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A ARQUEOLOGIA DO SABER: 50 ANOS
EVENTO: (RE)LER A ARQUEOLOGIA DO SABER HOJE: 50 ANOS DE UM
PROJETO DE CUIDADO DE SI E DO OUTRO NOS ESTUDOS
DISCURSIVOS DA LINGUAGEM
Em comemoração aos 50 anos de publicação da “A
arqueologia do saber”, Michel Foucault, aconteceu o evento
““(RE)LER A ARQUEOLOGIA DO SABER HOJE NOS ESTUDOS
DISCURSIVOS DA LINGUAGEM: 50 ANOS”, nos dias 14, 15 e
16/10/2019 na Universidade Estadual de Maringá (UEM) em
Maringá- Pr.
O evento teve como intuito oportunizar a troca de
experiências acadêmicas entre pesquisadores, professores e
alunos do país que se dedicam ao estudo da constituição,
formulação e circulação dos discursos na sociedade
contemporânea.

Foto: Conferencista Drª Vanice Sargentini do Grupo LABOR

(UFSCar, SP)

Mais do que isso houve a promoção e a socialização da
arqueologia dos grupos de pesquisas formados a partir do ano
de 1999 com a criação do GEADA (Grupo de Estudos de
Análise de Discursiva de Araraquara, SP), liderado e
coordenado pela Drª Maria do Rosário Valencise Gregolin,
uma das maiores estudiosas da Análise de Discurso no Brasil.

O que esse evento tem a ver com o GESTELD (Grupo de Estudos em Educação em Sexualidade, Tecnologias, Linguagens e Discurso)?
Tudo, pois, sua líder e coordenadora Dra. Maria Regina Momesso, foi uma das primeiras integrantes do GEADA e, consequentemente, os
integrantes do GESTELD podem dizer que são um enlace na imensa rede de conhecimento sobre a Análise de Discurso que o GEADA
construiu: LABOR e LIRE (UFSCar); CIDADI (UFPA); LABEDISCO (UEBA); GEDAI (UFPR; UFPA); GFE(UEM) e outros. Esse evento é um exemplo
de caminho a ser percorrido, pois mais do que grupos de pesquisa e de estudos científicos, essa rede de pesquisa gestada inicialmente pela
Dra Gregolin trouxe, além do saber, o que Foucault em seu terceiro domínio buscou: O cuidado de si nas relações com o outro! Veja o
depoimento da Drª Maria Regina Baracuhy em seu facebook:

Como prova disso, apresenta-se aqui o depoimento da Drª Maria Regina Baracuhy em seu facebook:

Foto: Palestrante Drª Maria Regina
Baracuhy do Grupo CIDADI (UFPA)

Foto: Palestrante Dr. Nilton Milanez
do Grupo LABEDISCO (UEBA)

Foto: Palestrante Drª Luzmara Ferreira
Curcino do Grupo LIRE (UFSCAr)

Neste evento o GESTELD (http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/87255 e www.gesteld)
foi representado na
participação da aluna do Programa de Pós-graduação em Educação Escolar, em nível de doutorado e Jozimara Assunção
Camilo Alves, apresentando o trabalho intitulado “POR UMA PRÁTICA DISCURSIVA NÃO SEXISTA ENQUANTO
RESISTÊNCIA: O CUIDADO DE SI E A ESTÉTICA DA EXISTÊNCIA EM CASO DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS.”
Saiba mais visitando: https://www.facebook.com/Gesteld/

1

PESQUISADORES
INTEGRANTES DO
GESTELD
RECEBEM
MENÇÃO HONROSA
IC-PIBIC-JR
UNESP, FEB, CTI
CAMPUS BAURU,
SP

Heitor Felippe Filho recebeu título de Menção Honrosa em
sua pesquisa de Iniciação Científica PIBIC-Jr intitulada
“Iracema na contemporaneidade: o ser-mulher e o sermãe na adolescência” na avaliação das pesquisas
apresentadas no XXXI Congresso de Iniciação Científica
da Unesp/FEB/CTI do Campus de Bauru, SP ocorrido nos
dias 02 e 03 de outubro de 2019.
A pesquisa orientada pela Profª Drª Maria Regina Momesso
teve três bolsistas de IC-PIBIC-Jr e problematizou questões
caras aos modos de existência de adolescentes, tais como a
gravidez na adolescência e as mudanças do corpo jovem e
desejoso ao corpo grávido e o corpo transformado pela
gravidez.
As hipóteses que nortearam a pesquisa foram: Como os
adolescentes de ensino médio técnico se relacionam com os
saberes sobre o corpo desejoso e virgem, o corpo grávido e
corpo transformado na adolescência?
Quais transformações históricas, sociais, culturais e
ideológicas possibilitam mudanças no modo de ver e
pensar a gravidez na adolescência?
Que implicações trazem aos modos de existência de
adolescentes acadêmicos uma possível gravidez?
A prática de leitura literária do livro “Iracema” de José de
Alencar foi o ponto de partida para a pesquisa.
A atualização da obra literária trouxe para a história do
presente a realidade ficcional e a reflexão de temáticas
subjacentes à obra, tais como a gravidez na adolescência,
depressão pós-parto e outros.
Os resultados da pesquisa proporcionaram aos jovens
adolescentes do ensino médio-técnico de uma instituição
escolar do centro-oeste do Estado de São Paulo, participantes
da
pesquisa,
a
reflexão,
a
conscientização
e,
consequentemente, a produção de ações educativas
utilizando recursos da educomunicação diversos.
Os produtos gestados pelos pesquisadores desse projeto
Heitor Fellipe Filho, Beatriz de Souza Prudenciatti e Maria
Eduarda Rodrigues Garcia foram: um blog, um site e um
aplicativo de celular com um game Roleta das Decisões.

O blog “Iracema Atual” https://iracemaatual.webnode.com/ traz
os resultados da pesquisa, um pouco sobre a obra literária
Iracema, o jovem e a gravidez, a pesquisa e os resultados, a
família.
O
site
“Iracema
na
atualidade”
<https://iracemanaatualidad.wixsite.com/meusite/roleta-dasdecisoes
> remete às Iracemas: à ficcional de Alencar e à real (jovens da
atualidade entre os seus 15 e 17 anos); a Jovem atraente trata das
dúvidas e dos cuidados dessa fase, a Jovem Mãe mostra as
entrevistas com alunas egressas da instituição escolar
pesquisada, as quais ficaram grávidas enquanto cursavam o
ensino médio-técnico e, por fim, a homepage E se fosse você?
Explica sobre o aplicativo de celular e game Roleta das decisões,
que proporciona àquele que joga imaginar-se em situações de
decisões sobre a gravidez na adolescência, o corpo grávido, o
corpo jovem e desejoso e o corpo transformado pela gravidez.
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XXXI CONGRESSO DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA
“XXVII SEMANA DO COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL
“PROF. ISAAC PORTAL ROLDÁN” APRESENTA SALA
TEMÁTICA DESENVOLVIDA NO ÂMBITO DO GESTELD”
Nos dias 09 e 10/10/2019 ocorreu a XXVII SEMANA DO COLÉGIO. O CTI da
Unesp de Bauru, SP, mais uma vez abriu as portas ao público em geral para
exibir os projetos desenvolvidos pelos alunos dos cursos do ensino médio e
técnico (nas modalidades de Mecânica, Informática e Eletrônica). Visitaram
o evento mais 3000 mil pessoas.
Um desses projetos foi a sala temática “Mãe e Mulher na adolescência”, a
qual trouxe à tona a reflexão sobre o corpo jovem e desejoso, o corpo grávido
e transformado pela gravidez na adolescência ao longo dos séculos XIX, XX e
XXI, partiu-se da leitura literária do livro Iracema de José de Alencar e
atualizou-se a obra para a realidade de jovens adolescentes da
contemporaneidade.
Orientados pela Profa. Dra. Maria Regina Momesso e Profa. Viviani Laís Zago
dos Santos, os alunos do CTI da Unesp, participaram e interagiram
ativamente das atividades do Grupo de pesquisa GESTELD, em especial no
projeto guarda-chuva da líder do grupo, o qual tem por objetivo maior
trabalhar a construção do sujeito numa ética de si na relação com o outro.
Assim, a sala apresentava os modos de existência do Ser Mãe e Mulher na
Adolescência traçando uma linha do tempo – período dos séculos XIX ao XXI
- mostrando a evolução da concepção de corpo jovem e desejoso, de corpo
grávido e do corpo transformado pela gravidez, ressaltando desde a
concepção de beleza do corpo até as consequências de uma gravidez
precoce, entre outros problemas decorrentes.

Além da exposição de painéis com a sequência cronológica, ornados com
impressionantes desenhos e pintura. A sala promoveu a interação entre quatro
salas de segundos anos do ensino médio técnico (Informática, Mecânica e
Eletrônica) e a descoberta de talentos artísticos, como o aluno do segundo ano
do ensino médio técnico de Mecânica do diurno, Vytor dos Reis Yamauti, um
dos desenhistas e pintores dos painéis da sala.
A aluna Gabriela Zapater, também integrante do GESTELD, bolsista de Iniciação
Científica PIBIC-Jr de 2019, produziu e dirigiu um vídeo com uma releitura
crítica da obra literária “A letra escarlate”, disponível em
https://drive.google.com/open?id=1_TuyrRHr4x1rJynlCvEKmvFKFm4jlf9c
,
envolvendo a temática de uma gravidez
indesejada e proibida no século XVIII, em que
a personagem por ter ficado grávida de um
pastor protestante e não de seu marido, teve
sua vida marcada pela letra escarlate “A” de
adúltera bordada em suas roupas, as quais
precisava usá-las em público como forma de
punição religiosa e social.
O vídeo reflete ainda a condição Mulher e o
feminino ao longo dos séculos, bem como as
angústias de Ser Mulher nesse tipo de
circunstância.

.

GESTELD NO IX CONGRESO INTERNACIONAL DE
FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN – CIFE 2019 –
SEVILHA/ESPANHA
O GESTELD se fez representar pela pesquisadora
e doutoranda da UNESP- Araraquara, Profa. Leny
Pimenta em um dos mais importantes Congressos de
Educação de 2019, em Sevilha, nos dias 11, 12 e 13 de
setembro.
De forma ampla as temáticas envolveram a
Sustentabilidade Humana, modos de existência,
sentido de vida, identidades e dignidade humana. O
CONGRESSO INTERNACIONAL DE FILOSOFIA DA
EDUCAÇÃO - UNIVERSIDADE DE CIÊNCIAS DA
EDUCAÇÃO DE SEVILHA - ESPANHA, teve como
tema: “Perspectivas actuales de la condición humana
y la acción educativa”. O tema da apresentação foi:
“A dúvida hamletiana como dispositivo que
aciona a vontade de verdade”
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AGENDA
ACADÊMICA
"ORGANIZE-SE PARA
INTERAGIR NOS
EVENTOS"

➢ BANCA DE QUALIFICAÇÃO DE MESTRADO – dia 08/11/2019 às 15h00min – Sala 12 A - O DISCURSO DA VIOLÊNCIA
OBSTÉTRICA NAS PRÁTICAS DE ATENDIMENTO AO PARTO: Proposta de uma Educação Sexual em busca do parto
humanizado
Kauana
Barreiro
Angles
Arrigo
https://drive.google.com/open?id=1nARCAqCDvpGby8napUa4Ax5b8_mzVLi
➢ BNCC em PER/CURSO – Seminário de Educação acontecerá na USP, Ribeirão Preto, SP dia 09/11/2019 – Participação
do Gesteld na Mesa de Debate: Ações/Reflexões Educativas – Coordenação Doutoranda Leny André Pimenta e
Apresentadora Drª Maria Regina Momesso em Literatura e as mídias sociais como tecnologia de si na construção de
modos de existência.
➢ XIV EIDE acontecerá na FCL-UNESP, Campus de Araraquara, estado de São Paulo, Brasil, entre os dias 20 e 23 de
novembro de 2019 (https://doity.com.br/xiv-eide-encontro-iberoamericano-de-educacao). Os integrantes do
GESTELD participarão apresentando vários trabalhos, confira:
➢ A EDUCAÇÃO SEXUAL À SERVIÇO DO PARTO HUMANIZADO (Kauana Barreiro Anglés Arrigo)
https://drive.google.com/open?id=1gk_XnN_wmJkYJKVmVaoKLSE6MOCw1bKI
➢ A ESCRITA DE SI NA CONSTRUÇÃO DO MODELO DE PERFEIÇÃO MORAL DE BENJAMIN FRANKLIN (Valéria
Biondo; Ofélia Regina Bravin) - https://drive.google.com/open?id=1WcQc_W1jk1jaijmScqbEyJiIcTBEf42Q
➢ A ESCRITA COMO “TÉCNICA DE SI” EM UM BLOG FEMINISTA: REFLEXÕES FOUCAULTIANAS (Isabela Lia
Vaccari) - https://drive.google.com/open?id=1biZaL4VrUeoZGyGZXtv4EepyyoAhKWNC
➢ PRÁTICAS DISCURSIVAS SOBRE/DA EDUCAÇÃO SEXUAL NA DITADURA MILITAR NO BRASIL (Solange
Aparecida de Souza Monteiro) - https://drive.google.com/open?id=1RfsT3unhylIVO8Mpix83zbAPO7uoCVxV
➢ EQUIDADE DE GÊNERO E PRÁTICAS DISCURSIVAS NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL (Elaine Regina Terceiro
dos Santos) - https://drive.google.com/open?id=1h4qF39O_fMrstRd1CYwJM_g9iPJj-kpj

Acompanhe-nos pelo: https://www.facebook.com/Gesteld/
Ou pelo Site: www.gesteld.com
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