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LINGUAGEM, IDENTIDADE E TECNOLOGIAS 

 

 

Silvelena Cosmo DIAS (UFMS/CPTL) 

diascosmo@yahoo.com.br 

 

 

Este grupo de pesquisa tem o intuito de divulgar os trabalhos desenvolvidos na perspectiva da 

Análise do Discurso – apoiados em noções extraídas da visão discursiva foucaultiana, sobretudo 

no que diz respeito às noções de discurso, formações discursivas e relações de poder/saber –, em 

seu desdobramento discursivo-desconstrutivista, priorizando os estudos derrideanos, 

permitindo-nos problematizar o que parece óbvio estabelecido pelo pensamento logocêntrico e 

dicotômico, ainda que a partir de diferentes objetos de análise. Nesse campo profícuo, um dos 

trabalhos tem como objetivo problematizar a representação do sujeito indígena construída pela 

esfera jurídico-administrativa, cujo eco discursivo repercute na esfera educacional brasileira. 

Também, dentro do contexto educacional, outra pesquisa tem como objetivo problematizar a 

maneira como uma coletânea de material didático de língua inglesa se apropria do discurso 

sobre as “novas” tecnologias, de modo a entrever o imbricamento entre as representações sobre 

aluno, professor, tecnologias e processo de ensino e aprendizagem. Essa pesquisa se une a outra 

não só por se tratar do ambiente escolar, mas também por trazer questões relacionadas às 

tecnologias digitais, numa interface com as práticas discursivas do professor do ensino médio de 

escolas públicas e documentos oficiais que priorizam o uso das TICs, no processo de inclusão 

do estudante com surdez. Nesse encadeamento discursivo sobre a temática de sujeitos surdos, a 

próxima pesquisa, ao lançar um olhar sobre o discurso dos sujeitos surdos, tem por objetivo 

problematizar o processo de criação/escritura do documento “Carta do Terena surdo”, por meio 

da análise das discussões abordadas no I e II Encontro dos Surdos Terena, na aldeia 

Cachoeirinha em Miranda-MS, trazendo reflexões acerca dos modos de subjetivação e de 

resistência. Resistência essa e também exclusão reverberam, na última pesquisa, ao 

problematizar tais representações construídas pela população em situação de rua. Vale ressaltar 

que a análise, nesses trabalhos aqui relacionados, de natureza discursiva e interpretativa, recai 

sobre a materialidade linguística. Portanto, interpretação é vista como um ato de violência em 

relação ao texto (FOUCAULT, 1997), uma vez que o simples gesto do analista, ao fazer o 

recorte para a constituição do corpus, já é interpretação, já é o texto corroído e transformado, 

visto que quanto mais um texto se dá à interpretação, mais passível ele é à disseminação de 

sentidos. Nesse aspecto, a subjetividade do analista se faz presente e deixa suas marcas. Assim, 

alguns resultados das pesquisas serão (ex)postos para discussão. 
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APROPRIAÇÃO DO DISCURSO SOBRE AS NOVAS TECNOLOGIAS: 
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Silvelena Cosmo DIAS (UFMS/CPTL) 
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Esta pesquisa tem como objetivo problematizar a maneira como uma coletânea de material 

didático de língua inglesa (LI) – integrante do Programa Nacional do Livro Didático 2012 

(PNLD 2012) – se apropria do discurso sobre as novas tecnologias, de modo que foi possível 

entrever o imbricamento entre as representações sobre aluno, professor, novas tecnologias e 

sobre o processo de ensino e aprendizagem de LI. O aporte teórico de sustentação para o 

desenvolvimento do qual nos propomos, situa-se numa perspectiva denominada discursivo-

desconstrutivista (CORACINI, 2010), balizada pelas teorias do discurso, com base em Foucault, 

pela desconstrução derrideana, que nos permite problematizar o que parece evidente e natural, e 

pela psicanálise lacaniana, no que diz respeito ao sujeito descentrado, cindido, sujeito do 

inconsciente, da falta e do desejo, constituído pela linguagem porosa, obscura e equívoca. Nessa 

junção teórico-metodológica, os resultados de análise decorrem da análise de um corpus 

constituído de sete coleções de LD de LI – exemplares do professor – para o ensino médio, 

acompanhadas dos CDs em áudio. Procuramos buscar na análise o entendimento das relações 

entre a materialidade linguística e o processo sócio-histórico na contemporaneidade, as quais 

circundam os processos de construção de sentidos, ou seja, os processos de funcionamento 

discursivo. Os resultados de análise, pautados pelas regularidades linguístico-discursivas, foram 

organizados em três eixos: o mesmo, o velho e o repetível no dessemelhante, no novo e no 

diferível; corpo materializado/virtualizado; desterritorialização: uma questão de simulacro. 

Constatamos que o mito do novo, o mito da internet e o mito da globalização se presentificam 

nas escolhas dos textos do LD de LI que circulam no âmbito digital, nas imagens ilustrativas, 

nas atividades didáticas, nas temáticas de textos e de unidades temáticas. O querer parecer tela 

on-line do LD de LI aponta para a desterritorialização do próprio material didático; para o 

exercício da função de dispositivo de controle, que revestido de uma “nova” roupagem, tenta 

seduzir o aluno, capturá-lo, como uma forma de motivação ao aprendizado da LI, à inserção no 

mundo do trabalho e, consequentemente, à ascensão social. Na relação intrínseca entre poder-

saber (FOUCAULT, 1999), o LD de LI exala efeitos de sentido de poder que possa de alguma 

maneira, contribuir para a inclusão não só do aluno, mas também do professor no mundo digital, 

transforma(ta)ndo as atividades didático-pedagógicas em simulacro. 

 

Palavras-chave: Representações; Dispositivo de controle; Inclusão digital. 
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Celina Aparecida Garcia de Souza NASCIMENTO (UFMS) 

celina_ufms@hotmail.com 

 

 

O objetivo desta pesquisa é problematizar as representações de exclusão e resistência 

construídas pela população em situação de rua no seio das instituições família e trabalho, com o 

intuito de rastrear as convergências e divergências presentes das formações discursivas e de 

identificar as subjetividades desses sujeitos que reconhecem nesse espaço-rua, um lugar comum. 

Pretendemos ainda, interpretar os processos de identificação (des)estabelecidos pelos sujeitos 

em situação de rua de Três Lagoas, supondo que esses revelem traços de sua identidade e dos 

respectivos percursos históricos e ideológicos. Inscrito no paradigma discursivo da Análise do 

Discurso francesa, com base no método arqueogenealógico foucaultiano, o trabalho constituiu-

se na gravação, transcrição e análise dos relatos da população em situação de rua. 

Fundamentamo-nos, especialmente, nos pressupostos teóricos de Foucault (1979/1988/2006) e 

Coracini (2007/2010). Esses relatos reverberam a memória discursiva de cada sujeito por meio 

da linguagem, pela qual nos inscrevemos e somos inscritos. A partir da mobilização do conceito 

foucaultiano de “poder”, entendemos que relações familiares, trabalhistas, econômicas e sociais 

se consistem em relações de poder e, nesse contexto, a população em situação de rua resiste, 

construindo novas formas de sobrevivência, elegendo novos estilos de vida e estabelecendo 

discursos de valor em meio às adversidades enfrentadas individual e coletivamente no interior 

do espaço-rua. É, no entanto, ao mesmo tempo em que eles resistem que se assujeitam a uma 

exclusão social, o que assinala o paradoxo desse estar entre-lugares. Os discursos confrontam-se 

constantemente e desvelam identidades cindidas entre a resistência e a vontade de integração. 

Acreditamos que os resultados dessa pesquisa possam contribuir para compreensão dos sujeitos 

em situação de rua, um grupo populacional cada vez mais crescente na era da globalização, 

talvez frutos da mesma. Sujeitos marcados pela multiplicidade e fluidez, o que torna inviável 

enquadrá-los em estereótipos marcados e em verdades absolutas, corroborando, assim, que as 

verdades são construídas provisória e subjetivamente.  

 

Palavras-chave: População em situação de rua; Representação; Resistência. 
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OS (DES)CAMINHOS DA INCLUSÃO DAS HISTÓRIAS E CULTURAS INDÍGENAS 
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Icléia Caires MOREIRA (UFMS/CPTL-FUNDECT) 
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Este estudo tem por objetivo geral problematizar a representação do sujeito indígena construída 

pela esfera jurídico-administrativa, cujo eco discursivo repercute na esfera educacional 

brasileira. Nosso corpus constitui-se de recortes discursivos segmentados do documento final da 

“Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais”, ratificado 

pelo Decreto Legislativo 485/06, da lei 11.645/08 (responsável obrigatoriedade do ensino de 

Histórias e Culturas indígenas no cenário educativo nacional) e de três obras didáticas 

específicas para se trabalhar a temática indígena na escola, organizadas por processos editoriais 

diferentes (nível fundamental I, II e médio).  Temos por hipótese que a materialidade discursiva 

do documento final oriundo da convenção, entrelaçado e entretecido ao texto legal da lei 

11.645, bem como as que concernem aos aparatos didáticos, já em circulação de forma impressa 

e/ou virtual, possibilitam a (re)construção e/ou a (re)significação do processo de colonização, do 

desejo de controle por parte daqueles que possuem o poder de cristalizar uma representação dos 

povos indígenas, e de seus patrimônios culturais, ainda como sujeitos marginalizados e 

subalternos. De forma específica, interessa-nos sondar as formações discursivas que atravessam 

estes discursos e os possíveis efeitos de in-exclusão e discriminação erigidos do processo de 

colonialidade do poder sobre os indígenas e suas culturas perante a sociedade. Para tanto, 

pautamo-nos teórico-metodologicamente, de modo transdisciplinar, na Análise do Discurso de 

origem francesa (PÊCHEUX, 1988);  em seu desdobramento discursivo-desconstrutivo 

(CORACINI, 2007-2015; GUERRA, 2016-2017); na Arqueogenealogia foucaultiana (1988, 

1997), na visada Pós-colonialista (MIGNOLO, 2003; SOUSA SANTOS, 2007; GROSFOGUEL 

2005-2008) e nos apontamentos filosóficos de Giorgio Agamben (2010), com a finalidade de 

promovermos um gesto interpretativo sobre o delineamento desses processos de subjetivação 

mobilizados por  caminhos inclusivos, no desejo de dar visibilidade aos sujeitos indígenas, suas 

etnias, culturas e histórias, na sociedade hegemônica. Resultados preliminares apontam 

possíveis efeitos de sentidos de um processo de construção de uma trama discursiva 

arregimentadora de vidas/culturas nuas amparada na ideia lucro/capital e calcada em relações 

(inter)nacionais, na qual se entrelaçam o eixo socioeconômico e o cultural. Ambos 

umbilicalmente atrelados ao processo civilizacional do (re)forço da exclusão e da colonialidade 

do poder. 

  

Palavras-chave: Discursos; Subjetividade; Povos indígenas. 

 

 

 

 

 

 
 

file:///C:/Users/jessi_000/Desktop/icamoreira@hotmail.com


  

 
São Carlos, Setembro de 2018 
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Ao lançar um olhar sobre o discurso dos sujeitos surdos de etnia Terena, tem-se uma 

diversidade de representações, construções, deslocamentos e traços identitários atravessados por 

relações de saber-poder que os assujeitam ao o(O)utro, os inscrevem, sobretudo, à língua, numa 

constante (in)completude frente à pluralidade linguística em que estão imersos e/ou são 

alocados. Tal condição de (des)(re)territorialidade nos permitiu observar, ainda, que os surdos 

terena são alocados à margem da sociedade hegemônica numa dupla exclusão, uma vez que não 

se encontra uma discursividade que os legitime, que os inscreva como índio surdo. Para tanto, 

sentimo-nos instigados a iniciar uma pesquisa sob a hipótese de que o processo de inscrição da 

“Carta do Surdo Terena”, redigida com a finalidade de ser entregue a instâncias hierárquicas 

superiores que versam sobre a educação escolar, vai além de um enfrentamento à estereotipação 

e ao processo de colonização existente para com esses sujeitos, mas é, também, um processo de 

construção de (novas) vontades verdades e instauração de poder-saber que tende a garantir a 

legitimidade de ser um cidadão surdo indígena Terena. Assim, esta pesquisa tem por objetivo 

problematizar o processo de criação/escritura do documento “Carta do Terena surdo” iniciado 

em 2015, por meio da análise das discussões abordadas no I e II Encontro dos Surdos Terena, na 

aldeia Cachoeirinha em Miranda-MS. Para tanto, valemo-nos do arcabouço teórico da análise do 

discurso de vertente francesa, com destaque aos autores que problematizam os conceitos de 

sujeito, discurso, formação discursiva, interdiscurso, memória discursiva, heterogeneidade a 

partir de Foucault (1987, 1990, 1995, 1996, 1997, 1999, 2005, 2007), Pêcheux (1990, 1997, 

2006), Coracini (2003, 2007, 2010, 2011a, 2011b), Althier-Revuz (1990, 1998), corroborado, 

transdisciplinarmente, as contribuições advindas dos estudos culturalistas com os conceitos 

sobre representações e processos identitários conforme Hall (1996, 2003), Bhabha (2001), 

Bauman (2005), Canclini (2001), junto ao método arqueogenealógico de Foucault de modo a 

subsidiar as reflexões acerca dos modos de subjetivação e resistência do surdo terena. 

 

Palavras-chave: (Des)Colonização; Surdo Terena; Representação. 
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TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: O PROFESSOR E SUAS 
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Celina Aparecida Garcia de Souza NASCIMENTO, (UFMS) 

celina_ufms@hotmail.com 

 

 

Partimos da hipótese de que a constituição identitária de professores na escola pública estadual 

se faz na tensão de sentidos do que seja incluir pelo viés do consumo, seja de discursos 

da/sobre/para inclusão, seja de recursos de tecnologias da informação e comunicação (doravante 

TICs) na escola. Objetivamos problematizar as práticas discursivas deste professor, em interface 

com discursos oficiais do uso de TICs no processo de inclusão do estudante com surdez. 

Enquanto objetivos específicos, pretendemos: i) analisar as formações discursivas nas escolhas 

teóricas de professores e nos documentos tecnológicos oficiais, e ii) problematizar “discursos 

em formação” (CORACINI, 2007), para interpretar como são (re)usadas, acumuladas, 

abandonadas ou (des)prestigiadas certas práticas pelo sujeito professor, em seu processo de 

subjetivação. Trata-se de uma pesquisa que se assenta na perspectiva teórico-metodológica 

foucaultiana, segundo a qual, a produção de “verdades”, para certo momento histórico se faz via 

discurso, no imbricamento de práticas discursivas e não discursivas, na materialização e na 

circulação de enunciados constitutivos das relações poder/saber, que entram para a ordem do 

discurso (FOUCAULT, 2008). Aliada à postura da arqueogenealogia (FOUCAULT, 1979, 

1987, 2002), analisamos dispositivos constituído de materialidades diversas, a saber: a (LBI) 

Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015), o (PIIEC) Programa de Inclusão da Inovação 

Educação Conectada (BRASIL, 2017) e as entrevistas, gravadas e transcritas, concedidas por 

professores da escola estadual, em Mato Grosso do Sul, que lecionam em turmas do ensino 

médio, onde há surdos matriculados. O corpus se constitui de recortes discursivos voltados à 

questão norteadora sobre quais são as práticas discursivas do professor na inclusão de aluno 

com surdez, considerando-se acontecimentos, como a LBI e o PIIEC. Por fim, algumas 

(in)conclusões, em andamento, observamos que as práticas de assimilação e resistência do 

professor constituem os sentidos do que seja in(ex)clusão nas representações que o professor faz 

deste estudante, bem como, no apagamento deste sujeito no discurso de uso de TICs na escola. 
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