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Este grupo de pesquisa, composto por uma miscelânea de vertentes epistemológicas e de 

diferentes corpora para análise, objetiva investigar como as condições de produção sócio-

históricas contemporâneas engendram diferentes saberes e poderes que clivam sujeitos 

heterotópicos e fluidos, partícipes de práticas discursivas com irrupção em enunciados 

sincréticos, possibilitando o hibridismo e diversos processos de subjetivação. Ancoramos nossos 

estudos em diferentes abordagens vinculadas à Análise do Discurso, especialmente a de linha 

francesa, como Foucault, Courtine, De Certeau, Chartier, mas também a brasileira, desenvolvida 

por Curcino, Gregolin, Sargentini, Milanez, Fernandes; investimos em contribuições de Bakhtin 

e outras teorias concernentes ao exame social dos regimes de visibilidade e de dizibilidade, 

como Bauman e Hall; além disso, mobilizamos, quando necessário, a Linguística Aplicada ao 

ensino de línguas, como Soares, Kleiman, Bagno; a história cultural e as teorias de leitura, como 

Geraldi, Percival Leme Britto, Márcia Abreu e Jessé de Souza. As temáticas mais recorrentes 

são hibridismo em enunciados contemporâneos, leitura (também pelo recurso tridimensional), 

ensino de língua portuguesa/língua materna, pluralidade identitária, processos de subjetivação e 

multiplicidade dos efeitos de sentido.  Adotamos uma postura analítica que contempla uma 

análise histórica serial, ao agenciar a regularidade e a dispersão simultâneas de acontecimentos 

em forma de enunciados, com especificidades linguístico-pragmáticas relacionadas a contextos 

reais de uso, tais como interlocutores envolvidos no processo interacional, relação afetiva 

(formal ou informal) entre eles, ambiente de linguagem, função enunciativa, tempo, espaço. 

Pretendemos agenciar como se compactuam as produções de sentidos numa arena ideológica 

demarcada pelos litígios dos discursos considerados falsos e verdadeiros em diversos campos, 

como o educacional, em que irrompe a expectativa discursiva da promoção social dos 

educandos para a ampliação da competência linguística, textual e discursiva com o objetivo de 

engendrar a constituição autônoma e cidadã permitida pela leitura, produção de textos e análise 

linguística. 

 

Palavras-chave: Hibridismo; Discurso; Subjetivação. 
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Esta pesquisa objetiva analisar excertos declaratórios de Silvio Santos em duas épocas, na 

década de 1980 e nos últimos 10 anos, remontando aos dizeres mais atuais de Silvio Santos e à 

regularidade deles, no que diz respeito a questões de gênero, machismo, homofobia e 

gordofobia, em uma tentativa de entender como esses saberes podem (não) ser legitimados, 

tendo em vista as condições de produção enunciativas. Por isso, verificamos também a polêmica 

constitutiva desses posicionamentos subjetivos. Apoiamos nossa perspectiva teórica nos estudos 

de Foucault (2004; 2005) para analisar como se dá a produção discursiva dessas duas épocas. A 

respeito dos processos de subjetivação de diferentes ordens, nos pautamos em Orlandi (2015) 

para investigar o apagamento da circulação de alguns dizeres de/sobre Silvio Santos, pois o 

silêncio também significa. Mobilizamos uma perspectiva sociológica, por meio dos estudos de 

Minois (2003), para refletir sobre as condições de produção enunciativas do idoso, 

especificamente no discurso humorístico, que podem ser consideradas como fatores que 

autorizam ou justificam determinados dizeres de Silvio Santos. Partimos da hipótese de que os 

enunciados de Silvio Santos possuem regularidades discursivas politicamente incorretas desde 

os anos de 1980 até os dias atuais; entretanto, as condições de produção sócio-históricas desses 

dizeres na década de 1980 são contrastantes em relação aos consensos de inclusão 

contemporâneos: não se concebia, com frequência, os enunciados de Silvio Santos como 

machistas, misóginos, homofóbicos, gordofóbicos e preconceituosos. Tendo em vista o contexto 

sócio-histórico atual, com a ressonância dos discursos de empoderamento e de combate a 

qualquer forma de preconceito, os dizeres de Silvio Santos são encarados de outra forma: são 

dizeres ofensivos que se mascaram por meio do discurso humorístico, com aderência à 

segregação social. A materialidade desses enunciados é atravessada, em alguns processos de 

subjetivação, pela idade de Silvio Santos, caracterizando-o como um velho gagá, como se ele 

não mais tivesse controle de seus dizeres e se revelasse, conforme o conceito de Foucault 

(2004), como parresiasta, de maneira cínica. Contudo, se considerarmos os recortes históricos, 

os dizeres de Silvio Santos são regulares. As condições de produção sócio-históricas mudaram 

e, portanto, também as formas de recepção desses enunciados. 
 

Palavras-chave: Silvio Santos; Análise do Discurso; Processos de subjetivação. 
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Esta pesquisa pretende apresentar um corpus de pesquisa recolhido por meio da regularidade 

discursiva na prática escolar da docência de língua portuguesa no que concerne à tônica dos 

estudos de gramática, principalmente a normativa, que percebemos ainda ser relevante. Ainda 

que haja uma concepção teórica de necessidade da transposição didática direcionada à reflexão 

crítica do conhecimento na educação básica, ocorre, na prática da maioria das escolas de ensino 

médio, a fragmentação curricular de língua portuguesa em disciplinas, na contramão dos 

discursos favoráveis à expansão do conhecimento por meio das recomendações pedagógicas 

materializadas em documentos oficiais. O artigo 35 da LDB nº 9394/1996 aponta que o ensino 

médio possui a finalidade de “aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico” 

(BRASIL, 1996). A BNCC do ensino médio, no prelo, preconiza o seguinte, em seu parágrafo 

7: “Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno” (BRASIL, 

2017). A metodologia investigativa ancora-se em diversos autores, como Antunes (2003), 

Bagno (2002), Foucault (2005), Mazière (2006) e Possenti (1996), numa pesquisa qualitativa 

realizada pela seguinte coleta de dados: horário de aulas de língua portuguesa em páginas 

aleatórias da internet; enunciados ecolinguisticamente corretos, que propõem a higienização 

linguística por meio do privilégio da norma padrão como forma ideal no manejo expressivo. 

Como resultados, detectamos o desacordo entre a prática segmentada, disciplinar, na própria 

língua portuguesa, em detrimento das recomendações científicas favoráveis à integração 

disciplinar de todos os conhecimentos que perfazem a educação básica. A instituição escolar, de 

modo geral, ainda interdita a formação humana mais ampla, voltada às interpretações 

diversificadas e reflexões sobre a diferença e a identidade, pois o alvo, nas aulas de gramática, 

não é o foco na seleção lexical ou na construção sintático-semântico-discursiva para produção 

de sentidos específicos em suportes textuais com particularidades histórico-ideológicas; a 

disciplina gramática tem se limitado à constatação e repetição fraseológica de nomenclaturas 

dos termos de orações e frases e a avaliação consiste numa espécie de diagnóstico sobre a 

capacidade mnemônica dos estudantes, sem a valorização dos multiletramentos e das análises 

plurissemiológicas. 
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Esta pesquisa possui a meta de compreender como se materializa a concepção contemporânea 

de sujeito, composta de identidades moventes e fluidas – uma vez que, outrora, pela concepção 

cartesiana, havia a noção de identidades fixas, estanques e imutáveis. Hall (2015) é uma de 

nossas ancoragens teóricas; juntamente com o conceito de fluidez do sujeito, de Bauman (2007), 

podemos descrever a configuração das relações sociais de forma cada vez mais descartável e 

mutante. Por entender que a ficção é parte constitutiva da história dos sujeitos que vivem em 

sociedade, analisaremos, utilizando como metodologia de coleta de dados entrevistas via 

WhatsApp, as respostas de quatro sujeitos que fazem uso da caracterização personificada dos 

heróis e vilões; personagens de jogos de videogame e personagens de desenhos animados; 

animes e etc., em eventos da cultura pop e em congressos do nicho geek. Questionando se os 

recursos indumentários são o modo mais concreto de se trazer à realidade um personagem 

fictício, problematizamos nosso trabalho a partir da ideia de que a construção discursiva dada 

segundo as representatividades dos cosplayers é um enunciado que possibilita leituras 

tridimensionais. Também é analisado e questionado o acúmulo identitário em os sujeitos 

cosplayers são constituídos (o atravessamento discursivo e a arena ideológica entre Ser Social x 

Ser Super-herói). Com base na Análise do Discurso de linha francesa, fundamentamos nosso 

trabalho: nosso aporte teórico mobiliza Foucault (2016), Courtine (2005), De Nardi (2003), 

Bakhtin (2005), Hall (2015). Descrevemos, interpretamos e analisamos como essas novas 

leituras possibilitam regularidades na ordem dos dizeres com efeito tridimensional na 

contemporaneidade e como eles reverberam, constituem e clivam os sujeitos que se distanciam 

da convenção bidimensional, ao se identificarem como os personagens super-heróis ao adotarem 

suas vestimentas. Refletimos e analisamos, também, a sociedade consumidora relacionada aos 

personagens e que se satisfaz pelo encontro entre realidade e ficção, uma vez que desejam 

possuir sempre os lançamentos e atualizações de produtos da cultura pop. Se as diferenças 

subjetivas são fluidas, mais ainda são as identidades, e, desse modo, relacionamos este trabalho 

ao anseio pessoal de investigação sobre o desejo de que as personagens de quadrinhos pudessem 

ser reais de alguma forma, caracterizadas, portanto, pelos cosplayers. 
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O livro didático é visto como um grande aliado dos professores nas aulas das mais diversas 

áreas do conhecimento, em contexto de educação básica. Em muitos casos, o livro didático 

tornou-se o único material utilizado pelo professor, interpelando-o em práticas diversas no 

espaço escolar. Ele é distribuído às escolas públicas do país por meio do Programa Nacional do 

Livro e do Material didático (PNLD); os materiais em ordem de compra e distribuição são feitos 

pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Básica (SEB); e ainda 

é importante ressaltar que é de responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação Básica (FNDE) fazer a entrega às instituições. A presente pesquisa visa lançar um 

olhar sobre o livro didático de língua portuguesa (doravante LDP), por um viés discursivo, 

almejando analisar como emergem as identidades de gênero e sexualidade no material, além de 

averiguar de que forma os enunciados suscitam verdades que regem as práticas corporais para 

os sujeitos em sociedade. Como recorte feito, foram escolhidas as três coleções mais eleitas pela 

rede pública estadual de Goiânia – GO. São elas: Português contemporâneo: diálogo, reflexão e 

uso, Cereja, Dias e Damien (2016); Português: contexto, interlocução e sentido, Abaurre, 

Pontara e Bernadete (2016); e Se liga na língua: literatura, produção de texto, linguagem, de 

Simiscalhi e Ormundo (2016). Como objetivo, este trabalho prima por analisar, a partir das 

seções de gramática e produção de texto, materialidades, que, por meio da linguagem, suscitam 

comportamentos para os corpos, através da malha discursiva presente no livro didático. Buscar-

se-á, no LDP, observar os discursos que são dispostos em meio social, que interpelam os 

sujeitos inseridos nas práticas educacionais, por meio dos textos, suscitando o que já temos dado 

por um discurso que sustenta os padrões já postos socialmente. O referencial teórico-

metodológico que servirá a este trabalho pauta-se em questões de gênero, sexualidade e 

educação; analisando todas essas variantes pelo viés da Análise do Discurso de linha francesa. 

Espera-se, como resultado, traçar um olhar investigativo de como o livro didático incide nas 

questões de gênero e sexualidade, por intermédio das práticas corporais dos sujeitos em 

contexto escolar.   

 

Palavras-chave: Ensino; Livro didático; Identidades de gênero. 
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Esta pesquisa objetiva analisar a mobilização discursiva promovida pelo Presidente da 

República Michel Temer ao proferir um discurso em homenagem ao dia da mulher em oito de 

março de 2017.  Pretende-se identificar o referencial misógino presente e como tal enunciado 

inscreve os sujeitos em favor do feminismo. Além disso, intenta-se demonstrar as contradições 

discursivas representadas no acontecimento. Inscrevemo-nos, para tanto, no campo da Análise 

do Discurso francesa e empregamos uma metodologia interpretativa a partir da construção de 

dispositivos de análise que nos possibilitam lançar o olhar para o corpus e delinear, por 

exemplo, as contradições presentes nos dizeres dos sujeitos. Para a composição do corpus de 

análise, recortamos o vídeo do presidente Michel Temer, presente em um canal do Youtube, 

bem como comentários de usuários inscritos na página para percebemos, por exemplo, as 

ressonâncias misóginas que, discursivamente, emergem na materialidade dos comentários. 

Nesse sentido, tomamos a noção de discurso como fato social e dialógico, de Bakhtin (1929) 

será considerada. Como embasamento para as relações de poder, serão utilizadas as obras de 

Michel Foucault (1987) (1988) (1996) (1997) (2000) (2002) em suas três fases: a primeira que é 

a arqueológica, que se refere ao saber como constructo social responsável por instaurar a 

vontade da verdade; a segunda fase que é a genealógica, que se ocupa de demonstrar o poder e a 

resistência e a terceira e última fase que é a Ética e Estética de si que trata do sujeito a partir de 

sua pluralidade. Além disso, a fim de fundamentar esta pesquisa pelos pressupostos do poder 

simbólico e da dominação masculina, utilizaremos as obras de Bourdieu (2016) e trataremos do 

feminismo por meio de Butler (2012). Intenta-se por meio da análise pautada em Análise do 

Discurso de linha francesa contribuir acerca dos estudos discursivos que desvendam o domínio 

do gênero masculino sobre o feminino na sociedade e demonstrar as inferências misóginas e 

machistas ideologicamente constituídas e instauradas sócio-historicamente. 

 

Palavras-chave: Discurso; Misoginia; Feminismo. 
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Esta pesquisa tem como objeto o ensaio Questões de estilística no ensino da língua (2013), em 

que o professor Bakhtin conta uma prática docente de língua russa. O objetivo é investigar 

como esse texto, em sua narrativa e nos comentários, realiza a proposta teórica do dialogismo, 

apresentada em Estética da Criação Verbal (2017), especialmente no texto O autor e a 

personagem. A metodologia é qualitativa e busca, sob o aparato teórico da Análise do Discurso, 

enunciados indicadores do processo pedagógico, seja na sequência didática da experiência, seja 

nas atitudes de interação eu/outro, no processo de empatia e no ganho do excedente de visão – 

elementos constituintes da teoria bakhtiniana do discurso. A partir de um diagnóstico da 

produção escrita de alunos em que, entre centenas de redações, apenas dez possuem construção 

sintática de períodos compostos por subordinação sem conjunção, Bakhtin faz uma série de 

aulas em que apresenta esses usos sintáticos em textos de literatura russa. Compara os usos com 

e sem conjunção, analisando com seus alunos as possibilidades de expressão dos dois usos, 

propondo que eles tragam exemplos dos dois usos e comentem as possibilidades de escolha. No 

final do ano, houve um aumento muito significativo desses usos diversos, revelando-se a 

individualidade de entonação dos alunos em suas escritas. São também identificadas e 

analisadas as observações que, no ensaio, demonstram a perspectiva teórica que Bakhtin tece 

sobre o ensino de gramática na escola de educação básica, diagnosticando procedimentos que 

tornam análises puramente gramaticais tediosas e sugerindo práticas mais eficientes sobre o 

ensino linguístico, que favoreçam o uso criativo da língua pelo aluno. O resultado mostra um 

cuidado dialógico nos procedimentos docentes, com estratégias investigativas, aproximando 

linguagem erudita e linguagem da vida viva, com um efeito criativo de aprendizagem dos 

discentes em sua prática de produção escrita. Consideramos que o ensaio apresenta coerência 

entre a filosofia da linguagem e a prática didática de Mikhail Bakhtin, além de ser um texto 

exemplar de aproximação entre teoria de discurso e prática docente. 

 
Palavras-chave: Ensino de língua; Dialogismo; Análise do Discurso. 
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Esta pesquisa objetiva investigar como as relações entre saberes e poderes irrompem quanto à 

temática identidade de gênero na constituição de subjetividades docentes no âmbito escolar. De 

acordo com Butler (2003), gênero é um conceito social culturalmente demarcado, que 

historiciza o corpo; para a autora, não há a dicotomia sexo/gênero, posto que ambos são 

elaborados discursivamente e engendrados por poderes, e não puramente fatos naturais, 

pré-discursivos. Descrevemos e analisamos enunciados desses sujeitos acerca da identidade de 

gênero, a fim de estudar seus efeitos discursivos na (trans)formação dos alunos. A perspectiva 

central da investigação fundamenta-se na concepção de que a sociedade está estabelecida a 

partir de microrrelações de dominação consolidadas pelos saberes que interpelam os sujeitos, 

por meio dos espaços institucionais. Nesse sentido, pretendemos examinar como os professores 

agem, conforme as condições de produção enunciativas da contemporaneidade. O trajeto 

metodológico respalda-se na Análise do Discurso de linha francesa, sobretudo no aporte 

epistemológico de Foucault (1979, 1987, 2008, 2016), Machado (1998, 2013), Eizeirik (2006), 

Butler (2003), Safioti (1992) para investigação do corpus reunido por meio de entrevistas 

semiestruturadas. Os resultados apontam que, nos enunciados produzidos em determinada 

circunstância discursiva, admite-se a percepção de sentidos outros, haja vista que os efeitos de 

sentido escapam do controle dos enunciadores. Notamos que as práticas de subjetivação não 

podem ser mecanizadas ou entendidas sob um único ponto de vista. Conquanto os saberes sejam 

legitimados por poderes e se constituam pela autoridade da esfera educacional, tais práticas não 

podem ser avaliadas de modo uniforme. É possível observarmos uma tendência à estabilidade e 

homogeneidade dos valores sociais, sob o foco dos saberes estabelecidos pelo conhecimento 

colonial eurocêntrico, resultantes da instituição de uma convenção normalizadora. Sob essa 

vertente, observamos como as escolhas discursivas são ideológicas, históricas, inconscientes; 

logo, os sentidos não são fixos. Quanto à identidade de gênero – objeto desse trabalho –, os 

papeis associados socialmente ao homem e à mulher, de forma binária e assimétrica, são 

construções históricas. A escola, por meio de suas práticas enunciativas, baliza lugares 

enunciativos e posições-sujeito e, logo, reproduz dadas normalizações. Contudo, precisamos 

ponderar que esse mesmo espaço pode ser lócus com escopo de promoção da cidadania propício 

para discussão dos enfoques constitutivos da formação da identidade de gênero.  

 

Palavras-chave: Saberes/Poderes; Identidade de gênero; Subjetividades. 
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Em 2017, notadamente, a sociedade brasileira viveu uma efervescência causada por questões 

sobre identidade de gênero e de sexualidade em diversas instâncias como, por exemplo, em 

exposições de arte (como o caso da exposição Queermuseu – Cartografias da Diferença na 

Arte), em projetos de ensino (em que se tenta instituir, enquanto uma proposta de lei, o Escola 

sem partido) etc. Ao lançarmos olhar para a maioria das críticas realizadas às instâncias 

mencionadas, percebemos que os sujeitos se inscrevem em posições religiosas e políticas, 

ressignificando saberes biológicos e culturais e buscando delimitar o espaço doméstico 

enquanto lugar para se ensinar/aprender/trabalhar questões de gênero e de sexualidade o que é 

perceptível em enunciados como “sexualidade se ensina em casa”, “é função da família ensinar 

o que é ser homem e o que é ser mulher”. Nesse sentido, esta pesquisa se justifica por 

pensar/delimitar/propor subsídios teórico-metodológicos para uma discussão responsiva e 

responsável (BAKHTIN, 2003) sobre identidades de gênero e de sexualidade manifestadas na 

sociedade brasileira contemporânea. Traçamos por objetivo examinar materialidades verbo-

visuais enunciadas por sujeitos na rede social facebook sobre os acontecimentos discursivos 

citados acima (Queermuseu e Escola Sem Partido) de modo a delinear análises sobre 

discursividades que constroem, na história, identidades de gênero e de sexualidade no/para o 

espaço escolar. Para tanto, ancoramo-nos especificamente nos postulados de Foucault (1996, 

2008, 2011, 2012) e em autores que movimentaram o pensamento dele como, por exemplo, 

Butler (2012) e Louro (2014). Pensar o corpo, na contemporaneidade, a partir de questões de 

identidade e de gênero implica delinear um conjunto de práticas cristalizadas para os sujeitos a 

partir da materialidade do sexo determinado ao nascimento. Assim, faz-se necessário 

problematizar as performances (BUTLER, 2012) que são atribuídas aos corpos a partir de linhas 

de enfrentamento ao machismo e à homofobia para podermos delimitar outras possibilidades de 

vida para os sujeitos. 
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