault  (2006)  propõe  analisar  o  discurso  olhando  para  o  que  foi  dito,

perguntado por que o surgimento e circulação de um dado discurso, em uma dada

época e não outro, como que a história se configura para que um dado enunciado
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possa ser assumido  como tal.  Sendo assim, para ele não interessa a história da

loucura,  da sexualidade,  da doença etc.,  mas o  que se disse  e a partir  de  que

condições históricas se falou da loucura, da sexualidade ou da doença, por exemplo,

em uma dada época. Nesse sentido não lhe interessa uma análise histórica em si de

um  dado  objeto,  como  a  pandemia,  por  exemplo,  mas,  as  condições  de

possibilidades de discursos sobre um dado objeto. Afirma o autor:

Eu  me  dei  como  objeto  uma  análise  do  discurso,  fora  de  qualquer
formulação de ponto de vista. Meu programa não se fundamenta tampouco
nos métodos da linguística. A noção de estrutura não tem nenhum sentido
para mim. O que me interessa, no problema do discurso, é o fato de que
alguém disse alguma coisa em um dado momento. Não é o sentido que eu
busco evidenciar, mas a função que se pode atribuir uma vez que essa
coisa foi dita naquele momento. Isto é o que eu chamo de acontecimento.
(FOUCAULT, 2006, p. 255, grifos nossos).

O autor sublinha ainda que o discurso não é um sentido a ser desvelado, pois

ele é afirmativo e já está dito e enunciado em um arquivo. Dessa forma, o objetivo

de suas análises não é determinar o que vem a ser ou não verdade, mas investigar

como determinados  saberes  são  consolidados  como verdades  em determinadas

práticas sociais.

3.2 Formação discursiva: sistema de regularidade e de dispersão

Ao  discorrer  sobre  as  unidades  do  discurso,  as  formações  discursivas,  a

formação dos objetos, das modalidades enunciativas, dos conceitos e estratégias,

Foucault (2008a) enfatiza que a problemática que pretendeu debater de início, são

“[…] as unidades preestabelecidas segundo as quais escandimos tradicionalmente o

domínio indefinido, monótono, abundante do discurso […]” (FOUCAULT, 2008a, p.

7), não com o intuito de contestar seu valor ou proibir seu uso, mas para mostrar

como as unidades do discurso reclamam, para serem definidas teoricamente.

Depois  de  levantar  diferentes  hipóteses  sobre  os  objetos  do  discurso,  as

modalidades  enunciativas,  as  estratégias  e  os  conceitos  enquanto  unidades  do

discurso,  Foucault  (2008a)  chega  à  constatação  de  que  todos  esses  elementos

fazem parte de uma Formação Discursiva (F.D.).  Assim, passa a definir discurso

como:
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[…] um conjunto de enunciados, na medida em que se apóiem na mesma
formação  discursiva;  ele  não  forma  uma  unidade  retórica  ou  formal,
indefinidamente  repetível  e  cujo  aparecimento  ou  utilização  poderíamos
assinalar (e explicar, se for o caso) na história; é constituído de um número
limitado  de  enunciados  para  os  quais  podemos  definir  um  conjunto  de
condições de existência. (FOUCAULT, 2008a, p. 132-133).

O conceito de Formação Discursiva, tão caro para a AD francesa, foi definido

por  Foucault  como  um  conjunto  de  enunciados  na  medida  em  que  deriva  de

sistemas de dispersão, como forma de repartição e singularidade, Assim, o autor

define o que seja uma Formação Discursiva (FD).

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados,
semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os
tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir
uma  regularidade  (uma  ordem,  correlações,  posições  e  funcionamentos,
transformações), diremos, por convenção, que se trata de uma  formação
discursiva. (FOUCAULT, 2008a, p. 43, grifos do autor).

Sendo assim, a formação discursiva é aquilo que vai condicionar o que pode

e o que não pode ser dito em um discurso, em uma dada posição, criando uma

unidade a partir de sistemas de dispersão, uma vez que toda formação discursiva

sofre o atravessamento de outros, o deslocamento de sentidos, a reconfiguração

dos discursos. Nesse sentido toda formação discursiva é formada de um conjunto de

enunciados,  com  seus  temas  próprios,  suas  estratégias  enunciativas  e  seus

conceitos  específicos.  Da  mesma  forma,  toda  formação  discursiva  possui  suas

regras próprias de dispersão e de regularidades enunciativas.

O processo de transformação ou de conservação dos enunciados de uma

dada formação discursiva pode não coincidir com o processo de outra Formação

Discursiva. As regras de constituição podem ser outras. Por exemplo, há formações

discursivas, cujos enunciados mantêm uma relação mais flexível com enunciados de

outras  formações  discursivas,  ao  passo  que  outras  formações  discursivas  se

constituem numa relação explicitamente  polêmica com outras.  Outras  formações

discursivas  se  constituem  da  exclusão  de  enunciados  de  outras  formações

discursivas.

Assim,  cada FD tem seu regime de funcionamento  discursivo e  é a esse

regime de funcionamento que o analista de discurso procura analisar. Essas regras
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são determinadas no tempo e no espaço por um dado momento histórico, trata-se,

portanto, de “[…] um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas

no tempo e no espaço, que definiram, em uma dada época e para uma determinada

área  social,  econômica,  geográfica  ou  linguística,  as  condições  de  exercício  da

função enunciativa.”  (FOUCAULT, 2008a, p.  133),  ou seja,  é a própria formação

discursiva que produz em seu interior as regularidades enunciativas como uma lei de

série, com “[…] o princípio de dispersão e de repartição, não das formulações, das

frases, ou das proposições, mas dos enunciados”(FOUCAULT, 2008a, p. 122), na

sua heterogeneidade, embora, para Foucault, regularidade não esteja em oposição

à irregularidade.

[…]  A regularidade,  assim entendida,  não caracteriza uma certa  posição
central  entre  os  limites  de  uma  curva  estatística  […]  Todo enunciado  é
portador de uma certa regularidade e não pode dela ser dissociado. Não se
deve, portanto, opor a regularidade de um enunciado à irregularidade de
outro (que seria menos esperado, mais singular, mais rico em inovações),
mas  sim  a  outras  regularidades  que  caracterizam  outros  enunciados.
(FOUCAULT, 2008a, p. 163).

A regularidade é compreendida como “[…] uma ordem em seu aparecimento

sucessivo, correlações em sua simultaneidade, posições assinaláveis em um espaço

comum,  funcionamento  recíproco,  transformações  ligadas  e  hierarquizadas.”

(FOUCAULT, 2008a, p. 42). Dessa maneira a formação discursiva apresenta um

entrelaçamento de diferentes discursos em seu interior, constituídos de diferentes

lugares  sociais,  sendo  assim,  todo  discurso  é  marcado  por  enunciados  que  o

antecedem e o sucedem.

Não se deve fazer divisão binária entre o que se diz e o que não se diz; é
preciso tentar determinar as diferentes maneiras de não dizer, como são
distribuídos os que podem e os que não podem falar, que tipo de discurso é
autorizado ou que forma de discrição é exigida a uns e outros. Não existe
um só,  mas muitos silêncios e  são parte  integrante das estratégias que
apóiam e atravessam os discursos.(FOUCAULT, 1999b, p. 30).

Sobre a noção de formação discursiva, Baronas (2004) ressalta que Pêcheux

e Foucault partilham uma “estranha paternidade”, dentre os pontos de contato e de

afastamento do conceito trabalhado pelos dois teóricos, está o uso que é feito deste

conceito por um e outro autor. Destaca que Pêcheux operacionaliza o conceito de
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formação  discursiva  com  base  no  materialismo  histórico,  por  meio  de  um

posicionamento ideológico e das condições de produção do discurso,  tratando a

constituição dos discursos a partir de uma homogeneidade discursiva, como “aquilo

que pode e deve ser dito” (PÊCHEUX, 1995, p. 188).

Baronas  (2004)  pontua  que,  enquanto  Pêcheux  exemplifica  a  noção  de

formação  discursiva  a  partir  de  discursos  ideológicos,  tendo  como objeto  a  luta

política, Foucault faz uso de discursos da história das ciências, para exemplificar seu

uso, por meio das condições de irrupção e legitimação de determinados discursos

enquanto verdade de uma dada época.

3.3 A função do enunciado

Sobre a noção de enunciado, Foucault (2008a) levanta a seguinte  questão:

“[…]  como  apareceu  um  determinado  enunciado,  e  não  outro  em  seu  lugar?”

(FOUCAULT, 2008a, p. 30), e dirá que para distinguir o enunciado de outras noções

no campo da linguagem, será preciso observar o movimento contínuo de dispersão

na  história,  e  toma  o  enunciado  como  a  unidade  que  constitui  as  práticas

discursivas. Sua descrição tem por finalidade

[…]  compreender  o  enunciado  na  estreiteza  e  singularidade  de  sua
situação; de determinar as condições de sua existência, de fixar seus limites
da  forma  mais  justa,  de  estabelecer  suas  correlações  com  os  outros
enunciados  a  que  pode  estar  ligado,  de  mostrar  que  outras  formas  de
enunciação exclui.  Não se busca, sob o que está manifesto,  a conversa
semi-silenciosa de um outro discurso: deve-se mostrar por que não poderia
ser outro, como exclui qualquer outro, como ocupa, no meio dos outros e
relacionado a eles, um lugar que nenhum outro poderia ocupar. A questão
pertinente  a  uma  tal  análise  poderia  ser  assim  formulada:  que  singular
existência é esta que vem à tona no que se diz e em nenhuma outra parte?
(FOUCAULT, 2008a, p. 31).

Assim, a existência do enunciado pode ser compreendida em decorrência da

função  enunciativa,  cuja  compreensão  implica  a  exposição  do  exercício  dessa

função,  dada  suas condições de  produção e  o  campo em que  se  realiza.  Para

explicar  sobre  essa  função,  Foucault  lança  uma  problemática  que  consiste  em

saber: “O que ocorreu para que houvesse enunciado?” (FOUCAULT, 2008a, p. 99).
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Com esta problemática, o autor pergunta pelas condições históricas que permitiram

a emergência do enunciado sobre um dado objeto.

Em nossas análises, por exemplo, problematizamos sobre efeitos de sentido

de  determinados  enunciados  em  reportagens  produzidas  pela  Agência  Pará  de

Notícias sobre a pandemia de Covid-19, e como esses enunciados produzidos num

dado  momento  histórico  muito  específico,  guardam relações  com enunciados  já

produzidos em outros momentos históricos.

Enquanto  função  enunciativa,  Foucault  (2008a)  descreve  o  enunciado  por

oposição a outras  categorias  linguísticas,  tais  como proposição,  frase e  atos  de

linguagem (speech acts). Para o autor, a estrutura gramatical em si não é suficiente

para garantir a existência de um enunciado. Tomando como exemplo os enunciados

“Ninguém ouviu” e “É verdade que ninguém ouviu”, destacando que do ponto de

vista lógico as duas sequências são indiscerníveis, tratando-se, portanto, de uma

mesma proposição. Ao passo que, enquanto enunciado as duas formulações não

podem ser equivalente, pois a primeira remete a uma constatação do sujeito que a

enuncia, enquanto a segunda coloca em cena um jogo enunciativo que constitui um

monólogo interior, uma discussão muda, uma contestação consigo mesmo, ou um

fragmento  de  diálogo,  um  conjunto  de  questões  e  de  respostas.  (FOUCAULT,

2008a, p. 91).

O autor afirmar também que o enunciado não se equivale à frase, unidade

analisada pela gramática, na medida em que há enunciados que não obedecem a

uma estrutura gramatical isolável (sujeito-verbo-predicado), além do fato de existir

várias materialidades que escapam aos critérios gramaticalmente estabelecidos pela

gramática para que se considere uma sequência de linguagem uma frase, como

exemplo cita:

[…]  um  quadro  classificatório  das  espécies  botânicas  é  constituído  de
enunciados, não de frases […]; uma árvore genealógica, um livro contábil,
as estimativas de um balanço comercial,  são enunciados: onde estão as
frases? Pode-se ir mais longe: uma equação de enésimo grau ou a fórmula
algébrica da lei da refração devem ser consideradas como enunciados; e se
possuem uma gramaticalidade  muito  rigorosa (já  que são compostas  de
símbolos cujo sentido é determinado por regras de uso e pela sucessão
regida  por  leis  de  construção),  não  se  trata  dos  mesmos  critérios  que
permitem,  em  uma  língua  natural,  definir  uma  frase  aceitável  ou
interpretável. (FOUCAULT, 2008a, p. 93).
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Além destes exemplos,  o  autor  nos oferece muitos  outros que o levam a

defender  que  não  parece  razoável  definir  um enunciado  com base  em critérios

gramaticais de definição de uma frase. Quanto aos atos de linguagem (speech acts),

dirá Foucault  (2008a) aparentemente a possibilidade mais verossímil, mas também

não se confunde com a noção de enunciado, uma vez que o enunciado não passa

por  noções  pragmáticas  (contrato,  juramento,  prece  promessa,  ameaça,  ordem

decreto contrato) identificadas como atos de fala7.  Nenhum ato de fala,  segundo

Foucault  serviria  para  definir  o  enunciado,  posto  que  o  enunciado  não  é  uma

estrutura,  mas  uma função  que  só  pode  ser  descrita  em seu  exercício,  no  seu

acontecimento.

É dessa perspectiva que, para Foucault, o funcionamento discursivo de todo

enunciado deve ser apreendido na sua dispersão em uma rede de semelhança e

não numa suposta linearidade histórica. O que já foi dito e esquecido pode irromper

numa  dada  prática  discursiva,  estabelecendo  relações  com  discursos  já  em

circulação ou fazendo desaparecer discursos para dar lugar a outros.

Desse  modo,  o  discurso  não  deve  ser  apreendido  como  unidade,  pois  é

atravessado por outros discursos em um sistema de dispersão: “[…] com lacunas,

falhas, desordens, superposições, incompatibilidades, trocas e substituições – que

pode ser descrita, em sua singularidade.” (FOUCAULT, 2008a, p. 80).

Nesse sentido, Foucault não recusa o caráter sistemático da língua proposto

por Saussure, pois de fato, a linguagem “[…] é tanto o fato das palavras acumuladas

na história quanto o próprio sistema da língua.” (FOUCAULT, 2005a, p. 140), todavia

propõe analisar a linguagem a partir de uma nova abordagem em que se considere

os enunciados e suas especificidades históricas, pois “[…] a linguagem é o murmúrio

7 Desenvolvida por J. L. Austin, a Teoria dos Atos de Fala compreende “[…] a linguagem como forma
de ação (‘todo dizer é um fazer’), passaram a refletir sobre os diversos tipos de ações humanas que
se realizam através da linguagem: os atos de fala, atos de discurso ou atos de linguagem.” (KOCH,
1998, p. 19). Esses atos de fala são definidos por Austin como: atos locucionários, atos ilocucionários
e  atos  perlocucionários.  “O  ato  locucionário  consiste  na  emissão  de  um  conjunto  de  sons,
organizados de acordo com as regras da língua. […]. O ato  ilocucionário atribui  a esse conjunto
(proposição ou conteúdo proposicional) uma determinada força: de pergunta, de asserção, de ordem,
de  promessa,  etc.  […].  Ato  perlocucionário é  aquele  destinado  a  exercer  certos  efeitos  sobre  o
interlocutor: convencê-lo, assustá-lo, agradá-lo, etc., efeitos que podem realizar-se ou não.” (KOCH,
1998, p. 19-20, grifos da autora).
Para um estudo detalhado sobre a teoria do atos de fala sugerimos o livro AUSTIN, J.L.  Quando
dizer  é fazer.  Palavras e ação.  Trad.  de Danilo  Marcondes de Souza Filho.  Porto Alegre:  Artes
Médicas, 1990.
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de tudo que é pronunciado e, ao mesmo tempo, o sistema transparente que faz com

que, quando falamos, sejamos compreendidos.”(FOUCAULT, 2005c, p. 140).

Foucault (2005a) problematiza assim a história tradicional das periodizações,

em sua linearidade e critica a atenção que é dada aos longos períodos, observando

que, por entender a história nas suas rupturas é que os enunciados sobre um dado

domínio de conhecimento e de correlações obedecem à leis formais, de modo que,

analisar  discursos  de  um dado  domínio  produzidos  em uma  dada  época,  exige

correlacioná-los  com  outros  enunciados,  com  outras  práticas,  com  outras

instituições. Desse modo:

É preciso renunciar  a todos esses temas que têm por função garantir  a
infinita continuidade do discurso e sua secreta presença no jogo de uma
ausência  sempre  reconduzida.  É preciso estar  pronto  para acolher  cada
momento  do  discurso  em  sua  irrupção  de  acontecimentos,  nessa
pontualidade em que aparece e nessa dispersão temporal que lhe permite
ser repetido, sabido, esquecido, transformado, apagado até nos menores
traços,  escondido  bem longe de  todos  os  olhares,  na  poeira  dos  livros.
(FOUCAULT, 2008a, p. 28).

Foucault  (2008a)  posiciona-se contrário  à  forma tradicional  de  conceber  a

historiografia,  que pensa a história enquanto categorias das totalidades culturais,

lineares (com começo, meio e fim) e pautada na noção de procedimento contínuo,

em contraposição a essa perspectiva linear e evolutiva da história, o autor defende

que a história não é o acumulo evolutivo dos acontecimentos.

 Assim, para  o autor,  os discursos são produzidos no domínio de práticas

discursivas  específicas  e  é  na  relação  com as  práticas  discursivas  em que  são

produzidos que eles devem ser apreendidos e interpretados. Por isso ele não os

trata como documentos, mas como monumentos, ainda que sejam fatos históricos

documentados pelo historiador. Ou, seja todo discurso, seja ele o discurso político, o

discurso religioso, o discurso científico etc. é sempre produzido a partir das regras

que estão dadas historicamente para cada prática discursiva (científica,  religiosa,

política, educacional, filosófica etc.). Assim os enunciados produzidos no interior das

práticas discursivas resultam de um jogo de regras históricas e como tal devem ser

interpretados.

Foucault  mostra  que  para  o  enunciado  existir,  precisa  atender  algumas

condições  de  produção,  que  determinam  a  produção  do  discurso,  o  lugar  dos
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sujeitos na história, a função enunciativa e os sentidos produzidos nesse conjunto,

localizados  no  interior  de  uma  formação  discursiva.  Assim,  ao  desenvolver  sua

análise arqueológica, Foucault (2008a) sai da ordem da língua estrutura, enquanto

frase,  elocução  ou  proposição.  O  enunciado  possui  um  referencial,  um  sujeito

(enquanto lugar vazio), um campo associado e uma materialidade específica. Desse

modo,  o  enunciado é  uma  função  de  existência  material  de  um  já  dito,  que

“atravessa”  a  linguagem,  de  modo  que  uma  definição  possível  de  enunciado  é

apresentada da seguinte forma: 

[…]  Em  seu  modo  de  ser  singular  (nem  inteiramente  linguístico,  nem
exclusivamente material) ele é indispensável para que se possa dizer se há
ou não frase, proposição, ato de linguagem; e para que se possa dizer se a
frase está correta (ou aceitável, ou interpretável), se a proposição é legítima
e bem constituída,  se  o  ato  está  de  acordo  com os  requisitos  e  se  foi
inteiramente realizado.[…] trata-se,  antes,  de uma função que se exerce
verticalmente, em relação às diversas unidades, […] O enunciado não é,
pois,  uma  estrutura  (isto  é,  um  conjunto  de  relações  entre  elementos
variáveis,  autorizando  assim  um  número  talvez  infinito  de  modelos
concretos); é uma função de existência que pertence, exclusivamente, aos
signos, e a partir da qual se pode decidir, em seguida, pela análise ou pela
intuição, se eles "fazem sentido" ou não, segundo que regra se sucedem ou
se  justapõem,  de  que  são  signos,  e  que  espécie  de  ato  se  encontra
realizado por sua formulação. […] ele não é em si mesmo uma unidade,
mas sim uma função que cruza um domínio de estruturas e de unidades
possíveis  e  que  faz  com  que  apareçam,  com  conteúdos  concretos,  no
tempo e no espaço. (FOUCAULT, 2008a, pp. 97-98).

A formação discursiva é para os enunciados “uma lei de coexistência, já que

os  enunciados,  em  troca,  não  são  elementos  intercambiáveis,  mas  conjuntos

caracterizados  por  sua modalidade  de existência.” (FOUCAULT,  2008a,  p.  131).

Portanto, a função enunciativa que interessa descrever é aquela que dá condição de

possibilidades para a existência da proposição, a frase e os atos de linguagem.

Portanto,  percebe-se  que  o  enunciado  possui  um lugar  central  dentro  da

análise do discurso, caracterizando-se assim como a unidade elementar do discurso,

e suas regras de formação são praticadas através das materialidades linguísticas no

nível  enunciativo,  em  uma  mútua  relação  de  determinação  da  língua  com  a

exterioridade,  ou seja,  “[…] não há enunciado livre,  neutro e independente;  mas

sempre  um  enunciado  fazendo  parte  de  uma  série  ou  de  um  conjunto,

desempenhando  um  papel  no  meio  dos  outros,  neles  se  apoiando  e  deles  se

distinguindo.” (FOUCAULT, 2008a, p 112).
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3.4 A função enunciativa: sujeito, história e materialidade discursiva

Ao problematizar o conceito de enunciado enquanto uma função do discurso,

Foucault  (2008a)  passa  a  problematizar  sobre  em  que  consiste  essa  função

enunciativa. Para explicar apresenta quatro dimensões que, conforme o autor, dão

condição para  a existência  do enunciado:  1)  o correlato de  um enunciado;  2)  a

relação entre o sujeito e o enunciado; 3) o enunciado tem suas margens povoadas

de outros enunciados; 4) o enunciado tem uma existência material.

Assim, o correlato de um enunciado é considerado pelo autor como a primeira

e mais fundamental  característica da função enunciativa,  definido como “[…]  um

conjunto de domínios em que tais objetos podem aparecer e em que tais relações

podem  ser  assinaladas.”(FOUCAULT,  2008a,  p.  102  grifos  nossos).  Por  ele,  a

relação  existente  entre  o  enunciado  e  o  que  ele  enunciar  vai  além  da  relação

estabelecida entre os pares “[…] da relação do significante com o significado, e do

nome com o que o designa; da relação da frase com seu sentido; ou da relação da

proposição e seu referente.” (FOUCAULT, 2008a, p. 100, grifos nossos).  Entre o

enunciado e o que ele enuncia não há um correlato ou a ausência de um correlato

como ocorre na proposição em relação a um referente; ou em um nome próprio que

designa alguém (ou ninguém). O que o enunciado tem como correlato ´são efeitos

de sentidos produzidos por relações com outros domínios “[…] que são postas em

jogo pelo próprio enunciado.” (FOUCAULT, 2008a, p. 103), envolvendo os sujeitos, a

história e a própria materialidade enunciativa. Portanto o correlato de um enunciado

não  é  um  referente  no  mundo.  O  correlato  do  enunciado  são  suas  condições

históricas na relação com o sujeito do discurso e materialidade discursiva.

Quanto  à  relação entre  o  sujeito  e  o  enunciado,  segundo o autor,  ela se

estabelece a partir de uma posição-sujeito ou de uma função que pode ser exercida

por  vários sujeitos,  não podendo tal  relação,  portanto,  ser  reduzida a elementos

gramaticais, pois ela é determinada historicamente. Sempre há um sujeito, um autor

ou instância produtora de enunciados, de modo que o sujeito, para Foucault, 

[…] é uma função determinada, mas não forçosamente a mesma de um
enunciado a outro; na medida em que é uma função vazia, podendo ser
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exercida  por  indivíduos,  até  certo  ponto,  indiferentes,  quando chegam a
formular o enunciado; e na medida em que um único e mesmo indivíduo
pode  ocupar,  alternadamente,  em  uma  série  de  enunciados,  diferentes
posições e assumir o papel de diferentes sujeitos. (FOUCAULT, 2008a, p.
105).

Dessa forma, Foucault desloca uma concepção de sujeito enquanto origem

dos  sentidos  para  uma concepção  segundo  a  qual  o  sujeito  é  determinado  por

posições sócio-históricas, de modo que um mesmo enunciado pode ser ocupado por

diferentes sujeitos a partir  de uma mesma posição. Assim como um sujeito pode

ocupar diferentes posições-sujeito.

Sobre  a dimensão  da  função  enunciativa,  está  relacionada  ao  fato  de  o

enunciado ter sempre margens povoadas de outros enunciados diz respeito à série

de formulações com as quais o enunciado se inscreve num campo de coexistência,

o  que  atesta  sua  historicidade,  uma  vez  que  “[…]  não  há  enunciados  que  não

suponha outros;” (FOUCAULT, 2008a, p. 112). Ou seja, a filiação de um enunciado

a uma dada formação discursiva se define pela sua relação com um conjunto de

outros  enunciados também filiados a essa mesma FD ou a outras  FD’s.  Assim,

Foucault  (2008a)  pontua  que  o  campo  associado  forma  uma  trama  complexa,

constituída 

[…] pela série das outras formulações, no interior das quais o enunciado se
inscreve e forma um elemento.[…] pelo conjunto das formulações a que o
enunciado se refere (implicitamente ou não), seja para repeti-las, seja para
modificá-las ou adaptá-las, seja para se opor a elas, seja para falar de cada
uma delas; não há enunciado que, de uma forma ou de outra, não reatualize
outros  enunciados […]  pelo  conjunto  das  formulações cuja  possibilidade
ulterior é propiciada pelo enunciado e que podem vir depois dele como sua
consequência, sua sequência natural, ou sua réplica […] pelo conjunto das
formulações cujo status é compartilhado pelo enunciado em questão, entre
as quais toma lugar sem consideração de ordem linear, com as quais se
apagará,  ou  com  as  quais,  ao  contrário,  será  valorizado,  conservado,
sacralizado  e  oferecido  como  objeto  possível,  a  um  discurso  futuro.
(FOUCAULT, 2008a, p. 112, grifos do autor).

Quanto  à  última  dimensão  da  função  enunciativa,  esta  diz  respeito  à

existência  material  do  enunciado,  de  maneira  que  não  seria  possível  falar  em

enunciado se não existisse uma voz que o enunciasse,  se  não houvesse quem

registrasse seus signos, se não houvesse uma corporeidade que atestasse a sua
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marca,  ainda que por alguns instantes que fossem, em uma superfície,  em uma

memória. (FOUCAULT, 2008a).

É  por  compreender  que  o  enunciado  tem  uma  espessura  material  que,

segundo Foucault, enunciado e enunciação ocupam níveis diferentes. Enquanto a

enunciação “[…] é um acontecimento que não se repete; tem uma singularidade que

é situada e datada,  e que não se pode reduzir”  (FOUCAULT,  2008a,  p.  114),  o

enunciado, por sua vez “é sempre apresentado através de uma espessura material”

(FOUCAULT, 2008a, p. 113), que não é dada em suplemento, mas que o constitui.

O  enunciado  caracteriza-se  em parte  por  seu  status material,  sua  identidade  é

sensível a uma modificação desse  status conforme o gênero textual em que está

inserido (uma conversa, um jornal, um livro, uma carta, uma matéria jornalística etc).

Logo, a materialidade discursiva é constitutiva do próprio enunciado que precisa ter

“[…]  uma substância, um suporte, um lugar e uma data.”  (FOUCAULT, 2008a, p.

114).

É concebendo o enunciado nessa relação indissociável com a história, com o

sujeito e com a materialidade discursiva que, para Foucault, é possível analisar o

discurso na sua relação com uma dada formação discursiva. A unidade do discurso

é apreendida, portanto na sua relação com uma exterioridade, o que permite ao

analista de discursos apreender como discursos se aproximam, se afastam, tratam

dos  mesmos temas,  se  opõem num mesmo campo conceitual.  Trata-se  do  que

Foucault  denomina  de  positividade  do  discurso  cujo  papel  desempenhado  ele

nomeia de a priori histórico, conforme revisitaremos no tópico a seguir.

3.5 Arquivo e acontecimento

A definição escrita mais antiga que se tem notícia do termo arquivo é descrita

no Código de Justiniano ou  Corpus Iuris Civilis,  obra jurídica romana redigida no

século  VI,  em  Bizâncio,  onde  se  encontra  a  afirmação  “locus  publicus  in  quo

instrumenta  deponuntur”  (lugar  público  onde  os  documentos  são  guardados).

(SILVA, 2016). De acordo com a autora, do latim archivum, arquivo originalmente é o

lugar  público  onde  se  guarda  os  documentos  para  sua  conservação,  conceito
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utilizando  até  o  século  XIX,  momento  em  que  houve  o  rompimento  entre  a

administração que custodiava os documentos e os arquivos em si.

Os arquivos passam a ser divididos entre arquivos administrativos (referente

as unidades produtoras) e arquivos históricos (referente as instituições arquivistas).

Com a divisão, arquivo passa a ser concebido como um conjunto de documentos,

que leva à construção de diversas acepções ao longo do século XX, com diferentes

significações para a designação de lugar, agora não apenas o lugar físico. (SILVA,

2016).

É  a  partir  da  noção  de  positividade,  conforme  destacamos  acima,  que

Foucault  vai  tratar  do  a priori histórico como  condições  de  emergência  dos

enunciados,  do  que  pode  ser  dito  sobre  um  dado  objeto,  numa  dada  época,

constituindo, assim, o arquivo das coisas ditas sobre o objeto.

O conceito de arquivo aliado ao conceito de enunciado vai ao encontro de

nosso  interesse  de  pesquisa,  justamente  porque  é  no  arquivo  da  pandemia  da

Covid-19 que buscaremos os enunciados das coisas ditas sobre esse objeto da

pandemia, considerando o momento histórico de emergência dos enunciados e sua

relação com outros enunciados produzidos em outros campos para além do campo

médico, como o campo político, o econômico, o direito etc.

Em seus estudos, Foucault (2005a) sustenta que sua obsessão é antes “[…]

pela existência dos discursos” e sua condição de possibilidades. Logo, seu objeto de

análise “[…] não é a linguagem, mas o arquivo, ou seja, a existência acumulada dos

discursos.” (FOUCAULT, 2005a, p. 72). Todavia, não ignora a relação entre a língua,

a linguagem e o discurso, explicando que:

[…]  a  linguagem  apenas  poderia  ser  analisada  em  suas  propriedades
formais, desde que se leve em conta seu funcionamento concreto. A língua
é  um  conjunto  de  estruturas,  mas  os  discursos  são  unidades  de
funcionamento, e a análise da linguagem em sua totalidade não pode deixar
de  fazer  face  a  essa  exigência  essencial.  Nessa  medida,  o  que  faço
localiza-se  no  anonimato  geral  de  todas  as  pesquisas  que,  atualmente,
giram em torno da linguagem, ou seja, não somente da língua que permite
dizer, mas dos discursos que foram ditos. (FOUCAULT, 2005a, p. 73, grifos
nossos).

Assim,  para  o  autor,  o  a priori histórico  é  o  rege  o  aparecimento  ou

desaparecimento  de  enunciados  de  um  dado  campo  do  conhecimento  ou  seu



54

desaparecimento  em  uma  dada  época,  em  sua  dispersão,  formando,  assim  o

arquivo.

A razão para se usar esse termo um pouco impróprio é que esse  a priori
deve  dar  conta  dos  enunciados  em sua  dispersão,  em todas  as  falhas
abertas  por  sua  não-coerência,  em  sua  superposição  e  substituição
recíproca,  em sua simultaneidade que não pode ser unificada e em sua
sucessão que não é dedutível; em suma, tem de dar conta do fato de que o
discurso não tem apenas um sentido ou uma verdade, mas uma história, e
uma história específica que não o reconduz às leis de um devir estranho.
(FOUCAULT, 2008a, p. 144).

Dessa perspectiva, o arquivo remete ao processo de constituição formulação

e  circulação  de  discursos  numa  sociedade.  Por  isso  mesmo,  para  Foucault,  o

arquivo se constitui de monumento e não de documento, justamente porque mesmo

os documentos que formam um arquivo não são, na perspectiva do autor, tomados

como  comprovação  da  história,  mas  como  objetos  discursivos.  A  partir  das

postulações de Foucault, Gregolin (2005) argumenta que:

Para  Foucault  (1969),  o  arquivo  representa  o  conjunto  dos  discursos
efetivamente pronunciados em uma época dada e que continua a existir
através  da  história.  Fazer  a  arqueologia  dessa  massa  documentaria  é
buscar compreender as suas regras, suas práticas, suas condições e seu
funcionamento.  A  análise  arqueológica  propõe  evidenciar  os  traços
discursivos que permitem a reconstituição do conjunto de regras que, em
um momento dado, definem ao mesmo tempo os limites e as formas da
dizibilidade, da conservação, da memória, da reativação e da apropriação
dos sentidos. (GREGOLIN, 2005, p. 9).

Assim, o arquivo sustenta a nossa ilusão de que podemos apreender tudo

que já foi dito e que é dito na sociedade sobre um dado objeto, assim como a ilusão

de que o que é dito  assegura ao arquivo uma relação de homogeneidade entre

enunciados e de estabilidade.  (MITTMANN, 2014). Nas palavras de Foucault, 

[…] Trata-se antes, e ao contrário, do que faz com que tantas coisas ditas
por tantos homens, há tantos milênios, não tenham surgido apenas segundo
as leis do pensamento, ou apenas segundo o jogo das circunstâncias, que
não sejam simplesmente a sinalização, no nível das performances verbais,
do que se pôde desenrolar na ordem do espírito ou na ordem das coisas;
mas  que  tenham  aparecido  graças  a  todo  um  jogo  de  relações  que
caracterizam particularmente  o  nível  discursivo;  que  em lugar  de  serem
figuras  adventícias  e  como  que  inseridas,  um  pouco  ao  acaso,  em
processos mudos, nasçam segundo regularidades específicas;  em suma,
que se há coisas ditas -e somente estas -,não é preciso perguntar sua razão
imediata  às  coisas  que  aí  se  encontram  ditas  ou  aos  homens  que  as
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disseram,  mas  ao  sistema  da  discursividade,  às  possibilidades  e  às
impossibilidades enunciativas que ele conduz. (FOUCAULT, 2008a, pp.147-
148).

A noção de arquivo entendido como enquanto acontecimento discursivo, é “a

lei do que pode ser dito, o sistema que rege o aparecimento dos enunciados como

acontecimentos singulares” (FOUCAULT, 2008a, p. 148), logo, o arquivo é “o que

faz  com que as  coisas ditas  não se  acumulem indefinidamente  em uma massa

amorfa,  não  se  inscrevam,  tampouco,  em  uma  linearidade  sem  ruptura  e  não

desapareçam ao simples acaso de acidentes externos” (FOUCAULT, 2008a, p. 148),

e organiza os enunciados segundo suas regularidades específicas.

Com o conceito de arquivo, a proposta de Foucault (2010a) não é investigar o

que está por trás dos textos e/ou documentos, muito menos o que se queria dizer

com este ou aquele (texto/documento), mas sim descrever quais as condições de

existência de um determinado discurso. Sendo assim,

[…]  o  arquivo  não  é  o  que  protege,  apesar  de  sua  fuga  imediata,  o
acontecimento do enunciado e conserva,  para as memórias futuras,  seu
estado  civil  de  foragido;  é  o  que,  na  própria  raiz  do  enunciado-
acontecimento e no corpo em que se dá, define, desde o início,  o sistema
de  sua  enunciabilidade.  […]  é  o  que  define  o  modo  de  atualidade  do
enunciado-coisa; é o  sistema de seu funcionamento.  (FOUCAULT, 2008a,
p. 148).

Postula Foucault (2008a) que diferentemente da língua (que define o sistema

de construção das frases) e do  corpus  (que recolhe as palavras pronunciadas), o

arquivo  é  aquele  que  define  um  nível  de  ordem  prática,  fazendo  surgir  uma

multiplicidade  de  enunciados  como  acontecimentos  regulares  e  como  coisas

oferecidas  ao  tratamento  e  à  manipulação.  O  arquivo  não  é  o  que  separa  e

classifica, ele faz aparecer as regras de uma prática que permite aos enunciados

subsistirem e  se  modificarem no  interior  da  história.  “[…]  É o  sistema geral  da

formação e da transformação dos enunciados.” (FOUCAULT, 2008a, p. 148, grifos

do autor).

Desse modo,  Foucault  (2010a)  realiza  a  inserção do conceito  do  arquivo,

entendido não como “[…] a massa de textos que puderam ser recolhidos em uma

dada  época,  ou  conservados  dessa  época  através  das  transformações  do

esquecimento”, mas como “o conjunto das regras que, em uma época dada e por
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uma sociedade determinada” (FOUCAULT, 2010a, p.10), que definem os limites e

as  formas:  da  dizibilidade,  da  conservação,  da  memória,  da  reativação,  da

apropriação, e é sobre essa base que Foucault realiza suas análises. Logo, reafirma

que seu foco teórico não é uma história do espírito, tradicional com significações

sedimentadas.

Foucault  (2008a)  propõe  um  fazer  arqueológico,  cujo  procedimento  de

pesquisa é uma prática. O procedimento é uma forma de manusear os arquivos na

história, não pela perspectiva dos historiadores (em uma sequência linear inscrita no

tempo  com  começo,  meio,  fim),  mas  como  os  arqueólogos  (remetendo  a  uma

verticalidade, enquanto camadas).

Ao  arqueologista  compete  realizar  a  análise  discursiva  em  uma  dada

formação  histórica,  dispersas  no  arquivo.  Foucault  diz  que  o  discurso  deve  ser

tratado  como  “um  conjunto  de  acontecimentos  discursivos,  […]  como  séries

homogêneas, mas descontínuas umas em relação às outras.” (FOUCAULT, 1996,

pp. 57-58). Neste sentido, Foucault sugere o uso de regras que definem o regime

dos objetos, necessárias para a análise de discurso, regras que deslocam os dados

e revelam uma:

[…] uma tarefa inteiramente diferente, que consiste em não mais tratar os
discursos como conjuntos de signos (elementos significantes que remetem
a  conteúdos  ou  a  representações),  mas  como  práticas  que  formam
sistematicamente os objetos de que falam. Certamente os discursos são
feitos de signos; mas o que fazem é mais que utilizar esses signos para
designar coisas. É esse mais que os torna irredutíveis à língua e ao ato da
fala. É esse ‘mais’ que é preciso fazer aparecer e que é preciso descrever.
(FOUCAULT, 2008a, p. 55, grifo do autor).

Ao pensar arquivo pelo método arqueológico, Foucault sugere a realização de

um trabalho de escavação, que é realizado a partir  de diferentes camadas e de

momentos históricos para, a partir de um determinado recorte desenvolver o “como”,

em buscas das “[…] camadas descontínuas de discursos já pronunciados, muitas

vezes  de  discursos  do  passado,  a  fim  de  trazer  à  luz  fragmentos  de  ideias,

conceitos, discursos talvez já esquecidos” (VEIGA-NETO, 2007, p. 45), um paralelo

entre o passado e o presente, similar ao trabalho do arqueólogo, que precisa “cavar”

para encontrar algo.
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Ao tratar do conceito de arquivo enquanto tudo que se diz numa dada época a

partir  de  dadas  condições  históricas,  sobre  um  dado  objeto,  Foucault  busca

investigar como um determinado discurso se constitui como um “regime de verdade”

e  outro  não,  pela  detecção  dos  discursos  e  de  sua  formação  histórica  em um

determinado  campo  de  saber.  Trata-se  de  sistemas  de  dispersão,  e  não  de

regularidades do discurso.

[…] O arquivo não é descritível em sua totalidade; e é incontornável em sua
atualidade.  […]  A  análise  do  arquivo  comporta,  pois,  uma  região
privilegiada:  ao  mesmo tempo  próxima  de  nós,  mas  diferente  de  nossa
atualidade,  trata-se  da  orla  do  tempo que  cerca  nosso  presente,  que  o
domina e que o indica em sua alteridade; é aquilo que, fora de nós, nos
delimita.  A  descrição  do  arquivo  desenvolve  suas  possibilidades  (e  o
controle  de  suas  possibilidades)  a  partir  dos  discursos  que  começam a
deixar justamente de ser os nossos; seu limiar de existência é instaurado
pelo corte que nos separa do que não podemos mais dizer e do que fica
fora de nossa prática discursiva; começa com o exterior da nossa própria
linguagem;  seu  lugar  é  o  afastamento  de  nossas  próprias  práticas
discursivas. (FOUCAULT, 2008a, p. 148).

O autor reforça que no arquivo não se busca a verdade do documento, pois a

verdade é  um efeito,  um  “[…]  conjunto  de procedimentos  que permitem a  cada

instante e a cada um pronunciar enunciados que serão considerados verdadeiros.”

(FOUCAULT, 2006,  p.  233),  o que se propõe é compreender como um discurso

(enquanto estatuto de documento) se cristaliza como verdade em um determinado

momento histórico.

Em suas análises, Foucault pensa o arquivo enquanto discursos, a partir da

ideia de acontecimento, no qual o documento deixa de ser o registro fiel de um fato

(lugar de verdade) para se tornar um acontecimento (lugar de possibilidades), isso

porque não interessa ao analista saber o que é verdade ou o que não é verdade,

mas entender o processo pelo qual determinado fato adquiriu “efeitos de verdade” a

ponto de se legitimar como verdade.

Para  Foucault  o  acontecimento  é  regulado pelas  práticas  discursivas  pois

tudo é discurso, e por consequência documento, por isso prefere analisar o arquivo

enquanto  acontecimento  de  documento  (por  meio  dos  discursos),  com  as

possibilidades,  em vez  de  acontecimento  enquanto  um fato  já  dado,  construído,

legitimado. No seu entendimento, o novo não está no dito, mas no acontecimento a

sua volta. 
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[…] o acontecimento não é da ordem dos corpos.  Entretanto,  ele não é
imaterial; é sempre no âmbito da materialidade que ele se efetiva, que é
efeito; ele possui seu lugar e consiste na relação, coexistência, dispersão,
recorte, acumulação, seleção de elementos materiais; não é o ato nem a
propriedade  de  um corpo;  produz-se  como efeito  de  em uma dispersão
material. (FOUCAULT, 1996, pp. 57-58)

O acontecimento enunciativo atualiza uma das possibilidades temáticas que

constituem o arquivo pressupondo diferentes temporalidades. É nesse sentido que o

nosso  recorte  analítico  do  arquivo  da  pandemia  expõe  a  impossibilidade  de

apreendermos tudo que já foi  dito sobre esse objeto de discurso em sua massa

documentária.
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4  A  MÍDIA:  UM  DISPOSITIVO  DE  PRODUÇÃO  E  DE  CIRCULAÇÃO  DE

VERDADES NO ESPAÇO DA GOVERNAMENTALIDADE E DA BIOPOLÍTICA

Nesta  seção,  abordamos  sobre  a  atuação  do  dispositivo  midiático  na

produção  de  discursos  que circulam(ram)  no arquivo  da pandemia  de Covid-19,

sobretudo  no  meio  digital,  refletindo  sobre  como  a  mídia  atua  na  sociedade

contemporânea como um dispositivo de produção e de circulação de “vontades de

verdades”, suas estratégias e os efeitos de evidências construídos através de textos

que  materializam  discursos  sobre  a  doença,  compreendendo  a  mídia  enquanto

dispositivo de saber-poder-verdades e agenciadora de subjetividades.

4.1 Algumas notas sobre biopolítica e governamentalidade

Neste tópico, antes de problematizarmos a atuação da mídia numa sociedade

da governamentalidade e da biopolítica, revisitaremos brevemente como Foucault

produz uma importante reflexão sobre esses dois conceitos para, então discutirmos

como a mídia atua como um dos espaços por meio do qual a governamentalidade e

a  biopolítica  se  exercitam  na  sociedade  contemporânea,  mais  que  em  outros

momentos da história.

Alguns temas foram muito caros a Foucault  por  sua complexidade,  dentre

eles destacam-se a biopolítica e a governamentalidade, dispositivos aplicados à vida

da população, pelos quais buscou analisar as relações entre o sujeito, o poder e o

espaço  nas  sociedades  contemporâneas. Para  chegar  à  biopolítica,  Foucault

(2008c)  estuda  as  práticas  do  liberalismo,  por  meio  de  uma  pesquisa  histórica

empírica densa, demonstrando que esse regime governamental  (o liberalismo),  é

condição indispensável para compreender o que significa a biopolítica. 

Se pudéssemos chamar “bio-história” as pressões por meio das quais os
movimentos  da  vida  e  os  processos  da  história  interferem  entre  si,
deveríamos falar de “biopolítica” para designar o que faz com que a vida e
seus  mecanismos  entrem  no  domínio  dos  cálculos  explícitos,  e  faz  do
poder-saber um agente de transformação da vida humana […] Mas, o que
se poderia chamar de “limiar de modernidade biológica” de uma sociedade
se situa no momento em que a espécie entre como algo em jogo em suas
próprias estratégias políticas. O homem, durante milênios, permaneceu o
que era para Aristóteles: um animal vivo e, além disso, capaz de existência
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política; o homem moderno é um animal, em cuja política, sua vida de ser
vivo está em questão. (FOUCAULT, 1999b, p. 134).

Ao aborda a problemática do Estado e da população, Foucault (2008c) faz

uma análise  da disciplina  e  da  anatomopolítica  compreendida  como o  modo  de

colocar  em  funcionamento  a  “política  de  sociedade”,  por  meio  de  uma  ordem

jurídico-econômica neoliberal.  A seu ver,  surge no século XVI,  e  antes na idade

média a questão do 

[…] exercício do poder, essa prática afinal de contas bastante singular a que
os homens não podem escapar, ou a que só escapam em certos momentos,
instantes, processos singulares e atos individuais ou coletivos; que colocam
ao jurista,  ao  historiador,  toda  uma série  de problemas,  como pode ser
regulado  e  medido  esse  exercício  do  poder  em  quem  governa?
(FOUCAULT, 2008c, p. 422).

De acordo com Foucault (2005b), na Roma antiga, o direito de morte e poder

sobre  a  vida  era  um privilégio  do  poder  soberano,  concedido  ao  pai  de  família

romano, o direito de dispor da vida de seus filhos e escravos, uma vez que tinha

dado a eles a vida, uma forma bem acentuada de poder, formulado pelos teóricos

clássicos.

Mas, no século XVIII, explica, altera-se essa forma se soberania sobre a vida

dos  súditos.  Começou  a  funcionar  então  um  dos  fenômenos  fundamentais  que

Foucault denominou de o fenômeno de “assunção da vida pelo poder” - “estatização

do biológico”-, ou seja, passa a funcionar um novo tipo de direito do soberano sobre

a vida e sobre a morte, cabendo a ele “fazer morrer e deixar viver”. Na percepção de

Foucault, no século XIX, opera-se uma nova transformação no poder político, agora,

a partir do fenômeno “fazer viver e deixar morrer.” (FOUCAULT, 2005b, p. 285-286).

Se, antes, as técnicas de “fazer morrer e deixar viver”  eram centradas no

corpo do indivíduo, a partir de toda uma tecnologia de tornar o corpo cada vez mais

dócil, produtivo e útil na sociedade, a partir de meados do século XVIII, vai aparecer

algo novo, não disciplinar, que são as novas tecnologias de poder que tanto pode

“causar a vida ou devolver à morte”. (FOUCAULT, 1999b, p. 130).

De que se trata nessa nova tecnologia do poder, nessa biopolítica, nesse
biopoder  que  está  se  instalando?  (…)  trata-se  de  um  conjunto  de
processos como a proporção dos nascimentos e dos óbitos, a taxa de
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reprodução, a fecundidade de uma população, etc. São esses processos
de natalidade, de mortalidade, de longevidade que, justamente na segunda
metade  do  século  XVIII,  juntamente  com  uma  porção  de  problemas
econômicos e políticos (…), constituíram, acho eu, os primeiros objetos de
saber  e  os  primeiros  alvos  de  controle  dessa  biopolítica.  (…)  Nessa
biopolítica, não se trata simplesmente do problema da fecundidade. Trata-se
também  do  problema  da  morbidade,  não  mais  simplesmente,  como
justamente fora o caso até então, no nível daquelas famosas epidemias cujo
perigo havia atormentado tanto os poderes políticos desde as profundezas
da Idade Média. (..) São esses fenômenos que se começa a levar em conta
no final do século XVIII e que trazem a introdução de uma medicina que vai
ter,  agora,  a  função  maior  da  higiene  pública,  com  organismos  de
coordenação dos tratamentos médicos, de centralização da informação, de
normalização do saber, e que adquire também o aspecto de campanha de
aprendizado  da  higiene  e de medicalização  da  população.  (FOUCAULT,
2005b, p. 289-290; 291, grifos nossos).

Embora  ainda  conservem técnicas  disciplinares  de  “fazer  morrer  e  deixar

viver”,  a centralidade agora não é mais no corpo do indivíduo, mas na vida dos

homens e mulheres enquanto ser vivo, sobre a espécie humana (sobre o idoso,

sobre  a juventude,  sobre  a mulher,  sobre  o doente,  sobre  o indígena,  sobre  os

negros, sobre o analfabeto etc.), ou seja, a atuação do Estado recai sobre certos

grupos  sociais  da  espécie  humana  (FOUCAULT,  2005b),  a  partir  de  certas

tecnologias. Se, agora estas tecnologias são colocadas em funcionamento sob a

lógica governamental de um cuidado com a população, esse cuidado tem custos

para essa mesma população,  na medida em que o cuidado governamental  vem

acompanhado do governamento das condutas desses grupos a partir de políticas de

Estado fundadas em relações de saber-poder.

Essa  nova  tecnologia  de  poder  não  disciplinar,  que  não  exclui  a  técnica

disciplinar existente, mas a integra e modifica parcialmente, se aplica à vida dos

homens, por meio do que nomeou de biopolítica. Diferente da técnica disciplinar que

é dirigida ao corpo, a nova técnica de poder destina-se ao homem ser vivo, homem-

espécie, não mais homem-corpo. Neste sentido:

[…].  Dizer que o poder,  no século XIX, tomou posse da vida, dizer pelo
menos que o poder, no século XIX, incumbiu-se da vida, é dizer que ele
conseguiu cobrir toda a superfície que se estende do orgânico ao biológico,
do corpo à população, mediante o jogo duplo das tecnologias de disciplina,
de urna parte,  e das tecnologias de regulamentação, de outra.  Portanto,
estamos num poder que se incumbiu tanto do corpo quanta da vida, ou que
se incumbiu, se vocês preferirem, da vida em geral, com o pólo do corpo e o
pólo  da  população.  Biopoder,  por  conseguinte,  do  qual  logo  podemos
localizar  os paradoxos que aparecem no próprio  limite de seu exercício.
(FOUCAULT, 2005b, p.302-303).
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No decorrer e final do século XVIII, após uma primeira tomada de poder, que

se ocupou  do corpo,  a  biopolítica (que não é individualizante,  mas massificante,

fazendo direção ao homem-espécie e não mais ao homem-corpo, o corpo múltiplo, a

população), instaura-se como uma modalidade de poder que se aplica à vida da

população  humana,  com  interesse  pela  vida,  caracterizando-se  como  uma

“biopolítica” da espécie humana. (FOUCAULT, 2005b) e explica: 

[…] a nova tecnologia que se instala se dirige à multiplicidade dos homens,
não na medida em que eles se resumem em corpos, mas na medida em
que ela forma, ao contrário, uma massa global, afetada por processos de
conjuntos que são próprios da vida, que são processos como o nascimento,
a morte, a produção, a doença, etc. (FOUCAULT, 2005b, p. 289).

Neste sentido, a biopolítica é um exercício de poder sobre a vida, centrada

nos mecanismos do ser vivo e nos processos biológicos, cujo objeto é a população.

“A biopolítica lida com a população, e a população como problema político, como

problema a  um só  tempo científico  e  político,  como problema biológico  e  como

problema de poder.” (FOUCAULT, 2005b, p. 292-293). 

A  biopolítica  trata  da  gestão  da  vida  dos  indivíduos,  das  populações,  da

espécie, e é operada por meio das tecnologias governamentais e do biopoder, “[…]

tecnologia de poder que tem como objetivo a vida” (FOUCAULT, 2005b, p. 303),

uma forma de controle social sobre a vida dos indivíduos e da população, circulando

entre o poder disciplinar e o poder regulamentador. Neste sentido, afirma que:

[…]  O  controle  da  sociedade  sobre  os  indivíduos  não  se  opera
simplesmente pela consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo,
com o corpo. Foi no biológico, no somático, no corporal que, antes de tudo,
investiu  a  sociedade capitalista.  O corpo  é uma realidade bio-política.  A
medicina é uma estratégia bio-política. (FOUCAULT, 1998a, p.80).

Em  Segurança,  Território  e  população,  Foucault  (2008b)  propôs  o

desenvolvimento de uma história baseada em uma mentalidade governamental, uma

governamentalidade,  uma  “arte  de  governar”  com  “[…]  sua  própria  razão,  sua

própria racionalidade, sua própria ratio”, por governamentalidade compreende:
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[…]  o  conjunto  constituído  pelas  instituições,  os  procedimentos,
análises e reflexões,  os cálculos e as táticas que permitem exercer
essa forma bem específica, embora muito complexa, de poder que tem
por  alvo  principal  a  população,  por  principal  forma  de  saber  a
economia política e por instrumento técnico essencial os dispositivos
de  segurança. Em  segundo  lugar,  por  ‘governamentalidade’  entendo  a
tendência, a linha de força que, em todo o Ocidente, não parou de conduzir,
e desde há muito, tempo, para a preeminência desse tipo de poder que
podemos chamar de ‘governo’ sobre todos os outros – soberania, disciplina
– e que  trouxe,  por  um lado,  o  desenvolvimento  de  toda  uma série  de
aparelhos específicos de governo [e, por outro lado] o desenvolvimento de
toda uma série de saberes. Enfim, por ‘governamentalidade’, creio que se
deveria entender o processo, ou antes, o resultado do processo pelo qual o
Estado de justiça da Idade Média, que nos séculos XV e XVI se tornou o
Estado  administrativo,  viu-se  pouco  a  pouco  ‘governamentalizado’.
(FOUCAULT, 2008b, p. 143-144, grifos nossos).

A governamentalidade é a maneira de pensar e fazer a racionalização de uma

prática  entre  Estado  e  economia.  Pela  governamentalidade  subjetividades  são

construídas,  corpos  são  moldados,  ações,  comportamentos,  pensamentos

regulados.

Na  governamentalidade,  o  poder  é  exercido  através  de  um  conjunto

heterogêneo  de  técnicas,  procedimentos,  instituições,  etc,  que  governam  e

conduzem a conduta dos indivíduos e da população, por meio de uma administração

estatal de normas, proibições, controles, hábitos entre outros dispositivos efetivados

por meio de relações de poder.

Essas discussões sobre  a  governamentalidade,  essa razão governamental

nos ajudam a pensar o que está acontecendo, hoje, ao analisarmos o funcionamento

dessas discursividades sobre a Covid-19, discursividades que atravessam diferentes

domínios do conhecimento em direção à regulação da vida da população. Por esse

funcionamento, o fenômeno “fazer viver” (medidas sanitárias, produção de vacinas,

vigilância sanitária  etc.),  não impede o fenômeno “deixar morrer”  (nesse sentido,

para  Foucault,  não  se  trata  apenas  da  morte  física,  mas  de  outras  formas  de

regulação da vida), que produzem outros tipos de mortes (sociais, culturais, afetivas,

psicológicas etc.).

Embora o Estado trabalhe o imaginário da população sobre o cuidado com

essa  mesma  população,  por  meio  de  técnicas  governamentais,  a  arte  de

governamento do Estado tanto faz viver como deixa morrer de Covid-19 (por uma

lado,  todo  um  arcabouço  legal  instituído para  ordenar  os  tratamentos  contra  o
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Coronavírus; por outro lado, a negligência do Estado; o número de pessoas jogadas

nas “valas abertas”, mortas pelo vírus Covid-19, por exemplo).

Assim, no biopoder, elaboram-se políticas públicas que não descuidam das

técnicas de governo sobre as massas globais, mas também, deixam morrer tanto no

sentido físico como simbólico (analfabetismo, a violência, as restrições e acessos

aos bens públicos). Enquanto uma forma de governo sobre a vida, pelo biopoder é

possível compreender como o Estado intervém na saúde da população durante a

pandemia (a  exemplo:  a  abertura de hospitais  de campanha para internação de

pacientes com Covid-19; a abertura de um espaço exclusivo de vacinação contra a

Covid-19; a obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacinação).

 4.2 O dispositivo midiático enquanto uma técnica para o exercício do poder

Foucault  (1998a)  usa  a  noção  de  dispositivo  como  estudo  das  práticas

discursivas  e  não-discursivas  (englobando  proposições  filosóficas,  instituições,

ordenamentos legais, organizações, arquiteturas, administração, discursos etc.), em

substituição ao termo episteme elaborado anteriormente  por  ele.  Assim, o termo

dispositivo  é,  segundo  Foucault,  a  rede  que  se  pode  estabelecer  entre  esses

elementos heterogêneos que atuam como um jogo, por meio do qual há mudanças

de  posições,  modificações  de funções,  estabelecimento  de  novas  racionalidades

para o funcionamento das relações sociais.

Enquanto ferramenta analítica, o dispositivo foi desenvolvido como estratégia

para  “[…]  demarcar  a  natureza  da  relação  que  pode  existir  entre  elementos

heterogêneos”, podendo o discurso aparecer “[…] como programa de uma instituição

ou, ao contrário, como elemento que permite justificar e mascarar uma prática que

permanece  muda;”,  ou  ainda,  “funcionar  como  reinterpretação  desta  prática

discursiva”. (FOUCAULT, 1998a, p. 244). 

O  autor  assevera  ainda  em  relação  ao  dispositivo,  que  em  determinado

período histórico houve como imperativo “responder a uma urgência”,  assumindo

assim uma função estratégica do dispositivo dominante, a exemplo, cita a questão

da absorção de uma massa de população flutuante de uma economia mercantilista,

que se tornou pouco a pouco um dispositivo de controle-dominação da loucura, da



65

doença mental, da neurose, ou seja, evidencia-se a manipulação, a manobra e tática

do dispositivo. (FOUCAULT, 1998a, p. 244).

Neste sentido, o dispositivo, enquanto produtor e materializador de “vontades

de  verdade”,  “[…]  está  sempre  inscrito  em um jogo  de  poder”,  associado a  um

campo  do  saber,  por  onde  busca-se  responder  a  uma  questão  histórica.

(FOUCAULT,  1998a,  p.  245).  É  nesse  sentido  que  nos  interessa  entender  a

discursividade  da  pandemia,  que  coloca  em  jogo  diferentes  instituições

(educacionais, políticas, científicas, jurídicas, sanitárias, comerciais, midiáticas etc.),

entre as quais se estabelecem diferentes exercícios de poder, cuja base é a questão

da pandemia de Covid-19. 

Interessa-nos,  portanto,  compreender  como  essas  relações  estabelecidas

entre  esses  domínios  heterogêneos  de  saber  acabam  funcionando  com  um

dispositivo  de  poder,  na  mídia,  por  meio  do  qual  a  sociedade  é  controlada,

subjetivada,  regulada,  disciplinada,  e  como  nessa  mesma  relação  aparecem  as

resistências aos jogos de saber-poder.

Por  considerarmos  a  mídia  como  um  dispositivo  que  atua  fortemente  na

mediação dessa rede heterogênea de relações de poder no contexto da pandemia,

procuramos discutir, no domínio dos estudos foucaultianos, como a mídia atua sobre

a  sociedade  contemporânea  enquanto  um dispositivo  produtor  de  subjetividades

móveis,  flexíveis  e  cambiantes,  um dispositivo,  também produtor  de  relações de

poder-saber.

4.3 A mídia: um dispositivo de vontades de verdades e de poder-saber

Em  sua  analítica  sobre  o  poder,  Foucault  (2005b)  apresenta  diferentes

dispositivos utilizados para o controle dos corpos, o controle da população etc, por

meio  do  que  nomeia  respectivamente  de  tecnologia  disciplinar  e  tecnologias

regulamentadoras da vida, corroborando o exercício desse poder.

A mídia enquanto um dispositivo de  vontade de verdade e de  poder-saber

utiliza-se de tecnologias para colocar discursos em circulação e produzir “efeitos de

verdade” sobre o real,  procedimento de controle externo do discurso em que se

desloca a verdade  “[…] do ato ritualizado,  eficaz e justo,  de enunciação,  para o
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próprio  enunciado:  para  seu  sentido,  sua  forma,  seu  objeto,  sua  relação  a  sua

referência.” (FOUCAULT, 1996, p. 15), produzindo assim uma história da verdade.

Em se tratando da relação da mídia com o campo político, embora situada em

outro domínio teórico, é importante reter da reflexão elaborada por Canavilhas sobre

o  fato  de  que  sistemas  políticos  e  mídia  têm trilhado,  ao  longo  da  história,  um

percurso que estreitam suas relações.

Os sistemas  político  e  mediático  têm um percurso  comum pautado  por
interesses divergentes. Se os políticos encontram nos media a forma mais
eficaz  para  chegarem  aos  cidadãos,  os  media procuram  na  política  os
acontecimentos que interessam às audiências, o que por vezes contraria os
interesses dos políticos. Neste jogo de equilíbrios, políticos e media tentam
retirar mais-valias da relação. (CANAVILHAS, 2009, p. 1, grifos do autor).

É com base nesse postulado que, na percepção do autor,  o conceito de

“comunicação política” tem se ampliado, justamente pela expansão do seu objeto,

incluindo nesse domínio “o estudo dos discursos e comportamentos dos três actores

envolvidos:  políticos,  jornalistas  e  opinião  pública,  através  das  sondagens”

(WOLTON,1995, apud CANAVILHAS, p. 3). Embora o autor se volte para a relação

de forças e de interesses entre o espaço político e a mídia, é possível dizer que é

nessa relação mesma que a mídia se exercita como um dispositivo que ao mediar

relações de poder vai também se constituindo como um dispositivo que interfere

nessas relações e produz controles baseados em vontades de verdades. Ou seja,

ao trazer o jogo de força entre poder político e poder midiático, é possível captar

nesse  movimento  como  a  mídia  atua  enquanto  dispositivo  de  poder  sobre  as

subjetividades,  mediando vontades políticas que governam o pensar  e o agir  do

outro. Como destacam Tavares e Loureiro,

A  utilização  da  noção  de  “dispositivo”  para  o  estudo  do  fenômeno
informação, no campo da Ciência da Informação, deu-se no escopo dos
estudos  referentes  à  “política  de  informação”,  a  partir  dos  estudos  de
Frohman (1995) e González de Gómez (1996). Wilke (2009), empreendendo
a  ampliação  do  conceito  de  regime  de  informação,  propõe  a  noção  de
“dispositivo de informação”. Nessa perspectiva, entender a informação como
“dispositivo”  requer  considerar  o  saber,  o  poder  e  a  subjetividade  –
elementos axiais do pensamento foucaultiano –, bem como suas condições
históricas de proveniência. (TAVARES E LOUREIRO, 2017, p. 75).
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Ao refletir sobre poder, saber e verdade, Foucault (1998b) postula que estes

campos de conhecimento funcionam em redes que atravessam todo o corpo, “[…]

superfície de inscrição dos acontecimentos, lugar de dissociação do Eu, volume em

perpétua pulverização.  […]  marcado de história e a história arruinando o corpo.”

(FOUCAULT, 1998b, p. 22).

Partindo do estudo nietzschiano sobre a genealogia da moral e a busca pela

essência das coisas, Foucault propõe uma genealogia como ponto de articulação do

corpo com a história, um procedimento analítico que exige “[…], a minúcia do saber,

um grande número de materiais acumulados, exige paciência.”(FOUCAULT, 1998a,

p. 15). Para compreender como surgem determinados discursos a partir de práticas

sociais,  Foucault  investiga  a  relação  entre  os  saberes  (técnicas,  tecnologias),

produzidos no/pelo discurso e os poderes, exercidos através da história. 

A genealogia seria portanto, com relação ao projeto de uma inscrição dos
saberes na hierarquia de  poderes próprios à ciência, um empreendimento
para libertar da sujeição os saberes históricos, isto é, torná-los capazes de
oposição e de luta contra a coerção de um discurso teórico, unitário, formal
e científico. (FOUCAULT, 1998a, p.172).

Ao propor uma análise genealógica, o autor não está em busca da origem das

coisas, pela sua continuidade na história, pelo contrário, com o método genealógico

o autor  pretende “[…]  manter  o  que se  passou na dispersão que lhe  é própria”

(FOUCAULT, 1998a, p. 21), demarcando os acidentes, os desvios, as falhas etc.

que deram origem ao que existe, pois não existe “a verdade”, mas “vontades de

verdade”, que colocam em funcionamentos certos saberes e não outros em uma

dada época e a partir de certos critérios socialmente legitimados. Por esse motivo,

Foucault  buscou  identificar  formas  de  emergências  do  exercício  do  saber  em

confluência com o exercício do poder, justamente por entender que todo saber é

animado por algum tipo de poder, entendendo o poder não apenas aquele situado

no âmbito do Estado, mas em toda e qualquer relação de força. 

É  nesse  sentido  que  a  mídia  atua  como  um  espaço  de  produção  e  de

circulação de vontades de verdades. O modo como a mídia atua na seleção de seus

objetos de discurso e do que dizer sobre eles é o modo de colocar o dispositivo em

funcionamento, atuando em um jogo de lançar luz sobre dados objetos e invisibilizar

outros. Do mesmo modo, coloca em circulação certos enunciados e silencia outros.
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A mídia funciona como um dispositivo de cuidado com a população na medida em

que aparece para a população como um bem para a vida dessa mesma população.

Vejamos outra passagem extraída de Canavilha:

A  comunicação  política  assumiu  assim  um  papel  importante  no
funcionamento dos sistemas democráticos por centrar a sua atenção em
alguns fundamentos das democracias como a cidadania do conhecimento,
entendida como o acesso a informação relevante não distorcida, ou o livre
acesso  aos  espaços  de  debate  onde  os  cidadãos  podem  deliberar  e
desenvolver os seus próprios argumentos (BARNETT, 1997)8.

Neste  sentido,  a  verdade  não  é  algo  natural,  divino  ou  coisa  similar,  ao

contrário, ela é constituída por “[…] um conjunto de procedimentos regulados para a

produção,  a  lei,  a  repartição,  a  circulação  e  o  funcionamento  dos

enunciados.”(FOUCAULT,  1998a,  p.  14),  ou  seja,  a  verdade  não  é  fixa,  ela  é

produzida no e pelo discurso, obedecendo aos regimes de verdade de cada domínio

do conhecimento. Sendo a verdade uma construção do discurso, pode-se dizer que

ela muda em cada época histórica conforme as regras de formação discursiva, tendo

em vista que a verdade “[…] está circularmente ligada a sistemas de poder, que a

produzem  e  apoiam,  e  a  efeitos  de  poder  que  ela  induz  e  que  a  reproduzem

‘Regime’ da verdade.” (FOUCAULT, 1998a, p. 14).

Tratando-se  do  aparecimento  do  novo  coronavírus  (Covid-19),  é  possível

pensar que  com o  surgimento  da  doença surgiram vários “regimes de verdade”

sobre ela,  em diferentes campos de saber:  médico,  jurídico,  econômico,  político,

midiático etc. Cada campo desse tem seu regime de verdade para falar desse objeto

numa  relação  com o  controle  das  condutas  dos  indivíduos.  É  com base  nessa

relação entre verdade e condições históricas que Foucault alerta sobre o fato de que

o poder não precisa de uma descoberta científica para exercer seu jogo de força,

para o poder o que mais lhe importa colocar o saber numa relação com o poder e

não com a descoberta em si.

Assim, apesar de o homem produzir “vontades de verdade” e “vontades de

poder” em diferentes domínios (jurídico, médico, pedagógico, religioso, matemático,

jornalístico etc.), buscando a relação inequívoca entre o saber e o objeto do saber

por meio de técnicas produtoras de verdades (leis, normas, regulamentos, tratados,

8 http://www.bocc.ubi.pt/pag/canavilhas-joao-comunicacao-politica-na-era-da-internet.pdf  .   

http://www.bocc.ubi.pt/pag/canavilhas-joao-comunicacao-politica-na-era-da-internet.pdf.
http://www.bocc.ubi.pt/pag/canavilhas-joao-comunicacao-politica-na-era-da-internet.pdf.
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notícias,  reportagens, teorias,  manuais,  gramáticas  etc.),  o  que  temos  antes  é

sempre uma política da verdade produzida em campos específicos e não a verdade

enquanto um espelho da realidade, ou seja, não há uma essência do conhecimento,

ele  é  sempre  o  efeito  de  regras  e  regimes  de  verdades  produzidas  em dadas

condições históricas. Nesse sentido: 

[…]. O conhecimento esquematiza, ignora as diferenças, assimila as coisas
entre  si,  e  isto  sem nenhum fundamento  em verdade.  Devido  a  isso,  o
conhecimento é  sempre um desconhecimento.  Por outro  lado,  é sempre
algo  que  visa,  maldosa,  insidiosa  e  agressivamente,  indivíduos,  coisas,
situações. Só há conhecimento na medida em que, entre o homem e o que
ele conhece, se estabelece, se trama algo como uma luta singular, um tête-
à-tête, um duelo. Há sempre no conhecimento alguma coisa que é da ordem
do duelo  e que faz com que ele seja sempre singular.  Este  é o caráter
contraditório do conhecimento tal como é definido nos textos de Nietzsche
que  aparentemente  se  contradizem:  generalizante  e  sempre  singular.
(FOUCAULT, 2002, p. 25-26, grifos do autor).

 

O quadro da pandemia do novo coronavírus, acontecimento histórico, real e

concreto, evidencia que o conhecimento produzido sobre esse objeto (Covid-19) não

tem sua origem no homem, mas sim nas condições históricas, as quais oferecem um

sistema de regras para se falar da doença, em diferentes domínios (médico, jurídico,

jornalístico,  pedagógico,  religiosos,  econômico,  familiar,  esportivo  etc).  Se

pensarmos  em outros  quadros  pandêmicos  ou  outras  doenças  já  existentes  em

nossa  sociedade  em  outras  condições  históricas,  podemos  imaginar  como  as

discursividades produzidas foram outras, produzindo outros tipos de controle dos

corpos.  Por  isso,  de  acordo  com  Foucault,  as  verdades  construídas  sobre  um

mesmo objeto são sempre efeitos das regras  de produção de sentidos de cada

campo, cuja validade não é universal e nem atemporal.

O conhecimento é um efeito ou um acontecimento que pode ser colocado
sob o signo do conhecer. O conhecimento não é uma faculdade, nem uma
estrutura universal. Mesmo quando utiliza um certo número de elementos
que  podem  passar  por  universais,  esse  conhecimento  será  apenas  da
ordem do resultado, do acontecimento, do efeito. (FOUCAULT, 2002, p. 24).

O cenário pandêmico de Covid-19 provocou euforia e fez estremecer certezas

já  consolidadas,  fez  pessoas,  instituições  e  sociedade  serem  questionadas  e

questionarem-se,  e  principalmente,  fez  aparecer  novas  “vontades  de  verdade”,

necessárias  para  novos  exercícios  de  poder. Novas  questões  relacionadas  a
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higiene, relações sociais, trabalho etc. Apareceram e a mídia dedicou um grande

espaço  a  essas  discursividades,  transformando-se  em  um  manual  virtual  e

pedagógico para toda a sociedade. Muitas pessoas buscaram encontrar na religião a

verdade sobre a Covid-19,  acreditando ser ela um castigo de Deus,  cujas mãos

pesaram sobre as cabeças e os corpos dos ímpios. Por outro lado, surgiram outros

grupos sociais  que  negaram a doença (apoiados em  fake news ou em discursos

como os do presidente  da República  e  de seus “comandados”).  Houve também

quem acreditasse na eficácia  de  medicamentos que eram utilizados para  outras

finalidades  na  tentativa  de  uma  “cura”  para  o  vírus  (mesmo  sem  comprovação

científica,  intensa  polêmica  estabelecida  dentro  do  próprio  campo  médico  e  do

campo científico em torno do aparecimento do chamado “Kit  Covid”,  avidamente

distribuído no Brasil), uma vez que a maioria dos médicos contestavam a eficácia

desses medicamentos para essa doença. A mídia não ficou fora de nenhuma dessas

discursividades, seja aliando-se a elas, seja contrapondo-as com outras vontades de

verdades.

Assim, o dispositivo midiático, ao publicizar as práticas governamentais, por

meio  de  campanhas  informativas  e  formativas  sobre  as  ações  de  prevenção  e

cuidado com a doença causada pela Covid-19, põe em evidência o funcionamento

do  exercício  do  poder,  operando  como  um  dispositivo  de  saber-verdade-poder

(conhecimento que gera verdades e produz poder), na medida em que agencia os

sentidos da pandemia (tenta resolver a questão da doença, da morte etc.), interpela

o  sujeito  para  a  questão  da  sobrevivência,  com  imagens  que  estimulam  ou

determinam suas  práticas  sociais,  orientam suas  condutas,  reelaboram saberes,

disciplinam os corpos. 

As pessoas têm na voz de empresas financeiras, quase sempre circuladas na

mídia, orientações sobre como poupar seu dinheiro, como contrair empréstimos em

tempos de pandemia, como criar estratégias cotidianas etc. Professores, alunos e

pais recebem manuais de orientação sobre como planejar aulas em formato remoto,

como organizar o tempo para assistir às aulas, como acompanhar os filhos com as

atividades remotas, etc. Os transeuntes são orientados a como manter distância na

fila do banco, do hospital, como promover pequenas reuniões etc. Para isso, uma

série de dispositivos entram em funcionamento e são publicizados rotineiramente
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pela mídia, esta funcionando como o dispositivo aglutinador dos demais dispositivos

pois a circulação destes passam por aquela.

As “vontades de verdade” no discurso midiático têm se tornado cada vez mais

impositivas e dominantes, um dispositivo de poder-saber-verdade que, agenciando

determinadas  cenas  discursivas,  toma  o  discurso  pela  ideia  de  uma  verdade

consolidada, hegemônica.
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5  PERCURSO  METODOLÓGICO:  O  MÉTODO  ARQUEOGENEALÓGICO DA

DISCURSIVIDADE DO ESTADO EM CONTEXTO DE PANDEMIA

Nesta seção, abordamos os aspectos teórico-metodológicos que orientam a

construção  da  pesquisa,  ancorada  na  perspectiva  dos  estudos  discursivos

foucaultianos,  de  onde  extraímos  as  ferramentas  necessárias  para  uma  análise

arqueogenealógica,  resultante da junção dos  métodos arqueológico e genealógico

desenvolvidos por Michel Foucault.

A ancoragem da pesquisa no método arqueológico de Foucault  (2006)  se

justifica pela decisão de proceder a uma análise que procura apreender os discursos

não  circunscritos a  uma  única  Formação  Discursiva,  mas  como  uma  rede  de

discursos que se  constitui  nas relações com outro  discursos,  sejam eles de um

mesmo domínio do saber (midiático, médico, educacional, jurídico, por exemplo) ou

de  outros  domínios.  Assim,  seguimos  os  postulados  foucaultianos  de  que  todo

discurso  deve  ser  apreendido  a  partir  de  sua  relação  complexa  com  outros

discursos, que com ele estabelece aproximações, afastamentos, polêmicas etc.  No

que concerne ao trabalho arqueológico de investigação, assim esclarece Foucault:

Não se tratará, portanto, de conhecimentos descritos no seu progresso em
direção a uma objetividade na qual nossa ciência de hoje pudesse enfim se
reconhecer;  o  que  se  quer  trazer  à  luz  é  o  campo  epistemológico,  a
episteme  onde  os  conhecimentos,  encarados  fora  de  qualquer  critério
referente a seu valor racional  ou a suas formas objetivas,  enraízam sua
positividade e manifestam assim uma história que não é de sua perfeição
crescente, mas antes, a de suas condições de possibilidade. (FOUCAULT,
2000, pp. XVIII-XIX). 

Para Deleuze (2005), o eixo arqueológico da análise de discurso foucaultiana

foi proposto como um método de leitura de arquivo, num jogo constante entre aquilo

que  é  dizível  e  aquilo  que  é  visível,  ou  seja,  o  que  pode  ser  dito  em  uma

determinada época e como essas coisas se apresentam em determinado período.

Nesse sentido, o método arqueológico é um campo de possibilidades do saber que

emerge em uma relação de poder e um exercício de controle. 

Vale destacar ainda que o que interessa a Foucault não é uma materialidade

futura, mas analisar o já-dito em relação às suas condições de possibilidades de

aparecimento  dos  enunciados  em  uma  dada  formação  discursiva,  que  são
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determinados à medida que práticas discursivas restauram um já-dito no discurso da

história. 

Portanto,  ao autor  não interessa analisar a possibilidade do dizer ou o não-

dito, mas efetivamente aquilo que foi dito em um arquivo e em uma determinada

época.  É  nessa  perspectiva  metodológica  que  tomamos  os  discursos  sobre  a

pandemia como um arquivo formado, de modo que ao analisarmos o funcionamento

do  discurso  governamental  sobre  a  pandemia,  sabemos  da  impossibilidade  de

abranger  tudo  que  o  Estado  já  disse  sobre  a  pandemia.  Nosso  interesse  é

compreender as relações que esse discurso estabelece com outros domínios do

saber enquanto estratégia de poder e de controle dos corpos. 

Em todo o caso, uma coisa ao menos deve ser sublinhada: a análise do
discurso, assim entendida, não desvenda a universalidade de um sentido;
ela  mostra  à  luz  do  dia  o  jogo  da  rarefação  imposta,  com  um  poder
fundamental  de  afirmação.  Rarefação  e  afirmação,  rarefação,  enfim,  da
afirmação e não generosidade contínua do sentido,  e não monarquia do
significante. E agora, os que têm lacunas de vocabulário que digam — se
isso lhes soar melhor   — que isto  é estruturalismo.  (FOUCAULT,  1996,
p.70).

Neste  sentido,  Foucault  (1996)  desenha  em “A  arqueologia  do  Saber”  os

princípios metodológicos que considera pertinentes para uma analítica do presente,

quais sejam: 1) Inversão: em vez de origem, propõe a rarefação e o recorte (cogito

por  acontecimento);  2)  Descontinuidade:  em  vez  de  unidade,  propõe  séries

enunciativas  (Unidade  por  série);  3)  Especificidade:  em  vez  de  realidade

apreensível,  sugere  uma imposição  simbólica  (originalidade  por  regularidade);  4)

Exterioridade:  em  vez  de  um  núcleo  escondido,  uma  superfície  de  inscrição

(significação  por  condições  de  possibilidades),  colocados  em  substituição  aos

princípios metodológicos praticados (em oposição a história das ideias, história do

conhecimento, história do pensamento e história das coisas).

A partir do desenho do método arqueológico, Foucault elabora a proposta de

uma genealogia do poder, por onde busca entender o poder que se exerce a partir

da  inscrição  do  saber  num  certo  campo  de  batalhas  e  como  os  poderes  se

enfrentam. A seu ver:

O problema é ao mesmo tempo distinguir os acontecimentos, diferenciar as
redes e os níveis a que pertencem e reconstituir os fios que os ligam e que



74

fazem com que se engendrem, uns a partir dos outros. Daí a recusa das
análises que se referem ao campo simbólico ou ao campo das estruturas
significantes,  e  o  recurso  às  análises  que  se  fazem  em  termos  de
genealogia das relações de força, de desenvolvimentos estratégicos e de
táticas. Creio que aquilo que se deve ter como referência não é o grande
modelo  da  língua  e  dos  signos,  mas  sim  da  guerra  e  da  batalha.  A
historicidade que nos domina e nos determina é belicosa e não lingüística.
Relação de poder, não relação de sentido. A história não tem “sentido”, o
que  não  quer  dizer  que  seja  absurda  ou  incoerente.  Ao  contrário,  é
inteligível  e  deve  poder  ser  analisada  em seus  menores  detalhes,  mas
segundo a inteligibilidade das  lutas,  das  estratégias,  das  táticas.  Nem a
dialética (como lógica de contradição), nem a semiótica (como estrutura da
comunicação) não poderiam dar conta do que é a inteligibilidade intrínseca
dos confrontos. A “dialética” é uma maneira de evitar a realidade aleatória e
aberta  desta  inteligibilidade  reduzindo−a  ao  esqueleto  hegeliano;  e  a
“semiologia”  e  uma  maneira  de  evitar  seu  caráter  violento,  sangrento  e
mortal,  reduzindo−a à  forma apaziguada e  platônica  da  linguagem e do
diálogo. (FOUCAULT, 1998a, p. 5).

Outros conceitos fundamentais  para a elaboração do método arqueológico

são  o  de  arquivo  e  de  enunciado,  uma  vez  que  o  enunciado,  enquanto  a

materialidade do arquivo,  deve ser  apreendida tanto  da sua relação com outros

enunciados como a partir de suas diferentes funções enunciativas. (SARGENTINI,

2021). Nas palavras da autora:

Nesta  perspectiva  de  análise  arqueológica  afastam-se  então  as  noções
fundamentais de consciência e de continuidade, bem como as de signo e de
estrutura. São os conceitos de acontecimento, de série, de regularidade, de
casualidade,  de descontinuidade, de dependência,  de transformação que
regem  a  metodologia  de  análise  (FOUCAULT,  1996,  p.  56).  Trata-se,
portanto, de uma análise que se recusa a partir de universais. Ela pauta-se
nas  práticas  discursivas  para  poder  compreender  a  formação  e
transformação  dos  enunciados,  para  flagrar  as  rupturas  que  afetam  o
regime geral de uma ou de várias formações discursivas. É um modo de
análise que busca nos enunciados efetivamente enunciados (sejam verbais
ou  imagéticos)  as  razões  para  sua  emergência  na  dispersão  dos
acontecimentos. (SARGENTINI, 2021, p. 183).

Assim,  como  refere  a  autora,  Foucault  não  procura  evidenciar  em  sua

analítica  um  sentido  discursivo,  mas  a  função  que  pode  ser  atribuída  a  um

determinado discurso, em um dado momento histórico, e enquanto acontecimentos

discursivos  que  entram  numa  rede  de  funcionamento,  a  partir  de  diferentes

dispositivos. Segundo o autor,

[…]  a  arqueologia  seria  o  método próprio  da  análise  das
discursividades locais, e a genealogia, a tática que faz intervir, a partir
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dessas  discursividades  locais  assim  descritas,  os  saberes  dessujeitados
que daí se desprendem. (FOUCAULT, 2005b, p.16, grifos nossos).

Nesse  sentido,  em  nossas  investigações  procuramos  unir o  método

arqueológico  fundado  na  rede  de  relações  entre  discursos  com  o  método

genealógico  que  procura  apreender  os  saberes  que  se  formam  nessa  relação,

compreendendo assim um método arqueogenealógico, voltado para um diagnóstico

do presente, ou seja, “[…] dizer o que somos hoje e o que significa, hoje, dizer o que

nós dizemos.” (FOUCAULT, 2014b, p. 34).

Com o aparecimento da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) no final

do ano de 2019 e início do ano de 2020, doença causada por um vírus que afetou a

vida de milhões de pessoas em todo o mundo, dizimando milhares de outras vidas,

ficou evidenciado o desencadeamento de desordens de naturezas diversas (sociais,

políticas, econômicas, etc.), que impactaram diretamente a vida da população em

parte  ameaçada  por  meio  de  estratégias  biopolíticas  da  atualidade,  bem  como

suscitou  questões  relacionadas  a  diversos  campos  do  saber  (ciência,  política,

economia, ética, medicina, etc).

Esse  fenômeno  produziu  uma  série  de  acontecimentos  discursivos

possibilitados pela emergência de um acontecimento histórico, que é a pandemia de

Covid-19,  onde  diferentes  enunciados  se  entrecruza(ra)m  partindo  de  diferentes

campos do saber (médico, político, religioso, educacional, tecnológico, midiático etc.)

estabelecendo assim, diferentes relações de poder e de “regimes de verdade” em

nossa sociedade.

É com base no entrecruzamento  de enunciados  produzidos em diferentes

domínios e revisitados pelo Estado que procedemos à seleção e análise do corpus

que  compõe  esta  pesquisa,  procurando  compreender  o  movimento

arqueogenealógico de um acontecimento histórico que se tornou um acontecimento

discursivo, ante as técnicas de governamento e as estratégias de poder (a exemplo

a liberdade), presentes na vida da população, como já demonstrados por Foucault.

Com  base  nos  marcos  metodológicos  acima  estabelecidos  por  Foucault

(inversão,  descontinuidade,  especificidade,  exterioridade),  realizamos o

levantamento de reportagens que circularam na mídia publicitária digital, por meio da

Agência  Pará  de notícias,  (https://www.agenciapara.com.br/noticias.asp), entre  os

https://www.agenciapara.com.br/
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meses de março de 2020 e novembro de 2021,  sobre ações do Estado face aos

efeitos da pandemia de Covid-19. 

A Agência de notícias onde circularam as matérias que passaram a constituir

o corpus da pesquisa é uma portal de notícias online de propriedade do Governo do

Estado  do  Pará,  e  é  responsável  por  produzir,  hospedar,  distribuir,  monitorar  e

atualizar  diferentes  gêneros  textuais  (reportagens,  entrevistas,  propaganda,

publicidade, etc) produzidos pelo/sobre o governo do Estado, através dos quais é

dada publicidade aos atos normativos,  ações governamentais etc),  em diferentes

domínios  enunciativos  (saúde,  economia,  educação,  esporte  e  lazer,  etc.),  para

outros  canais  midiáticos  (jornais,  rádios,  blogs,  etc).  Para  isso,  tem  sob  sua

administração  uma  Secretaria  de  Comunicação,  que  é  composta  por  diferentes

profissionais da mídia (repórter, jornalista, editor etc).

No  caso  da  agência  de  notícias,  é  o  próprio  governo  do  Estado  que

“patrocina” as reportagens desta página de notícias, sendo a mídia um dispositivo de

poder-saber,  agenciador dos discursos positivados das ações governamentais. Por

meio deste canal informativo, a população é notificada sobre a Covid-19, bem como

sobre as ações governamentais desenvolvidas ao longo da pandemia, publicizadas

rotineiramente. Assim, 

Trata-se de uma Agência de notícias que produz e hospeda em uma página digital

de  domínio  público,  para  acesso  e  reprodução  nos  mais  variados  canais  de

comunicação, atos de propaganda a favor do governo do Estado.  Além dos textos

publicitários, o  corpus é acrescido de atos normativos publicados pelo Governo do

Estado durante  o período pandêmico de Covid-19 (SARS-CoV-2),  e circulado na

agência de notícia.  Essa nossa decisão em inserir  esses documentos no corpus

analítico  nos permitiu  apreender  como na “arte  de  governar”  se  entrecruzam os

cuidados do poder e o governamento  normatizador e normalizador da população.

Através  desses  atos  de  propagandas,  no  período  mais  crítico  da  pandemia,  a

população era informada sobre as ações desenvolvidas contra o novo coronavírus

por meio de entrevistas, palestras e debates permanentes. 

Considerando que da perspectiva arqueológica não é possível compreender o

funcionamento de um dispositivo a partir  dele mesmo, mas, na sua relação com

outros dispositivos, destacamos que os dispositivos de segurança materializados em
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ações do Estado devem ser olhados na sua interconexão com outros dispositivos,

como  a  mídia,  por  exemplo,  enquanto  um  dos  mais  potentes  dispositivos

agenciadores de subjetividades. 

Por isso, sistematização do corpus foi feita através da seleção de enunciados

produzidos em diferentes domínios enunciativos, a partir da formulação de Foucault

sobre  a  produção  e  circulação  de  enunciados:  “não  entendo  a  produção  de

enunciados  verdadeiros,  mas  a  disposição  de  domínios  em  que  a  prática  do

verdadeiro e do falso pode ser, ao mesmo tempo, regulamentada e permanente.”

(FOUCAULT, 2006, p. 343).  Atentas aos modos como o discurso da pandemia é

regulamentado  por  um  saber-poder,  identificamos  no  discurso  governamental

“efeitos de verdade”  que decorrem de vários domínios:  do domínio científico,  do

domínio jurídico, do domínio político, todos eles colocados em funcionamento pelo

dispositivo  midiático.  Desse  modo,  identificamos  que  a mídia  atua  como  um

dispositivo de poder-saber-verdade, cuja produção discursiva é tomada pela ideia de

verdade,  uma fonte geradora de informações reconhecidas e confiáveis, devido o

seu grande alcance social.

Em  nossas  sociedades,  a  ‘economia  política’  da  verdade  tem  cinco
características historicamente importantes: a ‘verdade’ é centrada na forma
do discurso científico e nas instituições que o produzem; está submetida a
uma  constante  incitação  econômica  e  política  (necessidade  de  verdade
tanto para a produção econômica, quanto para o poder político); é objeto, de
várias formas, de uma imensa difusão e de um imenso consumo (circula nos
aparelhos de educação ou de informação, cuja extensão no corpo social é
relativamente  grande,  não  obstante  algumas  limitações  rigorosas);  é
produzida e transmitida sob o controle, não exclusivo, mas dominante, de
alguns grandes aparelhos políticos ou econômicos (universidade, exército,
escritura, meios de comunicação); enfim, é objeto de debate político e de
confronto social (as lutas ‘ideológicas’).(FOUCAULT, 1998a, p. 13).

Mais do que a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o que se observou

foi a produção e circulação de enunciados com “vontades de verdades” produzidas a

partir da doença. Em meio ao cenário pandêmico abre-se espaço para a discussão

sobre o entorno da doença e suas formas de apresentação-representação nos mais

diversos campos de saberes (político,  científico,  econômico,  etc).  A propósito  do

papel que atribui à política em seus estudos, Foucault (2004b) explica:
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Nada é mais inconsistente do que um regime político indiferente à verdade;
mas  nada  é  mais  perigoso  do  que  um  sistema  político  que  pretende
prescrever a verdade. A função do ‘dizer verdadeiro’ não deve tomar forma
de lei, como seria igualmente vão acreditar que ele consiste de pleno direito
nos jogos espontâneos da comunicação. A tarefa do dizer verdadeiro é um
trabalho interminável:  respeitá-la  em sua complexidade é uma obrigação
que  nenhum  poder  pode  economizar.  Exceto  para  impor  o  silêncio  da
escravidão. (FOUCAULT, 2004b, p. 251)

Vale destacar que, não pretendemos aqui polemizar questões levantadas no

que diz respeito à pertinência ou não das ações governamentais na pandemia, por

entendermos ser dever do Estado formular políticas públicas e direitos da população

demandar tais políticas. Além do mais, somos advertidos por Foucault (2004b) que a

polêmica não é o campo do diálogo, já que o polemista “não abre a possibilidade de

uma  discussão  no  mesmo  plano”,  pelo  contrário,  ele  já  traz  consigo  verdades

incontestáveis, não importando o outro.

[…] O jogo para ele não consiste, portanto, em reconhecê-lo como sujeito
com direito  à  palavra,  mas  em anulá-los  como  interlocutor  de  qualquer
diálogo possível, e seu objetivo final não será se aproximar tanto quanto
possível de uma verdade, mas fazer triunfar a justa causa da qual ele é,
desde  o  início,  o  portador  manifesto.  O  polemista  se  sustenta  em uma
legitimidade  da  qual  seu  adversário,  por  definição,  está  excluído.
(FOUCAULT, 2004b, p. 225-226)

O que nos interessa aqui é problematizar o nosso objeto de estudo, tomando

o ponto de intersecção entre uma arqueologia do saber e uma genealogia do poder,

os efeitos ideológicos dos discursos que tais políticas colocam em circulação acerca

de domínios do Estado sobre a vida da população, conforme cita Foucault: “[…] A

dimensão  arqueológica  da  análise  permite  analisar  as  próprias  formas  da

problematização; a dimensão genealógica, sua formação a partir das práticas e de

suas modificações.” (FOUCAULT, 1998b, p. 15).

Essas discussões nos ajudam a compreender o que está acontecendo, hoje,

ao  analisarmos  o  funcionamento  das  discursividades  sobre  a  Covid-19,

discursividades  essas  que  atravessam diferentes  domínios  do  conhecimento  em

direção à regulação da vida da população. Sobre o objetivo das problematizações,

reflete Foucault (2004b):

No  jogo  sério  das  perguntas  e  respostas,  no  trabalho  de  elucidação
recíproco,  os  direitos  de  cada  um são  de  qualquer  forma  imanentes  à
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discussão.  Eles  decorrem  apenas  da  situação  de  diálogo.  Aquele  que
questiona nada mais faz do que usar um direito que lhe é dado: não ter
certeza,  perceber  uma  contradição,  ter  necessidade  de  uma
informação suplementar, defender diferentes postulados, apontar um
erro  de  raciocínio. […].  Perguntas  e  respostas  decorrem  de  um  jogo-
simultaneamente agradável e difícil – em que cada um dos dois parceiros se
esforça para só usar os direitos que lhe são dados pelo outro, e pela forma
de diálogo convencionada. (FOUCAULT, 2004b, p. 225, grifos nossos)

Deslocamos  essas  questões  para  o  debate atual  em nossa  atualidade,

momento  no  qual  temos  vivenciado  uma  crise  sanitária  de  proporção  mundial,

provocada pela pandemia de Covid-19 (SARS-CoV-2), e que sinaliza para números

assombrosos de infectados e de mortos em decorrência da doença, que somente no

Brasil  já  somam  mais  de  600  mil9 vidas  perdidas,  números  estes  atualizados

diariamente.

Conforme já referimos, o corpus é formado de oito publicações veiculadas no

portal de notícias  online da Secretaria de Comunicação do Estado Pará -SECOM,

(https://agenciapara.com.br/noticias.asp), e agrupados em eixos de análise, a partir

do  critério  de  regularidade  discursiva,  tal  como  tem  proposto  Foucault  ao

caracterizar  a  Formação  Discursiva  pelo  objeto,  pelos  temas,  pelo  estilo,  pelas

estratégias  enunciativas.  A  partir  do  critério  de  constituição  de  uma  Formação

Discursiva, as regularidades são apreendidas na dispersão de posições a partir das

quais os sujeitos enunciam.

Após  a  identificação  de  diferentes  posições  enunciativas  alinhadas  a

diferentes  posições  sociais,  agrupamos  os  enunciados  nos  seguintes  eixos:  1)

Técnicas de segurança no domínio governamental; 2) A arte de governar recriando

estratégias  de  poder;  3) Dispositivos  de  vigilância  e  controle  da  população;  4)

Técnicas  produtoras  de  verdades;  5)  Dispositivos  de  confissão:  técnicas

subjetivadoras. Esses  eixos  emergiram  da  nossa  leitura  inicial  das  diferentes

reportagens  que  constituem  o  corpus.  Nessa  leitura  fomo  identificando  certas

especificidades de funcionamento dos enunciados e sua relação com o princípio da

exterioridade,  mas,  também, fomos identificando a  dispersão de enunciados que

atravessam  diferentes  domínios  do  saber  ,  na  produção  de  efeitos  de

governamentalidade de uma biopolítica.

9 Disponível  em:  https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-12/covid-19-brasil-
registra-22-milhoes-de-casos-e-6154-mil-obitos, acesso em 03 dez. 2021.

https://agenciapara.com.br/noticias.asp
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Registramos  que  nosso  interesse  em  analisar  os  efeitos dessa

governamentalidade,  na conduta dos corpos no contexto  de pandêmico do novo

coronavírus  não  é  aleatório,  pelo  contrário,  escolhemos  esse  recorte  por

acreditarmos  que  a  pandemia  de  Covid-19  é  um  acontecimento  discursivo  que

possibilitou a emergência de novas práticas discursivas, que se inscrevem dentro

deste mesmo acontecimento e, enquanto um fenômeno social promove rupturas das

evidências na continuidade da história em diferentes campos de saber “[…] sobre as

quais  se  apoiam  nosso  saber,  nossos  consentimentos,  nossas  práticas.”.

(FOUCAULT, 2006, p.339). Discursos sobre a pandemia desestabilizam sentidos já

produzidos sobre os sujeitos, ao mesmo tempo em que ressignificam o lugar desses

sujeitos.

Apresentamos a seguir um quadro não exaustivo do arquivo da pandemia de

Covid-19,  com o título  de algumas das reportagens circuladas no Pará entre os

meses de março de 2020 e novembro de 2021, das quais recortamos enunciados

que passamos a analisar na próxima seção, a partir do agrupamento dos cinco eixos

elencados  acima.  Importa  também  registrar  que  tomamos a  noção  de  recorte

entendendo  as  imagens  que  compõem  as  reportagens  analisadas  como  uma

materialidade visual que significa como parte indissociável da materialidade verbal. 

QUADRO 1: Campanhas produzidas no período pandêmico de COVID-19, no
Pará

TÍTULO DA NOTÍCIA DATA DE PUBLICAÇÃO LINK PARA ACESSO

Governador  anuncia  novas
medidas  contra  disseminação  do
Coronavírus.

21/03/2020 https://agenciapara.com.br/noticia/18553/

Governo  alinha  enfrentamento  à
Covid-19  com  medidas  de
austeridade fiscal.

08/04/2020 https://agenciapara.com.br/noticia/18894/

Governo  publica  novo  decreto
para  controle  de  gastos  e
equilíbrio fiscal.

08/04/2020 https://agenciapara.com.br/noticia/18877/

Canais  de  denúncia  recebem
quase 900 chamados relacionados
à  pandemia  durante  o  fim  de
semana.

13/04/2020 https://agenciapara.com.br/noticia/18974/

Estado  publica  medidas  mais
restritivas  para  combate  à
pandemia.

18/04/2020 https://agenciapara.com.br/noticia/19054/
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Pará  está  entre  os  estados  com
redução expressiva no número de
óbitos  causados  por  covid-19,
segundo Fiocruz.

28/07/2021 https://agenciapara.com.br/noticia/30196/

Governo contabiliza 7 milhões de
doses da vacina contra a Covid-19
distribuídas no Pará.

26/08/2021 https://agenciapara.com.br/noticia/30920/

Hospital  Regional  Público  do
Araguaia  dá  alta  ao  último
paciente com a Covid-19.

11/10/2021 https://agenciapara.com.br/noticia/32097/

Fonte: https://www.agenciapara.com.br/

https://www.agenciapara.com.br/
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6  PRÁTICAS  DISCURSIVAS  DE  BIOPODER:  A  ARTE  DE  GOVERNAR  OS

CORPOS EM CONTEXTOS DA PANDEMIA DE COVID-19

Nesta seção dedicamo-nos à análise de enunciados agenciados e distribuídos

pela Agência de Notícias Pará durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Cumpre salientar que não faremos uma análise histórica da doença Covid-19, mas

uma análise das regularidades enunciativas apreendidas na dispersão de posições

de  onde  os  sujeitos  enunciam.  Em  nossas  análises,  destacamos  cinco  eixos

temáticos, a partir dos quais agrupamos os enunciados por suas regularidades e

transformações enunciativas: 1) Técnicas de segurança no domínio governamental;

2) A arte de governar recriando estratégias de poder; 3) Dispositivos de vigilância e

controle  da  população;  4)  Técnicas  produtoras  de  verdades;  5);  Dispositivos  de

confissão: técnicas subjetivadoras.

 6.1 Técnicas de segurança no domínio governamental

Neste tópico, interessa-nos analisar as técnicas de segurança a que o Estado

recorre para regular a vida da população a partir das discursividades da pandemia

de Covid-19. Na nossa percepção, para além da doença, as pessoas passam a ser

guiadas, governadas em suas mais íntimas subjetividades, a partir do discurso do

cuidado com a população, uma governamentalidade.

Antes  de  passarmos  às  análises  dos  enunciados,  convém  situarmos  a

emergência histórica em que eles estão localizados. O anúncio feito pelo governo do

Estado do Pará (enunciado que acompanha figura 1), sobre intervenções para o

enfrentamento da pandemia de Covid-19 acontece no mês de março de 2020, logo

após as confirmações de casos da doença no Brasil  e disseminação em países

vizinhos. Ressaltamos que esse foi um momento crítico em todo o mundo, marcado

por preocupações e incertezas de diversas naturezas (científica, política, jurídica,

etc),  especialmente  do  campo  científico  que  até  então  não  dispunha  de muitas

informações científicas,  sobre a doença e  sobre  o comportamento do vírus,  que

respaldassem as autoridades sanitárias.
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 A partir das tensões marcadas pela pandemia do novo coronavírus (Covid-

19), a mídia passa a produzir “efeitos de evidência” sobre a doença, colocando em

funcionamento um cuidado com a população, e com isso vai imprimindo ritmo às

notícias sobre a doença Covid-19. Assim, ligados a um sistema de informações, a

mídia assume a posição de enunciar as verdades sobre a doença,  e o discurso

midiático passa a regular o que é verdade e mentira sobre a doença, apoiando-se

num sistema de exclusão entre o dizer verdadeiro e o falso, que “[…] põe em jogo o

poder e o desejo.”(FOUCAULT, 1996, p.21).

No primeiro momento, temos uma mídia discursivizando a doença em tom de

“espetacularização”, com notícias que citam números diários de infectados e mortos

pelo  mundo,  especialmente  em  países  da  Europa,  a  exemplo  a  Itália10 (país

considerado  o  epicentro  da  doença  na  Europa),  retratando  o  desespero  da

população através de reportagens, relatos, imagens etc. (com o uso de imagens cita

cidades  devastadas,  corpos  amontoados  carregados  por  caminhões  do  exército,

sobrecarga dos serviços médicos e funerários, etc), descrição de um típico cenário

de guerra, onde impera o horror, o desespero e a morte.

Em um segundo momento, temos na mídia uma discursivização acolhedora,

dotada de saber-poder sobre a doença, buscando explicar o porquê desse registros

catastróficos de contaminados e mortos pelo mundo. Além disso,  a mídia passa a

oferecer orientações, direcionamentos e sugestões variadas sobre o que fazer em

caso de contágio pela doença (como reagir, quem procurar, o que consumir etc.),

com continua produção de reportagens, entrevistas, depoimentos etc. sobre a Covid-

19. O tema passou a ser pauta obrigatória nos meios de comunicação (jornais, TV,

rádios, internet, etc.), com veiculação direta de informações sobre a pandemia.

10https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/03/13/numero-de-mortes-confirmadas-em-um-unico-dia-  
na-italia-chega-a-250.ghtml
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/internacional/2020/03/730241-coronavirus-italia-passa-
a-china-em-numero-de-mortes.html
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2020-03/brasileiros-relatam-rotina-na-italia-apos-
coronavirus
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/20/italia-tem-recorde-de-mortes-
por-coronavirus-em-24h.htm
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-03-25/italia-pagou-preco-alto-ao-resistir-a-medidas-de-
isolamento-social-para-conter-coronavirus.html
https://www.brasildefato.com.br/2020/04/15/bergamo-a-cidade-na-italia-devastada-pelo-coronavirus-
por-uma-decisao-dos-patroes

https://www.brasildefato.com.br/2020/04/15/bergamo-a-cidade-na-italia-devastada-pelo-coronavirus-por-uma-decisao-dos-patroes
https://www.brasildefato.com.br/2020/04/15/bergamo-a-cidade-na-italia-devastada-pelo-coronavirus-por-uma-decisao-dos-patroes
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2020-03/brasileiros-relatam-rotina-na-italia-apos-coronavirus
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2020-03/brasileiros-relatam-rotina-na-italia-apos-coronavirus
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/internacional/2020/03/730241-coronavirus-italia-passa-a-china-em-numero-de-mortes.html
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/internacional/2020/03/730241-coronavirus-italia-passa-a-china-em-numero-de-mortes.html
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/03/13/numero-de-mortes-confirmadas-em-um-unico-dia-na-italia-chega-a-250.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/03/13/numero-de-mortes-confirmadas-em-um-unico-dia-na-italia-chega-a-250.ghtml
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Relatos de pessoas doentes, superlotação de hospitais, pessoas morrendo

asfixiadas por falta de leitos, de equipamentos, insumos, escassez de alimentos nos

supermercados, voos aéreos cancelados, fechamento de portos e aeroportos por

todo o mundo. É esse contexto que passou a dar o tom da produção das matérias,

um ambiente crítico, inseguro, digno de uma verdadeira guerra. Ao ponderar sobre a

questão  da  mídia  e  crise,  Gregolin  afirma  que:  “ao  mesmo  tempo  em  que  ela

constrói a crise, ela também age no sentido de desconstruir.”(OLIVEIRA; OLIVEIRA;

NOGUEIRA, 2018, p. 205). 

É nesse contexto de incertezas que emerge o enunciado que passamos a

analisar. 

Usando canais via internet, Helder Barbalho atualizou o cenário da Covid-19
e anunciou novos procedimentos 

Governador  anuncia  novas  medidas  contra  disseminação  do
Coronavírus

Executivo  recorreu  à  Justiça  Federal  para  impedir  que  passageiros  e
tripulantes de um voo internacional aumentem riscos de contágio para a
população.
[…]
O governador do Pará, Helder Barbalho, como vem fazendo durante toda a
semana,  voltou  na  tarde  deste  sábado  (21) a  informar  à  população  os
procedimentos que o Estado vem adotando para conter o avanço do novo
Coronavírus  em  território  paraense,  durante  coletiva  on-line  transmitida
direto do Palácio do Governo, em Belém.

Helder Barbalho iniciou a coletiva anunciando que o Estado encaminhou à
Justiça Federal o pedido de medida cautelar para que o governo federal
coloque em quarentena os mais de 100 passageiros de um voo oriundo do
Suriname, que devem desembarcar no Aeroporto Internacional de Belém às
20h30 deste domingo (22). O Estado não tem responsabilidade legal sobre

Figura 1: Governador Hélder Barbalho e o secretário de Estado de Saúde
Pública do Pará, Alberto Beltrame em entrevista coletiva.
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o Aeroporto Internacional,  que é de jurisdição federal.  Portanto,  não tem
como evitar a chegada do voo determinada pela embaixada do Brasil  no
Suriname.

“Fomos  informados  a  partir  de  uma  mensagem de  vídeo  de  WhatsApp
enviada ao nosso secretário de segurança pública (Ualame Machado). Não
foi  informado quem são  essas  pessoas,  o  que  elas  faziam lá,  se  todas
ficarão  aqui  ou  irão  para  outros  estados.  Perguntamos se  tem voos  de
conexão, e o embaixador disse que o voo tem o trajeto Paramaribo (capital
do Suriname) a Belém”, explicou o governador.

O embaixador recomendou que os passageiros ficassem em quarentena
assim  que  chegassem  a  Belém,  mas  o  governador  acrescentou  que  o
Executivo  foi  surpreendido  pela  notícia  e  pretende  evitar  o  risco  de
transmissão do novo Coronavírus pela tripulação.

Fonte: https://agenciapara.com.br/noticia/18553/

Na fig. 1,  o governador do Estado do Pará,  acompanhado do secretário de

saúde estadual, narra as medidas tomadas em relação à pandemia, descrevendo o

“passo  a  passo”  das  ações  reguladoras  e  normatizadoras,  a  exemplo  do

acionamento que fez  à Justiça Federal,  requerendo uma liminar que concedesse

autonomia  ao Estado  do  Pará  para  impedir  o  pouso de avião  com passageiros

oriundos  de  um  voo  internacional,  destacando  no  pedido  feito  à  justiça  as

possibilidades reais de casos importados do novo coronavírus chegarem ao território

paraense por via aérea, como já vinha ocorrendo em todo o território nacional.

Nos casos em análise, o Estado utiliza uma Agência de Notícias com alta

visibilidade,  para  hospedar e distribuir para  diversos veículos midiáticos (público e

privado)  todas  as  reportagens produzidas  pelo  próprio  Estado  sobre  as  ações

desenvolvidas pela gestão estadual frente ao combate da Covid-19.

Na coletiva à imprensa, o governador sustenta que o objetivo das medidas

impositivas ora tomadas pelo Estado é manter a segurança da população paraense

diante  do  avanço  acelerado da  pandemia  no  território  nacional,  tomada  como

medida preventiva, o que corrobora com as técnicas de segurança praticadas no

domínio governamental.

Por meio dessa estratégia, o Estado intervém sobre a saúde da população,

(na forma da vigilância e controle dos corpos, bem como na condução e regulação

das  ações  da  população,  com  restrições  de  entrada  no  Estado  de  indivíduos

infectados  pela  doença,  no  uso  obrigatório  de  máscaras  de  proteção  facial,  na

criação de programa para denúncias da população relacionadas à aglomerações,

https://agenciapara.com.br/noticia/18553/
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etc.), inclusive determinando o que pode e o que não pode ser feito e por quem.

Além  disso,  o  Estado  por  meio  do  governador  descreve  quais  são  as  políticas

públicas voltadas para o controle da Covid-19 no território paraense,  “como vem

fazendo durante toda a semana”, atua na divulgação e promoção do governamento

da população, como evidenciado nas sucessivas coletivas fornecidas à imprensa.

Ainda no texto que acompanha a Figura 1, destacamos as ações biopolíticas

agenciadas por um biopoder face à pandemia. Mais do que as ações empreendidas

pelo Estado o que a reportagem coloca em destaque é a força do Estado em tomar

decisões reiterativas no cuidado com a população. O efeito de um estado forte se

materializa  nas  formas  linguísticas  “novas medidas”; “anunciou  novos

procedimentos”; “voltou na tarde deste sábado (21) a informar à população”. Nessas

marcas linguísticas se inscreve o movimento da política do Estado colocado em

funcionamento pela mídia, mostrando-nos como uma imagem positiva de governo

vais sendo delineada a partir do discurso possibilitado pela pandemia.

Os adjetivos “novas” e “novos”, assim como a forma verbal “voltou” produz o

efeito de renovadas ações do Estado, mostrando o cuidado com a população.  Por

outro lado, esse mesmo discurso expõe os conflitos entre poderes, de modo que, a

partir do discurso sobre a negligência do governo federal em relação à pandemia, o

governo  estadual  se  mostra  discursivamente  mais  atuante:  “[…]  o  Estado

encaminhou à Justiça Federal  o  pedido de medida cautelar  para que o governo

federal coloque em quarentena os mais de 100 passageiros de um voo oriundo do

Suriname […].”;  “O  Estado  não  tem  responsabilidade  legal  sobre  o  Aeroporto

Internacional  […]”;  “[..]  não tem como evitar a chegada do voo determinada pela

embaixada do Brasil no Suriname”. É, portanto, na relação com o discurso da saúde

que o discurso da política governamental expõe suas batalhas pelo poder.

A seguir, apresentamos a reportagem da figura 2, que é sequência do texto

da  figura  1,  portanto,  ambas  publicadas  no  início  da  pandemia  no  Brasil,  e

surgimento dos primeiros casos suspeitos da doença no Pará, em meados do mês

de  março  de  2020,  como  citado  anteriormente,  um período  crítico  marcado  por

medos,  incertezas  etc,  muito  em decorrência  da  euforia  no  entorno  da  doença,

período em que se produziu centenas de reportagens sobre a temática.
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Sobre o voo que chegará do Suriname, Helder Barbalho recorreu à Justiça,
mas frisou que a proteção da população é prioridade 

“Não temos nada contra os brasileiros que estão vindo. É só uma questão
de segurança nossa. Com a falta de diálogo e de informações, entramos,
imediatamente com essa medida cautelar para orientar e cobrar da Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que atua dentro do Aeroporto,
para que possa proceder efetivamente neste caso, e não corramos o risco
de vir pessoas com sintomas, aumentando o risco de contágio no Estado”,
reiterou Hélder Barbalho aos jornalistas.

O governador informou que aguarda uma teleconferência com o presidente
da República, Jair Bolsonaro, e demais governadores, ainda neste sábado
(21), conforme um comunicado que recebeu do Palácio do Planalto.

"Não vou pedir licença"- Perguntado sobre a conduta do governo federal
em  relação  às  medidas  decretadas  nos  estados,  Helder  Barbalho  foi
enfático. “Nós não queremos agir contra o governo federal, mas não vamos
ficar  esperando eles  agirem.  Eu  não vou pedir  licença para proteger  os
paraenses. Se  quiserem  ajudar  são  muito  bem-vindos,  mas  eu  preciso
proteger a população paraense e, cabe a mim, liderar esse movimento que
estamos tendo na sociedade”, afirmou.

Antes mesmo da decisão da Justiça Federal  sobre a medida cautelar,  o
Governo do Pará começou a tomar providências no Aeroporto de Belém
para a chegada do voo oriundo do Suriname. Uma estrutura, com agentes
da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e da Polícia Militar, será
montada para  impedir  que  os  passageiros  circulem  pela  cidade  sem
segurança e um diagnóstico adequado sobre suas condições de saúde. Se
os passageiros do Suriname não forem paraenses e tiverem como destino
outros estados, o governo pretende custear os voos de conexão.
[…]
Fonte: https://agenciapara.com.br/noticia/18553/

Na reportagem que acompanha a figura 2, destacamos como, ao anunciar as

medidas de combate à disseminação da Covid-19, o governo faz uso de técnicas do

Figura 2:  Governador  do  Pará  Hélder  Barbalho  em  entrevista  coletiva
anunciando as primeiras medidas do Estado contra a COVID-19.
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biopoder  como  estratégia  biopolítica  para  salvaguardar  a  vida  da  população

paraense, por meio  de  sistema de legalidade, ou seja, o que se “deve fazer” (no

caso da pandemia citamos os decretos estaduais, os mecanismos disciplinares, as

medidas de restrição) e os dispositivos de segurança (no caso da pandemia, são

todas as medidas sanitárias implantadas), que, por sua vez  “[…] trabalham, criam,

organizam, planejam um meio antes mesmo da noção ter sido formada e isolada. O

meio vai ser portanto aquilo em que se faz a circulação” (FOUCAULT, 2008b, p. 28),

de um conjunto de dados naturais e artificiais. O meio, explica Foucault, “[…] É um

elemento dentro do qual se faz um encadeamento circular dos efeitos e das causas,

já que o que é efeito, de um lado, vai se tornar causa, do outro. (FOUCAULT, 2008b,

p. 28).

Na pandemia de Covid-19, a estimativa de infectados e mortos concorre para

a premissa analisada anteriormente por Foucault, ou seja, quanto maior o número

de infectados, maior será a procura pelos serviços de saúde, e também a dificuldade

de acesso a esses mesmos serviços, devido  às altas taxas de ocupação de leitos

clínicos  e  de  unidade  de  terapia  intensiva  (UTI),  causando  uma  sobrecarga  no

sistema de saúde, e como consequência uma elevação no número de mortos, o que

impacta  sobremaneira  outros  setores  da  sociedade  (pelos  altos  custos  para  a

manutenção  do  sistema  de  saúde,  que  seja  capaz  de  atender  a  demanda

populacional;  pelo  aumento das despesas com a contratação de profissionais da

saúde; a compra e gerenciamento de materiais e insumos hospitalares, etc.). 

Foucault (2008b) afirma que uma das formas de acionar os dispositivos de

segurança  é  comparando-o  aos  mecanismos  disciplinares,  que  podem  ser

encontrados em diferentes épocas, a exemplo das epidemias, isso porque “[…] A

disciplina é essencialmente centrípeta. […] funciona na medida em que isola um

espaço,  determina  um  segmento.  A  disciplina  concentra,  centra,  e  encerra.”

(FOUCAULT, 2008b, p. 58-59).

Nesse sentido, voltando à materialidade discursiva, os enunciados “[…] É só

uma questão de segurança nossa”;  “[…] para orientar e cobrar da Anvisa (Agência

Nacional  de  Vigilância  Sanitária)  que  atua  dentro  do  Aeroporto”  colocam  em

funcionamentos dispositivos do biopoder, ou seja, a força do poder se revela, por um

lado,  pela  tomada  de  decisões  categóricas,  peremptórias:  uma  questão  de
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segurança; Orientar e cobrar;  por  outro lado, reflete o cuidado com a população

como algo  acima de  qualquer  outro  interesse político:  frisou que  a  proteção da

população  é  prioridade;  Eu  não  vou  pedir  licença  para  proteger  os  paraenses.

Importante  notar  que  essas  passagens  do  discursos  governamental  adquirem

centralidade para a mídia ao selecionar o que publicar.  A própria mídia constrói a

imagem de um governante forte, decisivo: […] Hélder Barbalho foi enfático. Nós não

queremos  agir  contra  o  governo  federal,  mas  não  vamos  ficar  esperando  eles

agirem. Como se vê, a mídia não apenas faz circular o já-dito, mas, também atua na

construção de sentidos de segurança na governamentalidade e na biopolítica.

Com a criação de normas, a biopolítica regula, conduz e controla a vida dos

indivíduos  de forma generalizante,  homogeneizadora,  frente  ao aparecimento  de

acontecimentos da história do presente, determinando o que deve ser feito e o que

não deve ser feito durante a pandemia, de forma que, ao  mesmo tempo que se

produz o discurso de busca de estratégia para a redução dos impactos da doença

sobre a saúde e vida da população, essas estratégias adotadas não reconhecem

que a população não é uma massa homogênea, ou seja, as regras estabelecidas

não  conseguem  atender  às  demandas  de  todos  porque  há  especificidades  de

grupos sociais. Como uma das técnicas de biopolítica, o Estado montou uma força-

tarefa com agentes públicos das áreas da saúde (SESPA) e da segurança (polícia

militar) “[…] para impedir” a circulação desses passageiros do voo internacional que

pousaram na Capital paraense “[…] pela cidade sem segurança e um diagnóstico

adequado sobre suas condições de saúde.”

Considerando que a apropriação da imagem fotográfica vem sendo cada vez

mais um recurso valioso para a linguagem midiática em seu jogo de produção de

sentidos,  não  podemos  descartar  o  funcionamento  da  imagem  nas  reportagens

analisadas. Como bem lembra Barthes ([1962], 1990), em seu texto “A retórica da

imagem”, é possível tratar a técnica da fotografia a partir de duas mensagens, sendo

uma sem código, a qual corresponderia à fotografia analógica e a segunda que diz

respeito ao tratamento dado à fotografia, é a arte autoral da fotografia. Com isso, o

autor problematiza a relação indissociável entre o verbal e o imagético, ao mesmo

tempo que coloca em questão uma concepção de imagem como cópia  do real.

Nesse sentido, para Barthes,
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[…] nunca se encontra (pelo menos na publicidade) uma imagem literal em
estado  puro;  mesmo  que  conseguíssemos  elaborar  uma  imagem
inteiramente “ingênua”,  a  ela  se incorporaria,  imediatamente,  o  signo da
ingenuidade e a ela  se acrescentaria  uma terceira  mensagem, simbólica
(BARTHES, 1990, p. 34).

Considerando  as  postulações  do  autor  e  recolocando-as  no  domínio  dos

estudos de discurso,  a  relação entre  fotografia  e texto verbal  convergem para a

produção de efeitos de sentidos, de modo que aquela não é concebida como algo

que se acrescente ou que ilustra esta. Ao contrário, linguagem verbal e linguagem

não verbal, embora constituídos por materialidades distintas entram em conexão na

produção de sentidos.

Assim,  destacamos,  nas  fig.  1  e  2,  a  imagem fotográfica  como  um  forte

recurso  adotado  nas  reportagens  distribuídas/publicizadas,  que  além  de  dar

corporalidade aos discursos, ajudam a compor as estratégias políticas exercitadas

no controle da pandemia, “[…] tanto pelo acentuado imediatismo característico do

mundo  contemporâneo  como  pelas  materialidades  imagéticas  mobilizarem  e

agilizarem espaço-temporalmente  as  informações  colocadas  para  o  espectador.”

(TASSO;  GONÇALVES,  2012,  p.  127)  Neste  sentido,  também  promovemos  um

gesto de leitura do imagético, enquanto materialidade discursiva, subsidiados  pela

perspectiva analítica foucaultiana.

Na  figura  1  por  exemplo,  temos  a  imagem  do  governador  do  Pará  (em

primeiro plano,) ao lado do secretário de saúde pública do Estado (médico), em uma

das  muitas  entrevistas  coletivas  concedidas  aos  meios  de  comunicações  por

ocasião da disseminação da pandemia de Covid-19. Tanto o governador quanto o

secretário de saúde vestem roupas de cor branca, associada à área da saúde, aos

uniformes dos profissionais, como o jaleco do médico, sugerindo o esforço que será

empenhado tanto pelo governador quanto por sua equipe capacitada para combater

a  doença.  Assim,  temos  representados na imagem dois  domínios  discursivos:  o

governador com o saber-poder político-administrativo e o secretário de saúde, com o

saber-poder médico.

Nesse sentido, a imagem do então secretário de saúde Alberto Beltrame (que

além de médico  também preside o Conselho Nacional de Secretários de Saúde -

Conass), atravessa o político, caucionando as decisões do Estado por meio de uma
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racionalidade científica “se puder, fique em casa”; “há vírus em circulação, se puder

fique em casa”.

Remete ainda a uma relação saber-poder estratégica, de modo que o saber

médico alia-se às práticas políticas, corroborando com as práticas governamentais

exercitadas  para  a  manutenção  da  segurança  da  população,  por  meio  das

campanhas publicitárias governamentais patrocinadas pelo próprio Estado.

Compõe ainda o discurso imagético a bandeira do Estado do Pará ao fundo

atrás do governador, um microfone e um notebook ao centro da mesa, tecnologias,

através  das  quais  o  governador  apresenta  os  dados  que  estão  tabulados,

mensurados,  sistematizados,  avaliados  e  controlados,  o  que  sugere  um  Estado

atento, forte, atuante e conectado com o resto do mundo por meio das tecnologias e

Comunicação  e  Informação,  ou  seja,  um  Estado  capacitado  para  proteger  sua

população,  discurso  este  que  será  reiterado  em diversas  ocasiões  ao  longo  da

pandemia. De acordo com Tasso e Gonçalves (2012):

Nesse cenário de atuação, as imagens ocupam um lugar de destaque entre
sujeito e realidade, dadas as suas propriedades específicas de emocionar,
de chocar, de comover, de convencer, de certificar, de mostrar, de registrar,
entre outras; a forma como propaga e silencia condutas e tendências; além
do  modo  como  aviva  ou  desvanece  a  memória  discursiva.  (TASSO;
GONÇALVES, 2012, p. 127).

Na figura  2,  sequência  da  reportagem da  figura  1,  temos  em foco  agora

somente o governador, assumindo a posição central de chefe de estado e de quem

detém o poder-saber necessário para o enfrentamento da pandemia no âmbito do

Estado do Pará. Com o polegar direito levantado, gesticula na cena para enfatizar as

medidas tomadas na ocasião, cujo principal objetivo é garantir a proteção do povo

paraense, reforçado pelo enunciado destacado na sequência da reportagem: “Com a

falta  de  diálogo  e  de  informações,  entramos,  imediatamente  com  essa  medida

cautelar para orientar e cobrar da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária),

que atua dentro do Aeroporto, para que possa proceder efetivamente neste caso, e

não corramos o risco de vir pessoas com sintomas, aumentando o risco de contágio

no Estado.”

Observa-se ainda nas figuras 1 e 2 que o governador usa uma espécie de

tipoia no braço esquerda, fruto de uma lesão sofrida no braço, naquele momento, no
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entanto,  mesmo  lesionado,  o  governador  continua  trabalhando  para  proteger  a

população paraense, mesmo que para isso tenha que se sacrificar (como trabalhar

doente, ficar sem receber pelo trabalho, etc.), ou ainda ficar contra os brasileiros do

voo aéreo citado e que não residem no Pará: “Não temos nada contra os brasileiros

que estão vindo.”,  justificando-se que o cuidado com a população paraense é sua

obrigação  primeira, especialmente  em se  tratando  de  um Estado  de  dimensões

continentais como o Pará. Ao proteger a população paraense, o governo protege

também sua extensão territorial  exercendo poder  sobre os  sujeitos,  ao governar

essa população, numa estratégia biopolítica.

No Pará, as informações sobre as ações governamentais são acompanhadas

pelo slogan “Por Todo o Pará”, marca pública de campanha publicitária do governo

do  Pará,  e  que  é  divulgada  nos  espaços  digitais  das  mídias  sociais  (Twitter,

Instagram, Facebook, etc.), tanto do governador quanto de sua equipe de governo,

por meio de hashtags11 #PorTodooPará.

Neste  sentido,  o  quadro  imagético  das  figuras  1  e  2  ajuda  a  compor

discursivamente as estratégias de uma arte de governar moderna, com a utilização

de jogos imagéticos que corroboram para as campanhas publicitárias desenvolvidas

pelo  governo  do  estado  veiculadas  exaustivamente  nas  diversas  mídias  digitais

durante todo o período pandêmico do novo coronavírus através da #PorTodooPará.

Percebe-se assim que “[…] as campanhas públicas governamentais no campo das

políticas  sociais  podem ser  compreendidas como ações  de  Governo que atuam

promovendo o governamento das populações; seu objetivo maior é a promoção da

vida.” (VEIGA-NETO E LOPES, 2007, p. 953).

Todavia, argumentam Veiga e Neto (2007), não se trata aqui de glorificar ou

rejeitar as ações de estado, é preciso pois analisar com cuidado e discernimento os

elementos que estão em jogo nessas práticas discursivas, que colocam sempre em

funcionamento relações de poder nem sempre violentas, mas sempre num modo de

alguns agirem sobre outros. Nas palavras de Foucault “[…] as relações de poder são

relações de força, enfrentamentos, portanto, sempre reversíveis. Não há relações de

11 Uma hashtag — escrita com um símbolo # — é usada para indexar palavras-chave ou tópicos no
Twitter. Essa função foi criada no Twitter e permite que as pessoas sigam facilmente os tópicos de
seu interesse. (Disponível em: https://help.twitter.com/en/using-twitter/how-to-use-hashtags#:~:text=A
%20hashtag%E2%80%94written%20with%20a,topics%20they%20are%20interested%20in.),  Acesso
em: 05 jun.2022.

https://help.twitter.com/en/using-twitter/how-to-use-hashtags#:~:text=A%20hashtag%E2%80%94written%20with%20a,topics%20they%20are%20interested%20in
https://help.twitter.com/en/using-twitter/how-to-use-hashtags#:~:text=A%20hashtag%E2%80%94written%20with%20a,topics%20they%20are%20interested%20in
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poder que sejam completamente triunfantes e cuja dominação seja incontornável.”

(FOUCAULT, 2006, p. 232).

Apesar de medidas austeras, o governador sempre reflete e reforça que suas

decisões não foram tomadas como retaliação, mesmo quando foi surpreendido com

notícia da chegada de um voo internacional com passageiros no Pará, informação

esta  que  chegou  informalmente  “[…]  a  partir  de  uma  mensagem  de  vídeo  de

WhatsApp enviada ao nosso secretário de segurança pública”, cita o governador. 

Nesse sentido,  destaca  que  suas  decisões  são  pautadas  em  pareceres

técnicos-jurídicos-científicos  elaborados  em  conjunto  com  diversos  campos  de

saber, o que coloca em jogo um poder que se estabelece na relação com um saber

(médico,  por  exemplo).  Nos  enunciados  “[…]  não  vamos  ficar  esperando  eles

agirem.”; “Eu não vou pedir licença para proteger os paraenses.”; “[…] eu preciso

proteger a população paraense e, cabe a mim, liderar esse movimento que estamos

tendo  na  sociedade.”,  a  relação  saber-poder  se  manifesta  com maior  força,  na

medida em que proteção da população (poder político) se alia com o saber (domínio

médico),  demonstradas  a  partir  de  diversas  medidas  tomadas  pelo  estado,

sobretudo institucionais e discursivas, o que reforça a afirmação de Foucault que diz:

“[…]  nunca  se  governa  um  Estado,  nunca  se  governa  um  território,  nunca  se

governa  uma  estrutura  política.  Quem  é  governado  são  sempre  pessoas,  são

homens, são indivíduos ou coletividades. […] Os homens é que são governados.”

(FOUCAULT, 2008b, p. 164).

A esse respeito, Foucault dirá que o grande problema da contemporaneidade

é o excesso de governamento, para os modos de exercício de poder. Neste sentido,

sabendo que somos governados em excesso,  uma questão que se  apresenta  é

sobre o porquê obedecemos tanto e aceitamos ser governados como somos?

Para  essas questões talvez  não tenhamos respostas,  ou  talvez  apareçam

mais  questionamentos  do  que  respostas  propriamente  ditas,  com  múltiplas

possibilidades. Talvez, aceitamos ser governados porque somos produzidos assim,

a querer ser governado desse modo e não de outros, posto que somos subjetivados

o tempo todo enquanto sujeitos, ou talvez porque somos e estamos condenados a

confessar “quem somos nós?” (FOUCAULT, 1995, p. 235) diariamente, e a partir

dessa confissão compreender o que dizemos hoje e como?
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Ainda citando Foucault,  no  fim,  “[…]  Somos inextricavelmente  ligados aos

acontecimentos discursivos. Em um certo sentido, não somos nada além do que

aquilo que foi dito, há séculos, meses, semanas…” (FOUCAULT, 2006, p. 258).

No  enunciado  da figura  2, vemos  ainda  o  governador  segue  listando  as

medidas tomadas para garantir a segurança da população, e mesmo após a adoção

dessas medidas restritivas, o governador, reiteradas vezes, reforça que as decisões

tomadas visam somente a proteção da população: “É só uma questão de segurança

nossa”; “para que possamos proceder efetivamente”; “e não corramos o risco de vir

pessoas com sintomas” declara. Assim, reforça à população o tom de cuidado, e que

seu intuito não é prejudicar os brasileiros, mas proteger o povo paraense de uma

possível  disseminação  da  doença  em território  paraense,  mesmo que  para  isso

precise agir contra o governo federal, apesar de não ser essa sua intenção. Nessa

noção biopolítica, o Estado passa a escolher como gerir a vida da população para o

funcionamento dessa sociedade, a partir de uma razão governamental.

No enunciado que segue mostramos um excerto da reportagem em que o

saber  econômico  atravessa  o  saber  médico  sobre  a  pandemia,  e  todos  eles

atravessados  pela  governamentalidade  política,  evidenciando  como  um  caso  de

saúde pública é sobreposto por uma ordem econômica.

Decreto 670 foi assinado pelo governador Helder Barbalho na terça (7)

Figura 3:  Governador  do  Pará,  Hélder  Barbalho,  anuncia  assinatura  do
Decreto 670
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Governo  publica  novo  decreto  para  controle  de  gastos  e  equilíbrio
fiscal

Determinações  devem  ser  adotadas  em  todos  os  órgãos  e  entidades
dependentes do Tesouro Estadual e fundos estaduais
[…]
Foi publicado na terça-feira (7), em edição extra do Diário Oficial, o decreto
número 670, assinado pelo governador do Pará, Helder Barbalho, com as
principais medidas de controle de gastos para serem adotadas em todos os
órgãos e entidades dependentes do Tesouro Estadual e fundos estaduais,
durante o período de pandemia do novo Coronavírus.

De acordo com o procurador-geral do Estado, Ricardo Sefer, o objetivo é
evitar  que  o  Pará  chegue  a  uma  situação  de  colapso  financeiro  em
decorrência da queda na arrecadação. “Já tivemos, nos últimos 15 dias,
uma redução aproximada de 30%. O cenário daqui pra frente ainda é muito
incerto, não sabemos por quanto tempo a pandemia vai durar e quais serão
os reais impactos disso na economia estadual”, disse. 
[…]
A norma proíbe  a  celebração  de  novos  contratos,  seja  ele  de  qualquer
natureza, e ainda de aditivos contratuais que exijam aumento financeiro dos
contratos já existentes; a aquisição de softwares, equipamentos e materiais
permanentes,  além  de  materiais  de  consumo  com  valor  acima  dos  já
adquiridos anteriormente; a concessão de gratificações e adicionais para a
extensão  da  carga  horária  de  trabalho  tanto  de  servidores,  quanto  de
empregados  públicos;  a  contratação  de  estagiários  e  de  servidores
temporários, exceto os que forem necessários às medidas de enfrentamento
à Covid-19; o pagamento de Gratificação de Tempo Integral (GTI),  horas
extras,  adicional  noturno e vale-transporte  aos  servidores e  empregados
públicos que estejam ou venham a ficar em regime de trabalho remoto, bem
como o pagamento de folhas suplementares. 

O documento também proíbe a tramitação de qualquer anteprojeto de lei de
reestruturação  de  órgãos,  entidades,  cargos,  carreiras  e  remuneração,
exceto àqueles destinados a cumprir Termos de Ajustamento de Conduta
(TAC) ou instrumentos congêneres previamente celebrados com órgãos do
controle externo; a celebração de novos instrumentos de transferência de
recursos do Tesouro Estadual para outros entes da administração pública,
exceto em casos de calamidade pública; e a realização de despesas de
capital  com recursos  que  dependem do  fluxo  financeiro  do  Tesouro  do
Estado.
 […]
“Estamos atuando preventivamente, porque sabemos que haverá uma
queda  significativa  e  nós  precisamos  conter  essas  despesas  para
evitar  uma  crise  financeira  e  garantir  que  não  haja  desempregos,
atrasos de salários ou pagamento de serviços essenciais” -  Ricardo
Sefer, procurador-geral do Estado.

Os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta devem autorizar o
trabalho  remoto  sempre  que  for  possível,  sem comprometer  o  interesse
público  e  o  atendimento  ao  cidadão,  e  a  adequar  o  horário  de
funcionamento,  bem como  a  jornada  de  trabalho  nas  instituições.  Além
disto, o decreto determina que reduzam o consumo de combustível, energia
elétrica, a utilização de telefonia fixa e a frota de veículos locados.
[…]
Os  órgãos  e  entidades  das  áreas  da  Saúde,  Segurança  Pública  e
Assistência Social devem implementar medidas de redução de gastos para
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custeio nas unidades que não estejam diretamente relacionadas ao trabalho
de prevenção e combate à Covid-19 no Estado.

O  decreto  também  estabelece  o  envio,  a  cada  15  dias,  de  relatórios
informando o cumprimento as medidas nas instituições envolvidas. Toda e
qualquer exceção ao que está disposto devem ser encaminhadas para a
avaliação  do  Gtaf.  “Estamos  vendo  a  arrecadação  retrair  e precisamos
apertar  os  cintos  para  ter  dinheiro  para  aplicar  nas  medidas  de
enfrentamento à doença, que têm o custo alto e são emergenciais”, concluiu
o procurador-geral.
[…]
Fonte: https://agenciapara.com.br/noticia/18877/

Revogado pelo Decreto nº 955, de 12 de agosto de 2020, o Decreto 67012

trata sobre as medidas adicionais de austeridade fiscal do Estado Pará, em virtude

da queda de receita decorrente da pandemia da COVID-19. Pelo decreto, o Estado

transfere  a  responsabilização  por  meio  do  “deve” à  população.  Observa-se  na

materialidade  desse  discurso  como  o  cuidado  com  a  população  passa  pela

regulação da vida e pelo poder econômico.

O enunciado dá ênfase à revogação do decreto cujo foco era a adoção de

medidas  para  enfrentamento  à  pandemia  em substituição  à  publicação  de  outro

decreto,  este  último  com  medidas  econômicas  mais  rígidas  adotadas  visando

diminuir os impactos econômicos causados pela pandemia,  logo é preciso “apertar

os cintos para ter dinheiro para aplicar nas medidas de enfrentamento à doença, que

têm  o  custo  alto  e  são  emergenciais” para  a  manutenção  e funcionamento  do

Estado. Neste sentido, “a economia produz legitimidade para o Estado, que é seu

avalista.  Em  outras  palavras  […],  a  economia  é  criadora  de  direito  público.”

(FOUCAULT, 2008c, p. 114). 

Assim, em primeiro lugar, destacamos as injunções do estado funcionando,

colocando  em  jogo  estratégias  de  poder  que  reduzem  o  bem-estar  social  da

população em tempos de pandemia, sobretudo:  medidas de  controle de gastos; A

norma  proíbe…; O documento também  proíbe… o decreto determina… O decreto

também estabelece. É com essa discursividade da disciplina que a arte de governar

do  Estado  moderno  se  instaura,  aqui  sob  o  discurso  da  contenção  de  gastos,

embora saibamos que os decretos de contenção das demandas sociais não vigoram

somente em tempos de pandemia (exemplificado no próprio documento normativo),

12 Disponível: http://www.ioepa.com.br/pages/2020/2020.04.07.EXTRA.pdf 

http://www.ioepa.com.br/pages/2020/2020.04.07.EXTRA.pdf
https://agenciapara.com.br/noticia/18877/
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pois este é um dispositivo regular de legitimação e de sustentação das ações de

Estado.

Como explicou Foucault  “o aparelho disciplinar produz poder: pouco importa

quem  exerce  o  poder;”  (FOUCAULT,  2006,  p.  332),  mostrando-se  produtivo  na

medida em que incide sobre o corpo individual e sobre as necessidades desse corpo

que vai  atuar  produtivamente  nas mais variadas  frente de trabalho  da sociedade

paraense.  Sendo  assim,  pelo  decreto  vemos  acionada uma  disciplina  de

sobrevivência na medida em que, para  o/a trabalhador/a  manter seus empregos,

receber o salário em dia e manter serviços essenciais (como exemplo atendimento

médico), precisa se adequar às normas estabelecida pelo biopoder: para evitar uma

crise  financeira; garantir que  não  haja  desempregos,  atrasos  de  salários  ou

pagamento de serviços essenciais, demonstrando assim o modo como o Estado se

organiza  com  vistas  a  garantir  a  segurança  dessa  população  por  meio  de

dispositivos disciplinares e de segurança.

Destacamos, ainda, o efeito de generalização produzido nessa discursividade

da governamentalidade, em que o Estado aparece como um fenômeno totalizante

que atinge a todos,   sem que ninguém escape ao processo de normalização e de

homogeneização do biopoder:  Determinações devem ser  adotadas em  to  dos   os

órgãos  e  entidades  dependentes  do  Tesouro  Estadual  e  fundos  estaduais;  …

medidas  de  controle  de  gastos para  serem  adotadas  em  todos os  órgãos  e

entidades dependentes do Tesouro Estadual e fundos estaduais.. A norma proíbe a

celebração  de  novos  contratos,  seja  ele  de  qualquer natureza…;  O documento

também proíbe  a tramitação de qualquer anteprojeto de lei de reestruturação de

órgãos, entidades, cargos, carreiras e remuneração” “Toda e qualquer exceção ao

que  está  disposto  devem  ser  encaminhadas  para  a  avaliação  do  Gtaf.  São

enunciados que produzem o efeito de restrição com base em proibições e ao mesmo

tempo  de  generalização,  na  medida  em  que  essas  restrições  se  estendem

discursivamente a toda população. É nesse sentido que a governamentalidade e o

biopoder  atua,  na  sociedade moderna e  capitalista,  intervindo não mais sobre o

indivíduo,  mas,  sobre  a  população,  homogenizando,  controlando e  normalizando

corpos, subjetividades.
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O último parágrafo revela o efeito  policialesco da biopolítica,  ou seja,  não

bastam  os  dispositivos  de  proibição,  de  determinação,  de  controle  e  de

generalização traduzidos em decretos, uma vez que é necessário também “o envio,

a cada 15 dias, de relatórios informando o cumprimento as medidas nas instituições

envolvidas.  Toda  e  qualquer  exceção  ao  que  está  disposto  devem  ser

encaminhadas para a avaliação do Gtaf”., discursivizado pelo jurídico. Os relatórios

fazem parte do conjunto de técnicas adotadas na racionalidade do biopoder, cada

ação, além de proibida é também vigiada, não mais por um inspetor, um chefe, mas

por relatórios técnicas que atestam o comportamento da população.

E assim é que funciona a positividade da biopolítica, no caso da pandemia do

novo coronavírus, não reside efetivamente na redução de mortes, mas no emprego

de técnicas que coloquem o número de mortes dentro de uma margem aceitável,

reforçando o cuidado desse estado com essa população, mas admitindo uma certa

margem para o número de morte (“fazer viver” e “deixar morrer”), instaurando um

processo de naturalização da morte por meio numérico. Por isso, assistimos a cada

dia  os  gráficos  que  a  mídia  apresenta  sobre quedas ou  aumento  de  mortes

causadas pela COVID-19, sob as referências: EM QUEDA, EM ALTA, ESTÁVEL.

Em qualquer uma dessas condições, as pessoas continuam morrendo, mas para a

biopolítica,  um  Estado  da  federação  EM  QUEDA  ou  ESTÁVEL  responde  à

racionalidade  da  governamentalidade,  uma  vez  que  está  dentro  da  média  de

números aceitáveis em relação a outros estados.

Logo, por essa razão governamental não se trata de buscar resoluções para o

desaparecimento  do  problema,  pensando  no  âmbito  da  biopolítica,  “fazer  viver,

deixar morrer”, a grande questão é o controle de uma taxa considerada normal para

esses casos da doença, ou seja, são aqueles deixados para morrer, para que os

outros  possam viver  dentro  da  segurança governamental.  Percebe-se  por  esses

enunciados uma liberdade programada sustentada num regime liberal econômico,

por  onde  o  Estado  arbitra  liberdade  e  segurança  dos  indivíduos.  (FOUCAULT,

2008c).

A partir dessas reportagens procuramos  demonstrar como o estado na sua

relação de poder com a população se organiza, a partir de diferentes tecnologias

como  o  dispositivo  de  segurança  no  domínio  governamental,  dispositivo  em
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funcionamento por meio do qual  o estado, a partir de diversas medidas, sobretudo

institucionais e discursivas, vai buscar garantir a segurança da população, tomando

aqui a palavra segurança sobre diferentes aspectos, sobretudo aos relacionados à

manutenção  da  vida  da  população como  um  dado  estatístico.  Por  esses

mecanismos,  pudemos  evidenciar  o  funcionamento  de  um  jogo  biopolítico,

exercitado  no  domínio  governamental  através  de  uma prática  política  calculada,

onde a legitimidade do Estado é fundada a partir de uma liberdade controlada.

Cumpre reforçar que nossas reflexões, ao analisar as medidas adotadas pelo

Governo  do  Estado  do  Pará  no  período  pandêmico  de  Covid-19,  não  têm  a

pretensão de dizer o que o Estado deve(ria) ou não deve(ria) fazer. Reitero também,

não defendemos que o Estado não deveria tomar tais medidas que ora analisamos.

O que pretendemos é mostrar como o Estado funciona enquanto um dispositivo de

biopoder, a partir do quadro da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

No próximo tópico refletimos como o estado recria estratégias de poder para

uma arte de governar moderna.  Qual a racionalidade mais efetiva? Como se deve

governar?

6.2 A arte de governar recriando estratégias de poder

Na arte de governar moderna, o dispositivo midiático têm se tornado uma das

estratégias  de  poder  mais  frequentes,  especialmente  a  mídia  digital  por  sua

capacidade  de  alcance  nas  redes.  Frente  aos  desafios  desses  novos  espaços

virtuais  de  tecnologias  de  comunicação  e  informação,  a  mídia  digital  produz,

reproduz  e  faz  circular  uma  infinidade  de  notícias,  construídas  com  valor  de

verdades. A exemplo de notícias sobre o novo coronavírus (Covid-19), que em sua

maioria,  foram  produzidas  a  partir  de  relações  de  poder-saber  de  práticas

discursivas  inscritas  em diferentes  domínios  (médicas,  científicas,  econômicas  e

etc.), constituindo entre outras tecnologias de poder, as tecnologias do indivíduo no

cuidado de si e dos outros.

A esse respeito, Foucault (2005b) diz que:

[…] numa sociedade como a nossa – mas, afinal de contas, em qualquer
sociedade  –  múltiplas  relações  de  poder  perpassam,  caracterizam,
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constituem o corpo social; elas não podem dissociar-se, nem estabelecer-
se, nem funcionar sem uma produção, uma acumulação, uma circulação,
um funcionamento do discurso verdadeiro. Não há exercício do poder sem
uma certa economia dos discursos de verdade que funcionem nesse poder,
a  partir  e  através  dele.  Somos  submetidos  pelo  poder  à  produção  da
verdade e só podemos exercer o poder mediante a produção da verdade.
(FOUCAULT, 2005b, p. 28-29).

Na figura 4, trazemos a imagem do governador do Pará com membros de sua

equipe de governo,  em entrevista  concedida via  on-line para tratar  das medidas

econômicas adotadas para o enfrentamento à pandemia.

O governador Helder Barbalho (c) garantiu que a redução de custos não
atinge as ações de enfrentamento à pandemia

Governo alinha enfrentamento à Covid-19 com medidas de austeridade
fiscal

Helder  Barbalho  reiterou  ao secretariado e a  outros  gestores  públicos a
necessidade  de  adequar  as  ações  de  Governo  à  realidade  econômica
imposta pela pandemia.

Na noite desta quarta-feira (8), o governador Helder Barbalho conversou, via
videoconferência,  com  membros  do  secretariado  e  dirigentes  de  outros
órgãos públicos estaduais para reforçar as orientações do Governo sobre o
novo  decreto (http://www.pge.pa.gov.br/sites/default/files/de670.pdf)
destinado  ao  controle  de  gastos  e  equilíbrio  fiscal. As  medidas  valem
durante o período de pandemia de Covid-19. O governador garantiu que as
ações de combate à doença causada pelo novo Coronavírus não sofrerão
cortes financeiros. 
[…]

Figura  4:  Governador  Hélder  Barbalho  com  membros  de  sua  equipe  de
governo em entrevista via videoconferência
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“Precisamos adequar as ações de Governo à nova realidade econômica
deste momento excepcional  que vivenciamos. Inicialmente,  estamos com
uma previsão de queda de pelo menos R$ 2,5 bilhões na arrecadação. A
realidade  nos  obriga  a  exercermos  a  criatividade  gerencial,  para
atravessarmos esse período desafiador. Temos variáveis temporárias que
não podemos controlar. É hora de fazer mais com menos, otimizar gastos,
ajustar planejamentos e entrega de ações que já  estão em andamento”,
ressaltou o governador.

Na videoconferência, Hélder Barbalho reafirmou que o Executivo Estadual
está equilibrando ações para conciliar o combate e enfrentamento ao novo
Coronavírus ao funcionamento da máquina pública. “É uma determinação
do governo do Estado para que sejam realizadas adequações a esta nova
realidade. Evidentemente que existem especialidades,  principalmente nas
ações de enfrentamento ao Coronavírus", disse o governador.
[…]

Fonte: https://agenciapara.com.br/noticia/18894/

Na imagem da  figura 4, temos a seguinte  disposição (da esquerda para a

direita da imagem):  a Secretária de Administração estadual, usando máscara, ao

centro, o governador, tendo a sua frente, sobre a mesa, duas placas, uma com a

identificação do nome governador e outra com a inscrição #FiqueEmCasa. À direita,

o  Secretário  de  Estado  de  Fazenda,  tendo  à  sua  frente,  também  uma  placa

identificando-o e o cargo que ocupa. Ambos os homens sem máscaras, porém todos

distanciados entre si, produzindo a imagem de cumprimento do protocolo, que ora o

Estado exige da população, e demonstrando também a postura vigilante do Estado

com o próprio Estado frente ao vírus da covid-19 circulante.

Nota-se que, enquanto o enunciado imagético da figura 1 traz uma prática

política atravessando o campo científico com a presença do secretário de saúde

(médico),  na  figura  4  temos  uma  prática  política  fundamentada  num  saber

econômico,  representado  pelas  imagens  do  Secretário  da  Fazenda  Estadual13

(economista  de  formação;  auditor-fiscal,  portanto  referência  nas  ciências

econômicas), e da Secretaria de Administração, ambos corroborando com o teor da

entrevista coletiva que trata das medidas para controle de gastos e equilíbrio fiscal.

A inscrição #FiqueEmCasa acompanhada do símbolo hashtag foi uma prática

estratégica da mídia digital utilizada durante a pandemia de Covid-19, promovendo

mobilizações  nas  redes  sociais  sobre  a  pandemia  ou  em  resposta  a  ela,  para

promoção  e  fortalecimento  de  ações  governamentais  (entre  as  hashtags que

circularam  destacamos:  #PorTodooPará;  #PrevençãoPorTodooPará;

13 Fonte: http://www.sefa.pa.gov.br/11-institucional/3066-quem-e-o-secretario

https://agenciapara.com.br/noticia/18894/
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#coronavírus; #InfraestruturaPorTodooPará; #AquiTemGoverno; #BoraVacinar;

#VivaaCiência;  #SaúdePorTodooPará,  #VacinaParaTodos,  etc.),  conferindo

assim, a ancoragem ao movimento da pandemia de Covid-19, por meio de uma rede

enunciativa em torno da doença da popularização dos cuidados com a saúde da

população.

É possível apreender nesse discurso a formação dos saberes e os sistemas

de  poder  que  vão  criando  relações  e  ao  mesmo  tempo  regulando  (a  partir  de

práticas sociais, econômicas, médicas) a conduta dos sujeitos, estabelecendo assim

o perfil  de  normalização para  o  número de mortes  pela  Covid-19,  o  número de

recuperados,  de  vacinados,  o  comportamento  de  desempregados  e  assim  por

diante, uma arte de governar que se produz por meio de dispositivos de segurança,

“no exercício da soberania política.” (FOUCAULT, 2008c, p. 4).

Foucault chama a atenção para essa nova arte de governar, sugerindo que a

governamentalidade é feita através de uma racionalidade e de uma prática política

calculada,  de maneira que,  a  legitimidade do Estado é fundada a partir  de uma

liberdade dos parceiros econômicos.

No estado moderno, o governamento do Estado não se centraliza apenas nas

mãos de um governador, as posições hierárquicas são necessárias, a fim de que o

poder seja distribuído e capilarizado em diferentes órgãos do Estado, a fim de que a

governamentalidade se realize de acordo com a vontade de verdade e do biopoder.

Assim, de acordo com a mídia estatal, “O governador Hélder Barbalho conversou,

via videoconferência, com membros do secretariado e dirigentes de outros órgãos

públicos estaduais para reforçar as orientações do Governo sobre o novo decreto”.

Desse modo, a governamentalidade do Estado moderno mobiliza poderes em

direção à mobilização também da população, que passa a ser gerida não apenas no

que diz respeito à saúde pública, também passa a ser interditada no acesso a outros

direitos (como emprego, jornada de trabalho, hora extra, etc.) que se justificam como

um sacrifício menor (pandemia) para alcançar um “bem” maior (futuro seguro) que

beneficiará toda uma população: “Precisamos adequar as ações de Governo à nova

realidade  econômica”,  “A  realidade  nos  obriga a  exercermos  a  criatividade

gerencial”,  “É  hora  de  fazer  mais  com  menos,  otimizar  gastos,  ajustar

planejamentos”. No entanto,  a  pandemia  é  um fenômeno sanitário  que  expõe  a
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profundidade dos problemas sociais e econômicos que a população já vivencia com

ou sem pandemia.

Assim ao destacar que precisa tomar “medidas de austeridade fiscal” para

alinhamento ao enfrentamento à Covid-19 e redução dos impactos econômicos que

o  estado  vem  sofrendo  em  decorrência  da  pandemia,  o  governo  destaca  a

necessidade  do  equilíbrio  fiscal,  para  o  bem  da  população,  reafirmando  o

compromisso  de  cuidado  com  a  saúde  dessa  mesma  população,  mantendo  a

garantia das “ações de combate à doença causada pelo novo Coronavírus não

sofrerão cortes financeiros” como destacados pelo enunciado.

A  partir  destes  enunciados  e  dentro  da  ideia  de  governamentalidade  é

possível perceber como o saber político movimenta técnicas de biopoder por meio

de uma racionalidade governamental, de uma prática entre Estado e Economia em

direção à construção de subjetividades, moldando corpos, ações e comportamentos

dessa  população.  Temos  nessa  ordem  governamental  o  funcionamento  de  um

Estado moderno, tal como problematizam Veiga-Neto e Lopes (2007): 

[…], se aquilo que está em jogo é executar o melhor – mais efetivo, mais
econômico,  mais  permanente  –  governamento  da  população,  então  é
preciso, antes de mais nada, promover o maior ordenamento possível dos
elementos que a compõem. (VEIGA-NETO E LOPES, 2007, p. 958-959).

Ao  criar  uma  racionalidade  administrativa  do  Estado,  estabelecem-se as

relações entre o econômico, a saúde, assistência etc.,  assim, como a produção de

sujeitos normalizados,  orientados a aceitar as “regras do jogo”, ou seja, produz-se

um sujeito  para   aceitar ser governado de um modo e não de outro. A exemplo,

aceitam-se postos de trabalhos informais, aceita-se a flexibilização dos seus direitos

trabalhistas (ganhando menos, com carga horária ampliada/reduzida, com perdas de

férias e outras garantias, etc), um sujeito que aceita fazer sacrifícios em nome de um

desenvolvimento  econômico,  que  aceita  vigiar  outros  sujeitos  em  favor  de  uma

“estabilidade” e seguridade desse estado, ou seja, um sujeito cujas subjetividades

são construídas num duplo jogo entre as tecnologias disciplinares e tecnologias de

regulação.

Embora, como adverte Foucault, nenhum poder se sustenta sem a força da

resistência, e com base nela que ele se movimenta. Em outras palavras, se de um



104

lado, temos o discurso que é de “fazer viver”, por outro lado, temos práticas políticas

de uma racionalidade econômica (falta  de emprego,  de moradia,  de alimentação

etc.) implementadas a partir de um regime geral de uma razão governamental . O

liberalismo funciona como um “[…] tipo cálculo que consiste em dizer e em fazer o

governo dizer  ‘aceito,  quero,  projeto,  calculo  que não se deve mexer  em nada

disso?’” (FOUCAULT, 2008c, p. 28, grifos nossos), que “deixam morrer”.

Nesse sentido, na governamentalidade temos uma biopolítica exercitada num

duplo movimento de gestão da vida: por um lado, temos um governo que atua para a

preservação da vida de uma parte da população, e, por outro, um governo que atua

com cálculos, contribuindo para a morte de outra parte dessa mesma população. Por

esse duplo jogo, o sujeito passa a acreditar que é responsável pelo seu trabalho, por

sua  formação,  por  sua  vida  e  até  por  sua  morte,  e  qualquer  resultado  é

consequência de suas escolhas.

Analisamos no próximo tópico como o Estado utiliza dispositivos de vigilância

para o controle dessa população na arte de governar moderna, a partir do quadro da

pandemia  do  novo  coronavírus  (Covid-19).  Quais  os  mecanismos  e  estratégias

capazes de assegurar o controle e a regulação da população? 

6.3 Dispositivos de vigilância e controle da população

A partir da análise desenvolvida por Foucault (2006, p. 158-161), as prisões

modernas que migraram de um poder punitivo para uma nova penalidade que, em

vez de punir,  “corrige e cuida”,  por meio da vigilância e do controle dos corpos,

enquanto superfícies de inscrição dos acontecimentos, marcam a vigência de um

novo exercício de poder que passou a vigorar no final do século XVIII e início do

século XIX, uma nova mecânica do poder que “[…] atinge seus corpos, vem inserir-

se  em seus  gestos,  suas  atitudes,  seus  discursos,  sua  aprendizagem,  sua  vida

cotidiana.” (FOUCAULT, 2006, p. 161).

Deslocando para a nossa atualidade, podemos perceber a evidência desse

modelo em meio à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), através de formas de

vigilância e do controle dos corpos que passam a ser distribuídos nas cidades muito

mais para colocar em evidência a força policialesca do Estado do que propriamente

para conter os avanços da pandemia, uma vez que as pessoas eram continuamente
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obrigadas a se deslocar  de suas casas para o trabalho em transportes urbanos

superlotados,  propiciando  a  contaminação e  proliferação do  vírus.  Na capital  do

Estado,  não  apenas  a  polícia  cumpriu  a  função  fiscalizadora,  mas,  também,  a

própria população foi chamada a fiscalizar a si mesma.

Dessa forma o  Estado coloca em funcionamento  o  princípio  de  panóptico

moderno apresentado por Foucault (2006), exercitando no corpo social um regime

“sináptico  do poder”.  Segundo o  autor,  o  poder  panóptico funciona por  meio  de

dispositivos de vigilância da sociedade em sua vida cotidiana.

Na Capital do Pará, o Estado disponibilizou canais de denúncias à população

para  denunciar  casos  de  desrespeito  às  regras  instituídas  por  decretos,  preços

abusivos de material de higiene, etc. Trata-se de um dispositivo de vigilância não

mais circunscrito às esferas de poder do Estado, mas de transferir para a população

a  responsabilidade  de  vigilância  sobre  a  conduta  do  outro,  pelo  que  Foucault

(2005b) nomeou de sociedade de normalização em que se cruzam a norma, de um

lado  enquanto disciplina, e de outro enquanto regulamentação no cuidado com a

população. Foucault chama a atenção para o fato de que toda relação de poder tem

seus perigos, logo, precisamos ficar atentos, vigilantes não no sentido normalizador,

mas no sentido ético, sobre aquilo que somos e como podemos ser outro diferente

daquilo que o Estado projeta para que sejamos.

Numa  sociedade  de  controle  como  a  nossa,  os  canais  de  denúncias

funcionam como um dispositivo de vigilância, na medida em que a própria população

é acionada a oferecer denúncias, sem a necessidade da ação vigilante de órgãos do

Estado,  ou  seja,  agora  a  disciplinarização  do  corpo  populacional  acontece  pela

vigilância  dos  corpos,  feita  não  pelo  Estado  mas  por  outros  corpos,  o  corpo

individual também disciplinado através da vigilância. Neste sentido, “a norma é o que

pode tanto se aplicar a um corpo que se quer disciplinar quanto a uma população

que se quer regulamentar.” (FOUCAULT, 2005b, p. 302).

Note-se que,  o  importante  para a governamentalidade no acionamento  do

disque denúncia não é saber se os casos de Covid-19 foram resolvidos ou não; se a

população continuou desobedecendo ao decreto ou não, o que está em questão

nesse gesto de governamento é a força do dispositivo de vigilância que se espraia
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em toda a sociedade, produzindo o efeito da normalização dos corpos que transitam

na cidade em contextos de pandemia.

Neste sentido, as reflexões que aqui realizamos não rechaçam a norma pela

norma, mas pergunta sempre: quando o Estado fala em garantir segurança, de que

segurança ele fala e para quem está direcionada? 

No  enunciado  a  seguir,  apresentamos  uma  sequência  enunciativa  que

funciona como a metáfora da vigilância do estado, por meio da qual os corpos são

organizados, controlados, selecionados, vigiados e distribuídos na nossa sociedade,

não apenas em tempos de pandemia, uma vez que a governamentalidade (não mais

se valendo exclusivamente da força física, embora ainda seja exercida em muitas

situações)  dispõe  de  diferentes  tipos  de  vigilâncias,  que  disponibilizam  para  a

população por onde devem transitar. Sendo assim, a pandemia só veio expor de

forma mais contundente os modos como os corpos são vigiados e controlados.

Canais  de  denúncia  recebem  quase  900  chamados  relacionados  à
pandemia durante o fim de semana

Os  canais  oficiais  para  denúncias  do  sistema  de  segurança  pública,  o
Disque Denúncia e o Centro Integrado de Operações (CIOp) receberam, no
período de quinta-feira (9) até o domingo (12), 875 denúncias relacionadas
a  pandemia  do  novo  coronavírus,  mais  especificamente  sobre  a
desobediência ao decreto nº 609/2020, como o funcionamento de bares,
academias  e  restaurantes,  além  de  eventos,  crime  contra  a  economia
popular e omissão na prevenção ao vírus, por exemplo. Os dados foram

Figura 5: Policiais civis armados fiscalizando uma loja de conveniência.
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consolidados e anunciados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa
Social do Pará (Segup) nesta segunda-feira (13). 

No Disque Denuncia foram 363 denúncias de quinta-feira a domingo. Já no
Centro  Integrado  de  Operações,  512  de  sexta-feira  a  domingo.  O  Pará
alcançou  a  8ª  posição  no  ranking  dos  Estados  que  mais  obedeceu  a
recomendação de ficar em casa na sexta-feira (59,12%), ficou em 13º no
sábado (51,8%) e no domingo caiu para a 16ª posição (58,8%). Apesar da
taxa não ser muito negativa, os demais estados brasileiros também tiveram
um bom índice, fazendo com que o Pará diminuísse oito posições. 

“Nesse domingo,  em especial,  nós percebemos muitas  pessoas em
feiras e supermercados, o que fez que a gente trabalhasse de forma
dobrada e pudesse orientar a população para que ela ficasse dentro de
casa ou que se tivesse que sair de sua residência, que usasse máscara
e permanecesse o menor tempo possível nas ruas. Hoje sabemos que
aqui  a  contaminação  é  comunitária,  então  todos  devem  se
conscientizar da importância de ficar dentro de casa. Pelas próprias
pessoas,  por  amigos  e  familiares”,  alerta  o  secretário  estadual  de
segurança pública, Ualame Machado.

Denúncias-As  denúncias podem ser  feitas pelo  Ciop,  no número  190 e
também nas multiplataformas do Disque Denúncia, seja chamada de voz no
número 181, por mensagem de whatsapp no 91 98115-9181, no formulário
ou chatbot  presentes no site  www.segup.pa.gov.br,  todas com o sigilo  e
anonimato garantidos.

Fonte: https://agenciapara.com.br/noticia/18974/

 O enunciado da figura 5, em análise, foi produzindo em abril de 2020, quando

vários  Estados  já  estavam  implementando  estratégias  governamentais  para  o

combate  da  doença,  que  já  se  alastrava  por  todo  lugar.  Dentre  essas  medidas

estava a decretação de lockdowns. Além dos decretos já publicados de contenção

de gastos e medidas sobre a circulação de pessoas,  o  Estado adotou um novo

decreto declarando estado de Calamidade Pública14 em todo o território paraense

em virtude da pandemia da COVID-19. A partir dele a decretação de lockdown15 na

capital paraense e em mais cinco municípios da Região Metropolitana de Belém, em

cumprimento ao Decreto Estadual nº 800/202016.

O  Estado  implantou  uma  força-tarefa  incluindo  órgãos  das  forças  de

segurança (polícias civil,  militar,  corpo de bombeiros agentes de trânsito,  defesa

civil,  etc.)  e da saúde (vigilância sanitária,  epidemiológica,  etc)  que receberam a

“missão”  de  orientar,  fiscalizar  e  até  mesmo  aplicar  penalidades  que  iam  desde

advertência  até  pagamento  de  multas  por  descumprimento  de  algumas  normas

14 https://www.pge.pa.gov.br/sites/default/files/publicacoes/covid-19/legislacao/decreto_no_687.pdf
15https://agenciapara.com.br/noticia/25833/
16http://www.ioepa.com.br/diarios/2020/05/31/2020.05.31.DOE_4.pdf

https://agenciapara.com.br/noticia/18974/
http://www.segup.pa.gov.br/
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(entre  elas  estão  o  uso  obrigatório  de  máscara  em  qualquer  ambiente  público;

medidas  de  distanciamento  social  controlado;  a  proibição  de  toda  e  qualquer

reunião, pública ou privada; etc) em vigor, valendo tanto para pessoas, quanto para

estabelecimentos cujas atividades não se enquadrassem como essenciais dentro do

rol estabelecido pelo Estado.

No enunciado acima, a população não apenas foi convocada a atuar como

agente público de fiscalização da conduta de outros sujeitos, como também aceitou

ser vigiada, participando assim de um duplo jogo de vigilância (vigiar/ser vigiado),

fato comprovado por meio dos dados numéricos de denúncias recebidas somente

em um final  de semana,  “Canais de denúncia  recebem quase 900 chamados

relacionados  à  pandemia  durante  o  fim  de  semana”, relacionadas  “à

desobediência” da norma.

O agenciamento coletivo produz para a população sentidos de normalização

do  outro  a  partir  da  vigilância  de  suas  condutas.  O  processo  de  normalização

transferido para a população encontra referência em outras duas reportagens em

que o Estado expõe sua vontade de verdade: “Operação 'Tolerância Zero' reforça

fiscalização  preventiva  à  Covid-19  em  bares  e  casas  noturnas”

(https://agenciapara.com.br/noticia/34421);  “Segup  reforça  a  operação

“Tolerância  Zero”  para  intensificar  a  fiscalização  do  decreto  nº  2.044”

(https://agenciapara.com.br/noticia/34415). Como se vê, a vigilância e ordenamento

dos corpos, nos deslocamentos de um lugar para outro se dão no âmbito da norma,

do decreto 2.044, não entram em questão o que ficou de fora da norma por interesse

do  Estado;  o  que  precisa  entrar  na  norma  por  demanda  e  necessidade  da

população; o que não caberia na norma por ferir direitos da população; o que não

poderia ser generalizado como norma pelo fato de haver especificidades grupais etc,

ou seja, pelo fato de a norma não abranger as heterogeneidades.

Por  este  enunciado  pudemos perceber  o  funcionamento  de  um “[…]  jogo

duplo  das  tecnologias  de  disciplina,  de  uma  parte,  e  das  tecnologias  de

regulamentação, de outra.” (FOUCAULT, 2005b, p. 302). Por esse funcionamento de

normalização, o sujeito não apenas é vigiado como também e vigilante do outro, ou

seja,  trata-se  de  um corpo  não  apenas  disciplinado,  mas  também disciplinador,

“portanto,  estamos num poder  que se  incumbiu tanto  do corpo quanto  da vida.”

https://agenciapara.com.br/noticia/34415
https://agenciapara.com.br/noticia/34421
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(FOUCAULT, 2005b, p. 302). Tem suas condutas reguladas, regula condutas numa

constante relação de “ações sobre ações possíveis”, operadas “sobre o campo de

possibilidades onde se inscreve o comportamento dos sujeitos ativos;” (FOUCAULT,

1995, p. 243).

A  imagem da  figura 5 é um estabelecimento comercial,  situado na capital

paraense, loja de conveniência com  funcionamento 24 horas. Na composição da

imagem temos  ainda  a presença de quatro agentes públicos de segurança (duas

mulheres  e  dois homens)  e  mais  uma  quinta  pessoa  que  aparentemente  é

funcionária do local. 

O “Bem-vindo” escrito na entrada da loja de conveniência  contracena com

alguns  contrastes  presentes  nesta  cena  imagética.  Destacamos  a  presença  da

polícia representando a tecnologia de vigilância do poder, por meio da qual o Estado

pode calcular e avaliar  os efeitos produzidos pela norma vigente (uso de máscara,

marcação de distanciamento social; aglomeração em ambientes públicos, etc). 

Percebemos, à esquerda da imagem, a presença de um policial sem máscara

de proteção ou qualquer  equipamento  de proteção individual  no  espaço público,

requisitos mínimos necessários para a vigilância da população e fiscalização dos

estabelecimentos  comerciais,  o  que  contrasta  com  a  determinação  do  estado

produzida por força da norma jurídica do decreto, além das diversas reiterações do

chefe de estado. À direita da imagem, destaca-se uma policial  usando máscara e

luvas de proteção contra a Covid-19 (como determina a norma), com uma arma em

punho, em posição de alerta, o que indica que está preparada para reagir com força

repressiva.  Ao centro da imagem,  uma policial  (com as mãos cruzadas  atrás do

tronco, dando a impressão de um mero expectador da cena). Neste sentido, a que

população essa segurança está direcionada? E a quem é direcionado o uso dessa

força física? Que população precisa ser protegida e qual precisa ser reprimida? 

A imagem remete a uma ação preventiva do Estado, um modo de controle

que  antecipa  a  ação  da  população.  Essa  nossa  percepção  coaduna  como  o

enunciado da reportagem:  Nesse domingo, em especial,  nós percebemos muitas

pessoas em feiras e supermercados,  o que fez que a gente trabalhasse de forma

dobrada e pudesse orientar a população para que ela ficasse dentro de casa ou que

se  tivesse  que  sair  de  sua  residência,  que  usasse  máscara  e  permanecesse  o
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menor tempo possível nas ruas.  Uma estratégia discursiva não apenas remete à

disciplina, mas também constrói uma imagem de um estado forte, preventivo, ágil,

que antecipa suas ações.

6.4 Técnicas produtoras de verdades

Ao abordar sobre o tema “subjetividade e verdade”, Foucault (2016) destaca

que antes de indagar sobre o sujeito é mais adequado conhecer as condições em

que se produz a verdade sobre o sujeito (doente, homossexual, criminoso, idoso,

mulher, jovem etc.). “[…] Evidentemente não pode haver verdade sem um sujeito

para  o  qual  essa verdade é verdadeira,  mas,  por  outro  lado:  se  o  sujeito  é  um

sujeito, como pode ele efetivamente ter acesso à verdade?” (FOUCAULT, 2016, p.

11.).

A partir dessa perspectiva, pretendemos analisar neste tópico como o poder

se constitui a partir de técnicas produtoras de verdades sobre o Outro. No nosso

caso em análise, como o sujeito (trabalhador/a,  criança, idosa/o, indígena etc.) é

falado pelo Estado? Como suas subjetividades passam a ser reconstruídas a partir

de discursos do poder fundados em um saber científico?

Estabelecimentos  comerciais  estão  obrigados  a  respeitar  a  lotação
máxima de 40% de sua capacidade 

Figura 6: Anúncio de medidas restritivas para o combate à pandemia.
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Estado publica medidas mais restritivas para combate à pandemia
Uma delas determina o uso obrigatório de máscaras em estabelecimentos
comerciais

O governo do Estado adotou, na sexta-feira (17), medidas mais rigorosas ao
decreto nº 609, de 16 de fevereiro de 2020, dentre elas, proibir o acesso de
pessoas  sem  máscara  em  estabelecimentos  comerciais.  A  legislação
estadual tem por finalidade impor novas ações restritivas de prevenção e
combate ao novo coronavírus no Pará.

“O Estado vem avaliando diariamente o cenário epidemiológico da nossa
região.  Todas  as  medidas  são  determinadas  após  avaliação  técnica,
realizadas principalmente  por  especialistas  da  saúde.  Precisamos  que  a
sociedade tenha confiança nas determinações que o governo estadual tem
instituído,  porque  elas  são  embasadas  por  este  conhecimento  técnico”,
explicou o procurador-geral do Estado, Ricardo Sefer. 

De acordo com o decreto, na ausência de norma municipal reguladora, os
estabelecimentos  comerciais  estão  obrigados  a  controlar  a  entrada  de
pessoas, com limite de 2 membros por grupo, e devem respeitar a lotação
máxima  de  40%  de  sua  capacidade.  Além  das  medidas  já  divulgadas
anteriormente, sobre o distanciamento mínimo de 1 metro entre as pessoas
e a oferta de alternativas de higienização, o decreto agora obriga que estes
locais  impeçam  o  acesso  de  pessoas  sem  máscara,  como  forma  de
proteção a clientes e funcionários. 

“Se for necessário tornar as medidas mais restritivas para garantir que
a saúde da população seja protegida, o Estado vai fazer. Mas estamos
tentando garantir um equilíbrio entre as medidas de saúde, que são a
prioridade, e os impactos econômicos que a pandemia tem causado a
todos nós” - Ricardo Sefer, procurador-geral do Estado.
[…] 
“O descumprimento do decreto pode acarretar na responsabilização civil,
administrativa e  até criminal, na medida em que a legislação segue o que
está previsto em ato normativo publicado pelos Ministério da Justiça e da
Segurança Pública, além do Ministério da Saúde”, concluiu o procurador.

Fonte: https://agenciapara.com.br/noticia/19054/

Novamente, a análise desse enunciado coloca a questão da relação entre

segurança,  população e governo, tão bem problematizada por Michel  Foucault  e

retomada por outros estudiosos. Para Foucault (1998a), o problema do governo de

modo geral aparece no século XVI, voltado ao problema do governo de si mesmo,

ao governo das almas e das condutas, ao governo das crianças e desde então a

questão do governo se funda numa arte de governar.

Mas,  segundo o autor,  uma teoria  da  arte  de  governar  não ficou presa a

teóricos da política, de modo que ao final do século XVI e início do século XVII, ela

passa a se vincular aos aparelhos de governo, organizando-se em torno do tema da

razão  do  Estado,  que  se  governa  não  a  partir  de  leis  divinas  ou  naturais,  mas

https://agenciapara.com.br/noticia/19054/
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segundo  regras  racionais,  apoiando-se  num  sentido  mais  geral  na  forma  de

soberania e num sentido mais concreto no modelo da família.

A arte de governar se desvincula do modelo da família com o surgimento dos

fenômenos da população, com a expansão demográfica do séc. XVIII, que se torna

“meta final de governo”. É nesse momento, segundo Foucault (2008b), que surge a

ciência  do  governo  centrada na economia  e  na  busca de melhorias  de  vida  da

população, do prolongamento da vida, da sua saúde e etc, quantificado por meio de

estatísticas. Isso requer uma arte de governar, e as campanhas através das quais o

Estado age sobre a população são importantes tecnologias de poder no dispositivo

da governamentalidade.

E o instrumento que o governo vai se dar para obter esses fins, que, de
certo modo, são imanentes ao campo da população, será essencialmente a
população,  agindo  diretamente  sobre  ela  por  meio  de  campanhas  ou
também, indiretamente, por meio de técnicas que vão permitir, por exemplo,
estimular, sem que as pessoas percebam muito, a taxa de natalidade, ou
dirigindo nesta ou naquela região, para determinada atividade, os fluxos de
população. (FOUCAULT, 2008b, p. 140).

É nesse sentido que as campanhas do Estado no combate à pandemia de

Covid-19 atuam sobre a população caucionadas por  um  saber  médico,  que tem

funcionado como um forte dispositivo da arte de governar em tempos de pandemia,

isso porque “[…] A medicina é um saber-poder que incide ao mesmo tempo sobre o

corpo e sobre a população, sobre o organismo e sobre os processos biológicos e

que vai, portanto, ter efeitos disciplinares e efeitos regulamentadores.” (FOUCAULT,

2005b, p. 302).

Na figura 6, por exemplo, as restrições impostas à população se valem da

arte de governar amparadas no discurso científico, portanto em um discurso que

produz verdades sobre um certo campo do saber. Assim no enunciado “Todas as

medidas são determinadas após avaliação técnica, realizadas principalmente

por especialistas da saúde”, o saber técnico aparece como instrumento e técnica

produtora de verdade para a governamentalidade. É a partir dessa verdade que os

corpos  passam  a  ser  dispostos  dentro  de  um  regulamento  mediado: i)  pela

proibição  e  intervenção:  proibir  o  acesso  de  pessoas  sem  máscara  em

estabelecimentos  comerciais; impor  novas  ações  restritivas;  ii)  pela

norma/obrigação:  norma municipal reguladora;  brigados a controlar a entrada de
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pessoas, com limite de 2 membros por grupo; iii)  quadriculamento das pessoas

nos espaços comerciais e públicos: lotação máxima de 40% de sua capacidade;

distanciamento  mínimo  de  1  metro  entre  as  pessoas; obriga  que  estes  locais

impeçam o acesso de pessoas sem máscara. 

Ainda  tratando  da  arte  de  governar  a  partir  de  técnicas  produtoras  de

verdade, os enunciados a seguir trazem narrativas midiáticas em que o paciente e o

agente de saúde, ambos médicos são discursivizados pela mídia como uma tática

de  governo  para  potencializar  positivamente  a  política  refletida  e  calculada  de

Estado.

TEXTO 1

Hospital Regional Público do Araguaia dá alta ao último paciente com
a Covid-19
[…]
O médico Pascoal Alves do Nascimento, 60 anos, natural do município de
Conceição do Araguaia, no Sul do Pará, enfrentou 14 dias de internação por
complicações causadas pelo novo coronavírus, sendo cinco dias no leito de
UTI (Unidade de Terapia Intensiva). No domingo (10), Pascoal foi o último
paciente com a Covid-19 a ter alta no Hospital Regional Público do Araguaia
(HRPA), em Redenção. 

O  médico  Yrapuan  Remígio,  que  fez  parte  da  equipe  assistencial
responsável  pelo  atendimento  ao  paciente,  informa  que  o  Hospital
desempenha, há 18 meses, o papel de enfrentar a pandemia é da linha de
frente de atuação. “Há mais de um ano e meio iniciamos a grande guerra
contra a pandemia, com o primeiro paciente que deu entrada neste Hospital,
um colega  médico.  Infelizmente,  com ele  não conseguimos vencer,  mas
hoje, depois de 18 meses, com muitas alegrias e tristezas vividas, estamos
dando alta a outro colega médico.  Iniciamos aqui com um médico e, hoje,
terminamos esse ciclo dando alta a outro médico, que venceu a batalha
contra a Covid-19. Vencemos essa luta”, conta Yrapuan Remígio.
[…]
Fonte: https://agenciapara.com.br/noticia/32097/

Se a  voz do  sujeito  médico  paciente  é  apenas  narrada,  a  voz  do sujeito

médico atuante na pandemia é uma voz de quem atuou como uma força bélica. As

formas linguísticas: linha de frente, enfrentou, grande guerra, venceu a batalha,

Vencemos essa luta colocam em cena  uma imagem bélica do campo de saúde,

imagem esta, à qual o Estado recorre para compor sua arte de governar, conforme

texto 1. Entendemos ser esse também um recurso da governamentalidade, em que

segmentos do governo narram uma ação heroica do Estado face à Covid-19. Como

elencamos acima há todo um campo lexical cujos sentidos remetem para a ação de

https://agenciapara.com.br/noticia/32097/
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um  Estado  que  enfrenta,  batalha  e  vence.  É  assim  que  o  dispositivo  da

governamentalidade atua para reforçar a própria positividade do Estado.

 

6.5 Dispositivos de confissão: técnicas subjetivadoras

Foucault (2004b) compreende que não existe um sujeito soberano, um sujeito

universal, que se poderia encontrar em todos os lugares; pelo contrário, a seu ver os

sujeitos são sujeitados por meio da subjetivação, processada nas interações sociais

e regidas por  um certo  número de regras,  de estilos encontrados no cultural.  O

sujeito se faz assim de discursos que o submete e o pressupõe. Neste sentido, a

constituição do sujeito discursivo se dá nas e pelas interações sociais, logo é na

ordem dos discurso que o sujeito existe.

Foucault (2004b) pensa a subjetividade, portanto, como produção e não como

uma  essencialidade  do  sujeito  consciente,  determinado  por  uma  subjetividade

psíquica. Para o autor, o sujeito é constituído por meio de um regime de verdades e

modos  de  engendramento  de  si.  Dessa  perspectiva  analítica,  Foucault  (2005b)

aponta que 

[…],  somos igualmente  submetidos à verdade,  no sentido de que a
verdade é a norma;  é o discurso verdadeiro que, ao menos em parte,
decide;  ele  veicula,  ele  próprio  propulsa  efeitos  de  poder.  Afinal  de
contas,  somos  julgados,  condenados,  classificados,  obrigados  a  tarefas,
destinados a uma certa maneira de viver ou a uma certa maneira de morrer,
em função de discursos verdadeiros, que trazem consigo efeitos específicos
de  poder.  Portanto:  regras  de  direito,  mecanismos  de  poder,  efeitos  de
verdade.  Ou ainda:  regras  de  poder  e  poder  dos  discursos  verdadeiros.
(FOUCAULT, 2005b, p.29, grifos nossos)

Para Foucault, a norma é uma tecnologia de poder e por ela o sujeito passa

a ser disciplinado e regulamentado por meio do biopoder, por onde o indivíduo é

subjetivado a querer determinados modos de vidas.

A linguagem tem uma importância como fenômeno complexo das ciências

humanas,  pois  assume a  função de ligar,  de  representar,  de  criar  sentidos.  Em

Foucault,  o  sujeito  e  a  linguagem  mantêm  uma  relação  indissociável.  Sobre  a

experiência que o sujeito pode fazer de si mesmo, Foucault (2016) chama a atenção

para as seguintes questões:
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[…] que experiência o sujeito pode fazer de si mesmo, a partir do momento
em que se vê na possibilidade ou na obrigação de reconhecer, a propósito
de si mesmo, algo que passa por verdadeiro? Que relação o sujeito tem
com si mesmo a partir do momento em que essa relação pode passar ou
deve passar pela descoberta, prometida ou imposta, da verdade sobre si
mesmo? (FOUCAULT, 2016, p. 11-12).

O autor compreende que o sujeito é uma questão histórica, de modo que a

forma-sujeito  muda  discursivamente  em  cada  conjuntura  histórica.  O  sujeito  da

sexualidade, o sujeito idoso, o sujeito doente etc. se modificam porque se modificam

os  discursos  que  a  sociedade  produz  sobre  eles,  em  cada  época,  a  partir  de

diferentes vontades de verdade. 

Na sociedade moderna, o próprio sujeito, pelo dispositivo de confissão capta

os regimes de verdade produzidos sobre ele e se confessa dentro desses regimes,

bem como podem se revoltar face a esses regimes e construir rotas de fuga ou

resistência, produzindo outras subjetividades de si. Para Gregolin (2020), o processo

discursivo  de  produção  de  subjetividades  traduzidas  na  contemporaneidade  são

formatadas pelas mídias:

[…] dada a possibilidade que geram de se poder enxergar mais, melhor,
além do que poderia ser visto normalmente, de se poder ouvir além do que
o ouvido humano é capaz de captar. Assim, ver o que antes não se via e
falar  à  distância,  simultaneamente,  produz  novas  subjetividades,  novas
formas de ser e de estar no mundo. (GREGOLIN, 2020, p. 77).

Assim,  tendo  a  mídia  como  um  dispositivo  de  agenciamento  de  práticas

confessionais, trazemos três relatos em que os sujeitos produzem subjetividades de

si, sendo um relato do governador do Estado, outro do médico Pascoal já referido

acima, e ainda o de uma adolescente vacinada contra o vírus da Covid-19. Nesse

ponto,  interessa-nos  analisar  como,  no  Estado  moderno,  as  regulações  não  se

originam apenas  nas  técnicas  do  Estado,  mas  os  próprios  sujeitos  entram num

processo de confissão de si a partir de regras já dadas pelo Estado e as regulações

de si partem de suas próprias confissões.

Nesses três discursos podemos identificar entrecruzamentos, justamente

num eixo que adquire centralidade nas políticas de estado que é a potencialização

da positividade do próprio Estado. A redução de mortes, a estabilização dos efeitos
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da Covid-19 e a recuperação de pacientes são avaliadas positivamente, mas a

partir  de um cálculo sobre a positividade do Estado, muito mais do que a vida,

embora o discurso tente escamotear esse efeito de sentido.

Nesse sentido,  no primeiro excerto  do texto  2,  destacamos o discurso

estatal que remete aos efeitos positivos da política de Estado com a redução de

óbitos.

TEXTO 2

Pará  está  entre  os  estados com redução expressiva  no  número  de
óbitos causados por covid-19, segundo Fiocruz
[…]
O Governador do Pará, Helder Barbalho celebra a redução expressiva de
óbitos e avalia como as ações do estado tiveram um efeito positivo para
essa redução.

“Primeiramente, temos que festejar esse estudo, por que quando a Fiocruz
identifica o Pará com um dos estados com a menor taxa de morte no Brasil,
representa vidas salvas e,  mais importante do que falar em morte, é falar
em vida, é dizer que as iniciativas que foram feitas, seja pelo estado ou
pelos municípios, que garantiram assistência em saúde, atendimento para a
população. Além, é claro, do trabalho desempenhado pelos profissionais de
saúde, que estão sendo heróis na luta pela vida e a união com a população
contra o vírus. Fico profundamente feliz  de ver que o estado do Pará tem
conseguido  enfrentar,  vencer,  ofertar,  servir e  cuidar para  que  todos
pudessem atravessar essa pandemia que trouxe tanto sofrimento”, avalia o
governador.

O estudo da Fiocruz tem como objetivo apontar tendências na incidência de
casos  e  de  mortalidade  por  Covid-19  nas  últimas  duas  semanas
epidemiológicas.  O  valor  acima  de  5%  indica  uma  situação  de  alerta
máximo; variação entre a – 5 e + 5% indica estabilidade e manutenção do
alerta  e  menor  que  –  5%  indica  redução,  mesmo  que  temporária,  da
transmissão.

Segundo o estudo, os dados de redução da mortalidade e da incidência de
casos de Covid-19 podem também indicar o início de uma tendência de
redução da transmissão e da ocorrência de casos graves, que também pode
refletir numa relativa diminuição da demanda por leitos hospitalares. O que
não significa um relaxamento nos cuidados, o uso de máscara, higienização
das  mãos  e  o  distanciamento  social  continuam  sendo  extremamente
importantes para conter o aumento da transmissão do vírus.

Fonte: https://agenciapara.com.br/noticia/30196/ 

O Estado do Pará é enfatizado como “um dos Estados com menor taxa de

mortes”  em  decorrência  do  novo  coronavírus  no  Brasil.  Como  no  biopoder,

prevalece a máxima “fazer viver e deixar morrer”, e é importante destacar nesse

discurso a sequência: “mais importante do que falar em morte, é falar em vida”,

https://agenciapara.com.br/noticia/30196/
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mesmo sabendo do número de mortes que ocorreram em nível de Estado e de

Brasil  durante  a  pandemia do  novo  coronavírus,  ou  seja,  nos  mecanismos  da

biopolítica,

[…]  vai  se  tratar  sobretudo,  é  claro,  de  previsões,  de  estimativas
estatísticas, de medições globais; vai se tratar, igualmente, […] de intervir
no  nível  daquilo  que  são  as  determinações  desses  fenômenos  gerais,
desses fenômenos no que eles têm de global. (FOUCAULT, 2005b, p. 293).

Por isso, nesse discurso ressoa o princípio do biopoder que é se manter

dentro  de  cálculos  previsíveis  e  aceitáveis  de  morte,  ainda  que  tantas  mortes

tenham ocorrido, justamente porque o foco principal do discurso recai sobre “as

iniciativas que foram feitas, seja pelo estado ou pelos municípios”, para enfatizar a

positividades das ações governamentais.

O relato que acompanha a figura 7, o médico Pascoal, se entrecruza com

o relato do governador Hélder Barbalho, justamente no ponto em que o governador

agradece à equipe de saúde, à frente da pandemia, destacando a positividade da

ação pública. O discurso do médico, por sua vez, emerge como efeito de processos

de subjetivação de  técnica do Estado,  levando em consideração ser  o médico,

também um funcionário público, portanto ocupando também lugar de Estado.

Figura 7: Paciente  saindo do hospital após se recuperar da Covid-19.
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O médico Pascoal Alves do Nascimento foi curado da Covid-19 e encerrou o
atendimento a casos da doença no Regional do Araguaia 

Pascoal Alves do Nascimento, na saída do Hospital Regional, agradeceu à
equipe e à direção da unidade. “Eu não tenho nem palavras para agradecer
a  toda  à  equipe.  Não  me  faltou  nada;  tudo  que  precisei  estava  aqui.
Agradeço a Deus e a todos os profissionais que fizeram tudo por mim. Não
tem nada no mundo que pague o que recebi aqui. Vai ficar muito marcado.
Obrigado à equipe e à direção do Hospital. Estou feliz e convicto que tudo
dará certo, e logo retornarei aos meus plantões”, garante.
[…]
Fonte: https://agenciapara.com.br/noticia/32097/

Ao narrar “Eu não tenho nem palavras para agradecer”; “Não me faltou nada”

“...tudo que precisei estava aqui”; “Agradeço a Deus e a todos os profissionais que

fizeram tudo por mim.”; “Não tem nada no mundo que pague o que recebi aqui”, o

sujeito confessa a si mesmo, passando por aquilo que ele acredita ser verdade no

interior da narrativa biopolítica, como analisado por Foucault, justamente porque “a

chave para a tecnologia do eu é a crença de que se pode, com a ajuda de peritos,

falar a verdade sobre si mesmo.” (DREYFUS RABINOW, 1995, p. 192).

Neste sentido, o ato de confessar a si mesmo neste enunciado do médico

Pascoal  funciona  como  um modo  de  produção  de  subjetividades  desse  sujeito,

influenciado por vontades de verdade, a partir de uma prática governamental.

Assim,  teremos  o  estado  atravessando  a  subjetividade  em  diversos

momentos  (felicidade,  saúde,  trabalho,  lazer):  na  subjetividade  na  constituição

discursiva de sua felicidade refletida no agradecimento por ser curado: “Estou feliz”,

“Agradeço a Deus e a todos os profissionais”; “Vai ficar muito marcado”; “Obrigado à

equipe e à direção do Hospital”. na certeza de um futuro próspero: “Estou ... convicto

que  tudo  dará  certo,  e  logo  retornarei  aos  meus  plantões”;  na  constituição  de

utilidade/produtividade do médico  via  gestão do estado:  “Obrigado à  equipe e à

direção do Hospital.”, “Agradeço a […] todos os profissionais que fizeram tudo por

mim.”

Por  seu  turno, o  discurso  da  adolescente  também  produz  ecos  das

tecnologias de subjetivação, aliás nesse discurso textualiza-se referências positivas

à  ação  governamental.  Destaca-se  ainda  nesses  discursos  efeito  de  uma  nova

discursividade  que  passa  a  circular  socialmente  como  efeito  do  tempo  histórico

pandêmico: “vida normal”, enquanto uma paráfrase de “novo normal”.

https://agenciapara.com.br/noticia/32097/
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O contexto agora é outro, no final de agosto e início do mês de setembro de

2020 período em que vacinas contra a Covid-19 já está em uso, e agora o objetivo

passa  a  ser  o  incentivo  à  imunização,  com  movimentos  #VacinaSim;

#VacinasSalvamVidas, campanha de vacinação que começa com idosos e grupos

prioritários, seguida do grupo de adultos e por fim, no grupo de adolescentes. 

Governo contabiliza 7 milhões de doses da vacina contra a Covid-19
distribuídas no Pará

A vacinação de crianças e adolescentes, com idades entre 12 e 17 anos,
começou na última segunda-feira (23), no estado
[…] 

A estudante Isabelle Saavedra, 15 anos, tomou a primeira dose da vacina
nesta  terça-feira  (24). Emocionada,  ela  acredita  que  a  vacinação  irá
contribuir  para a retomada da vida da população.  “Eu estou me sentindo
muito feliz, porque eu estava esperando há muito tempo por esse momento
e ele finalmente chegou. Ter a chance de tomar a primeira dose da vacina é
muito  importante  para  mim,  pois  significa  mais  um  passo  para  a  ‘vida
normal’.  Já  estou  aguardando  a  segunda  dose.  Graças  ao  nosso
governador, estamos avançando de forma rápida com a vacinação”, afirma
a estudante.

Fonte: https://agenciapara.com.br/noticia/30920/

Ao relatar uma história, relata-se a si mesmo, uma narrativa que, para além

de descrever eventos, assume a posição de dono da própria história, a partir de um

gesto de veridicção. Pela confissão: “Eu estou me sentindo muito feliz”; “eu estava

esperando há muito  tempo por  esse momento e ele  finalmente chegou.”;  “Ter  a

Figura  8:  Depoimento  de  adolescente  sobre  sua  primeira  dose  da  vacina
contra a Covid-19.

https://agenciapara.com.br/noticia/30920/
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chance  de  tomar  a  primeira  dose  da  vacina”;  “Já  estou  aguardando  a  segunda

dose”, a adolescente passa a construir  verdades sobre sua confissão,  tem suas

subjetividades  produzidas  a  partir  da  vacinação,  associada  ao  retorno  da

normalidade da vida, à felicidade confirmada no discurso imagético da figura 8.

Portanto, a imagem da adolescente com um sorriso estampado no rosto por

entre a máscara, segurando a carteira de vacinação com uma mão e com a outra

apoiada  sobre  o  braço  imunizado  passa  a  produzir  o  desejo  de  felicidade,  de

normalidade em outros jovens pelo ato de vacinar-se,  reforçado pelo enunciado:

“Governo contabiliza 7 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 distribuídas no

Pará”. 

A  subjetividade  sobre  as  ações  governamentais  positivas  também  é

textualizada pelos enunciados: “Graças ao nosso governador, estamos avançando

de  forma  rápida  com a  vacinação”,  sentido  compartilhado  por  outros  sujeitos  a

exemplos das confissões do médico, da adolescente e do próprio governador (se eu

venci a doença, se eu estou aqui contando meu testemunho, é porque o estado fez

sua função que é proteger o povo paraense). Assim, a felicidade será compartilhada

por  todos  que,  como  o  médico,  sobreviveram  à  doença;  todos  que,  como  ao

adolescente,  almejam  voltar  a  vida  normal;  por  todos  que,  como  o  governador

acreditaram nas técnicas de segurança do estado na arte de governar.

Neste sentido, percebemos por estes discursos a gestão da economia muito

mais do que a gestão da vida, ao declarar: “Não me faltou nada”; “tudo que precisei

estava aqui.”;  “a retomada da vida da população”;  “mais um passo”; “‘vida normal’,

reforçando a imagem do estado já positivada pela adolescente.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste  trabalho  analisamos  efeitos  de  governamentalidade  no  contexto

histórico da pandemia de Covid-19, procurando apreender como a relação poder-

saber  e verdades se articulam na produção de sentidos.  Para  isso,  fizemos um

caminho teórico pelos pressupostos da análise de discurso francesa, de Pêcheux à

Foucault  dentre  outros  autores,  para  compreender  como se  deu  o  processo  de

construção  da  AD  que  ora  utilizamos.  Foi  a  partir  dessa  incursão  teórica  que

selecionamos  a  AD  francesa,  a  partir  da  perspectiva  arqueogenealógica

foucaultiana, na qual ancoramos nossas análises.

Seguindo o trabalho, adentramos nos estudos discursivos Foucaultianos para

pensar questões do mundo contemporâneo, a exemplo, da pandemia de Covid-19,

nosso objeto de análise. Neste sentido, a partir das reflexões foucaultianas de fazer

um  diagnóstico  do  presente,  assim,  usamos  conceitos  como  o  de

“governamentalidade” para analisar os efeitos de uma “arte de governar” no contexto

de  uma  pandemia,  refletindo  como  esse  conceito  é  colocado  em  prática  na

contemporaneidade. Dessa maneira, foi que tomamos como recorte teórico-analítico

enunciados circulados durante o pandêmico de Covid-19, entre os meses de março

de 2020 e novembro de 2021.

Selecionado o  corpus,  buscamos analisar na terceira seção sobre a mídia

enquanto  dispositivo  de  poder-saber  e  produtora  de  subjetividades,  por  onde

problematizamos as relações entre o poder, saber e verdade.  Também discutimos

acerca da genealogia do poder e suas implicações sobre a constituição do sujeito.

Após  essas  considerações,  apresentamos  nosso  percurso  teórico-

metodológico,  por  onde  descrevemos  o  método  arqueogenealógico  por  onde

refletimos a discursividade do estado no contexto de pandemia do novo coronavírus

e  desenvolvemos  a  análise  das  práticas  discursivas  de  biopoder  a  partir  das

regularidades discursivas que identificamos em meio ao arquivo da Covid-19, e que

agrupamos em eixos para análises.

Assim, no eixo 1 analisamos as técnicas de segurança utilizadas pelo Estado

para regulação de condutas e vida da população, a partir das discursividades da

pandemia. Percebemos que estado governando pessoas em suas subjetividades, a
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partir do cuidado com a população, que para além da doença, intervém no modo de

agir com criação de normas e manuais de como proceder no trabalho, em casa, etc.

Essa percepção e analise nos permitiram a materializar  parte  de  nosso objetivo

central na medida em que nos possibilitou melhor compreender como no domínio da

governamentalidade  as  políticas  de  Estado  funcionam  como  dispositivos  de

segurança e de controle da população

No eixo 2, averiguamos as estratégias de poder recriadas pelo estado para

arte  de  governar  na  pandemia. Apreendemos  pelas  análises  que  uma  das

estratégias de poder utilizada foi o uso dos dispositivos midiáticos, principal produtor

de subjetividades na contemporaneidade.  Nesse eixo temático, problematizamos a

mídia enquanto um dispositivo que atua da mediação entre as vontades de saber-

poder e a subjetivação do Outro, ao mesmo tempo que a própria mídia também

produz suas vontades de verdades nesse processo.

No eixo 3, analisamos como os dispositivos de vigilância são utilizados para

controle da população na arte de governar moderna. Averiguamos como a vigilância

do estado funciona sobre os corpos. Destacamos nesse eixo como o processo de

vigilância do Estado normaliza a conduta dos sujeitos a partir de técnicas que levam

a população a atuar na própria vigilância de si, como agente de Estado. Por esse

recurso de governamentalidade produz-se um efeito de um Estado democrático que

substitui  a força da mão pesada do Estado pela ação vigilante da população, ou

seja, trata-se de um corpo não apenas disciplinado, mas, também disciplinador.

No  4  eixo,  identificamos  como  o  poder  se  constitui  a  partir  de  técnicas

produtoras  de  verdades  sobre  o  Outro.  Percebe-se  que  o saber  científico  é

convocado  ao  lado  do  poder  político-administrativo  como forma de  produção  de

verdades  de  um  dado  objeto,  nos  casos  analisados,  a  governamentalidade  em

tempo de pandemia da Covid-19.

As  análises  nos  permitiram  apreender  no  funcionamento  discursivo  das

reportagens agrupadas neste tópico, como as estratégias do Estado no combate à

pandemia  da  Covid-19  atuam  sobre  a  população,  pautadas  em  um  campo  do

conhecimento específico, que é o campo médico, muito embora este não seja o

único campo arregimentado pelo Estado, como vimos em outras reportagens, em

que o saber administrativos é também um campo importante.
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Todavia, neste caso em análise, a medicina se apresenta como um saber-

poder que incide sobre o corpo do indivíduo, porque este é subjetivado por meio de

técnicas  subjetivadoras,  mas,  ao mesmo tempo, sobre a população,  justamente

porque os  efeitos   são de  universalização  e  de  homogeneização  da  população.

Verificamos  na  materialidade  linguística  das  reportagens  reunidas  por  estes

subtópicos, como as generalizações homogeneízam e normalizam os sujeitos.

No 5 eixo, destacamos uma outra estratégia de força da governamentalidade

e da biopolítica, o agenciamento dos dispositivos de confissão, por meio do qual os

sujeitos,  a  partir  de  técnicas  de  confissão  (tais  como  entrevistas,  relatos,

depoimentos,  por  exemplo).  Por  ela,  constatamos  como  as  tecnologias  de

subjetivação  do  indivíduo,  enquanto  um  efeito  do  biopoder produz  verdades,

determinadas pela vontade e pelas regras da governamentalidade.

Nesse sentido, a partir dos cinco eixos analisados, pudemos apreender como

a governamentalidade atua sobre  o  corpo individual  e  sobre  corpo populacional.

Reforçamos que o objetivo principal do nosso trabalho não foi questionar as ações

governamentais realizadas ao longo da pandemia, mas levantar o debate sobre as

lutas  travadas  na  contemporaneidade,  verificando  “[…]  por  que  e  como  se

estabelecem relações entre os acontecimentos discursivos. (FOUCAULT, 2006b, p.

258),  e  a  partir  de  um diagnóstico  do presente  refletir  sobre  os  acontecimentos

atuais.
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