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O grupo de estudos CRIARCONTEXTO, criado em 2008, congrega interessados em pesquisar 

os enunciados com vistas a compreender melhor o texto, os discursos e o ensino. Nossas 

perspectivas teóricas ligam-se à Linguística da Enunciação e à Análise do Discurso de linha 

francesa. Pretendemos produzir estudos sobre enunciados públicos para compreender como 

certos textos, recolhidos na dispersão, mostram certos direcionamentos ideológicos. Nossa 

investigação 

Considera a língua como fenômeno de comunicação e de interação, produzindo sentidos entre 

os sujeitos sócio-histórico que constrói seus saberes dentro de determinadas condições de 

produção na prática discursiva. Tentar compreender os textos nas suas possibilidades de gerar 

sentidos é uma tarefa complexa, pois torna nossa busca implacável acerca das coerções diversas 

e das contradições discursivas nas práticas sociais. Os procedimentos de constituição dos textos 

se encadeiam em ações conjuntas que se desenvolvem, plenas de complexidade, num duplo 

percurso entre os interlocutores. Essa interação entre sujeitos ativos permite aos seres humanos 

se construírem e se constituírem, dialogicamente, como seres de linguagem 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1995). Desse modo, entendemos o texto como uma realização 

linguística que envolve aspectos subjetivos e cognitivos, mas também relacionado a aspectos de 

cunho social, cultural, num contexto sociointeracionista. Para observar o jogo interdiscursivo, 

delineamos nosso trabalho a partir da perspectiva do dialogismo do Círculo de Bakhtin, da AD 

na perspectiva de Pêcheux e Orlandi e tomamos alguns aspectos da linha filosófico-histórica de 

Foucault com enfoque específico nas fases dos estudos sobre o saber e o poder em seu eixo 

arque-genealógico. Além de desenvolver estudos no campo teórico da AD, temos muitos alunos 

pesquisadores que investigam essas teorias relacionadas ao trabalho de ensino. Partimos do 

pressuposto de que o saber se constrói sócio-historicamente por meio da interação dialógica, por 

isso o esforço do docente deve ser o de atuar como mediador A interação dialógica, na sala de 

aula, visa a dar autonomia de leitura e escrita ao sujeito-aluno com o objetivo de levá-lo a 

compreender os textos e os discursos que atuam numa relação de forças e resistências.   
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Conceitos como Letramento digital, hipertextualidade e multimodalidade já se encontram 

difundidos nos movimentos educacionais como nos documentos oficiais que orientam a 

educação e são de conhecimento dos profissionais da educação. O presente trabalho tem como 

objetivo verificar e analisar em que perspectiva a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do 

Ensino Médio orienta o trabalho com as tecnologias, além de investigar se/como as práticas 

didáticas contemporâneas de Língua Portuguesa envolvem os saberes digitais e os gêneros 

multimodais. Esta pesquisa é desenvolvida por meio da análise do documento BNCC do Ensino 

Médio, na área de Códigos e linguagens e por meio de um questionário aplicado aos professores 

de Língua Portuguesa dos três anos das escolas estaduais de Quirinópolis (Goiás). Por meio do 

questionário pretende-se averiguar qual a visão dos professores sobre uma abordagem didático-

metodológica que envolva as tecnologias e se as práticas desses professores efetivam essa 

abordagem. Apoia-se nas postulações teóricas sobre a tecnologia na educação, o letramento 

digital, os gêneros multimodais e a abordagem sociointeracionista de linguagem, 

respectivamente, em: Coscarelli (2016), Rojo (2013, 2015), Kramer et al. (2007); Almeida e 

Silva (2011) e Bakhtin (2000). Observamos que a Base Curricular apresenta incisivos 

encaminhamentos sobre um trabalho com as tecnologias em dois aspectos: no sentido de as 

práticas de ensino evocarem os recursos didáticos digitais, utilizando-se de ferramentas 

tecnológicas; e no sentido de trabalhar com os gêneros multimodais, como objetos de ensino 

que promovem a mobilização de sentidos instaurados social e culturalmente pelas 

transformações advindas do progresso tecnológico contemporâneo. A BNCC prevê que sejam 

desenvolvidas habilidades com as tecnologias, oportunizando os alunos a vivenciarem práticas 

com a linguagem em diferentes mídias (impressa, digital, analógica), com o intento de 

promover o cidadão a uma participação ativa socialmente, no campo cultural, das práticas da 

cidadania, do trabalho e da continuação dos estudos. O documento chama atenção também para 

o trabalho de mobilizar a prática de leitura crítica, exemplificando o evento “Fake News” e 

discursos de pós-verdades nas mais variadas instâncias da internet e demais mídias como 

eventos discursivos a serem trabalhados.  A pesquisa, ainda em andamento, pretende averiguar 

também se os professores têm articulado suas abordagens didático-metodológicas inserindo 

eventos tecnológicos e qual a visão que estes têm dessa atualização na educação. 
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A presente pesquisa tem como objetivo analisar os discursos do garoto Calvin nas tiras do autor 

norte-americano Bill Watterson, de modo a compreender quais os discursos do texto em relação 

à escrita. Para o corpus de análise, pesquisamos algumas das tirinhas em questão e selecionamos 

apenas três delas, nas quais Calvin aparece com seu companheiro inseparável, o tigre Haroldo.  

O estudo segue o paradigma qualitativo, realizando uma análise interpretativa documental 

(BELL, 2008; BORTONI-RICARDO, 2008; MOROZ & GIANFALDONI, 2006), abordando 

teorias da análise do discurso de linha francesa (BRANDÃO, 2004; FERNANDES, 2007; 

ORLANDI, 2005, 2012, 2013; PÊCHEUX, 2006), com enfoque específico nas condições de 

produção e efeitos de sentido do discurso (FIORIN, 1996; FONSECA, 2010; ORLANDI, 1987, 

1996). E estudamos em relação ao gênero tira como forma de texto (SILVA, s.a.; VARGAS & 

MAGALHÃES, 2011), e por fim, sobre a escrita como processo (CARRIJO & PADILHA, 

2013; DANTAS, 2012). As análises ainda são preliminares, mas de modo geral podemos 

perceber que as concepções discursivas que os indivíduos apresentam sobre o ensino, são as 

valorizações distorcidas do que vem a ser um bom texto, ao imaginar que escrever palavras 

difíceis é sinônimo de uma excelente escrita, o que sabemos que na verdade não é bem assim. 

Outra formação discursiva é a perspectiva de escrever apenas para um interlocutor, que é o 

professor e não para outro(s) público(s) especificamente, com objetivo de obtenção de nota. 

Além disso também, a falta que a leitura faz no momento da escrita, como uma maneira de 

adquirir argumentação, fazendo com que os alunos não tenham senso crítico para discutir os 

assuntos aos quais se deparam, de modo a utilizarem muito das ideias comuns. E no decorrer do 

desenvolvimento desse estudo, aprofundaremos além dessas, outras perspectivas sobre a escrita 

que estão presentes no texto por meio da análise do discurso. 
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Esta pesquisa analisa aquilo que autoriza o surgimento de determinados enunciados, bem como 

a busca por outros enunciados que os reforçam ou refutam-nos. Pautados pela Análise de 

discurso de linha francesa e tendo como base os estudos de Foucault (2011), colocamos lado a 

lado alguns atravessamentos acerca do papel da mulher na sociedade. Toma-se a noção de 

discurso como espaço de luta, batalha, resistência, um nó na rede, para analisar o enunciado, 

proferido pelo então Presidente da República, Michel Temer, no Dia Internacional da Mulher, 

em 2017.  Procuramos identificar em qual saber se inscreve esse sujeito Presidente da 

República, bem como verificar outros saberes adjacentes e, até mesmo, aqueles que podem ter 

sido excluídos ou apagados dos discursos. No centro das problematizações histórico-críticas 

relativas ao papel que desempenha a mulher na sociedade, depara-se com enunciados que ora se 

completam, ora se enfrentam como em um embate, trazendo à tona uma discussão acerca da 

forma de emergência dos enunciados e considerando, sobretudo, o lugar que ocupa o sujeito na 

enunciação. Influenciado pelo poder institucional pelo qual é atravessado, o enunciador 

apresenta a imagem discursiva de uma mulher voltada para tarefas domésticas que ainda não 

sofreu os vários atravessamentos discursivos do século XXI. Alguns enunciados irromperam 

como sustentação do tradicional, outros como resistência. Essa constatação partiu da análise das 

regularidades e das transformações a que o sujeito foi submetido, para indicar que apesar de 

ocupar um lugar representativo, não está autorizado a dizer o que bem entender em qualquer 

lugar.  
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