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Descrição (Caracterização Básica do Projeto): Este projeto propõe congregar pesquisas no âmbito do
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem (PPCL/FALA/PROPEG) com o objetivo de
estabelecer ao longo do seu decurso uma análise de práticas discursivas na sociedade brasileira que
possibilitem interrogar e compreender nossa atualidade em sua dimensão política e democrática. No
quadro geral da frente de pesquisa em análise do discurso desenvolvida pelo GEDUERN/UERN e outros
grupos de pesquisa no Brasil, que hoje instituem uma análise foucaultiana das discursividades, nosso
objetivo nos leva a delimitar como campo empírico as práticas discursivas que possibilitem problematizar
os saberes, as correlações de poder e as práticas de subjetivação que marcam a política e a democracia
no Brasil, as táticas e as estratégias de governamentalidade. No intuito de interrogar histórica e
semiologicamente a atualidade brasileira, as práticas discursivas serão estudadas para descrever em
seus efeitos de sentido e jogos de memória as relações de saber-poder e subjetividade que emergem
destas discursividades, possibilitando compreender como os discursos nos pensam e nos fazem pensar
e agir, considerando, neste cenário atual, toda uma microfísica do poder e da resistência historicamente
possível no Brasil.

As pesquisas que terão este projeto como condição de possibilidade, partirão, pois, da centralidade das
práticas discursivas para proporem compreensões sobre as formas de governo, os saberes sociais e a
racionalidade política brasileira, bem como sobre as correlações de força e as formas de liberdade que
singularizam a nossa sociedade. Esperamos pesquisas que estabeleçam escansões e delimitações
analíticas em domínios enunciativos diversos, tomando como objetos discursividades como a midiática, o
discurso político, as audiovisualidades, a literatura e outras artes, o discurso escolar, a discursividade
religiosa ou o próprio discurso das ciências sociais e humanas, desde que problematizadas pelo viés
teórico metodológico dos trabalhos de Michel Foucault, para pensar o discurso, a subjetividade e a
história visando uma diagnóstica do presente. Em outros termos, o nosso objeto de estudos se amplia
para discursividades que possuem como condição de possibilidade os dilemas e os enfrentamentos do
que entendemos como Estado Democrático de Direito, condição de efetivação sem a qual as garantias
fundamentais da cidadania e da liberdade não se consolidam, sendo este o estado de coisas norteador
da problemática geral aqui proposta.

Partindo do desenvolvimento dos Estudos da Linguagem e do reconhecimento da interdisciplinaridade
como fundamento, o projeto se inscreve na atualidade das práticas de pesquisa em análise do discurso
de matriz francesa. Em síntese, situamos como aporte teórico-metodológico autores fundadores, em
especial, os nomes de Michel Pêcheux e dos pesquisadores do seu círculo de estudos, e, no decurso do
pensamento linguístico, autores que participaram e participam da reconfiguração da AD francesa, a partir
do ponto em que Jean-Jacques Courtine e o próprio Michel Pêcheux começam a ler as teses
foucaultianas do ponto de vista da articulação entre a discursividade, a subjetividade e a história. No
Brasil, reconhecemos a filiação teórica deste projeto aos trabalhos desenvolvidos em torno do nome de
Rosário Gregolin, que disseminou entre nós o diálogo fundamental entre Pêcheux e Foucault, trabalho de
base que possibilitou a institucionalização de uma perspectiva de estudos discursivos foucaultianos na
pesquisa linguística no Brasil.

Ao propormos estudar os discursos do presente articulando à problemática linguística as questões
sociais e históricas mais amplas do domínio da política e da democracia, estamos comprometidos com a
função social do pesquisador linguista. É constitutivo do nosso ofício compreender de que modo a
linguística participa dos dilemas da nossa época: investigar, questionar, diagnosticar, descrever e
compreender a articulação discursiva e não discursiva das questões que atravessam social e
historicamente o Brasil é a tarefa também aceita por este projeto.

Objetivos da pesquisa:
Geral: Investigar práticas discursivas em domínios enunciativos diversos, com a finalidade de
empreender uma análise histórica e semiológica da política e da democracia brasileira, considerando os
dilemas de saber, poder e subjetividade evidenciados por meio da linguagem.

Específicos: Estabelecer uma arqueologia e uma genealogia do presente, interrogando em práticas
discursivas de relevância social e histórica a política e os rumos da democracia no Brasil; Descrever e
interpretar recortes e delimitações nos arquivos das discursividades contemporâneas e estabelecer
corpus que poderão ser também trabalhados por outros pesquisadores e pesquisadoras nas linhas de



pesquisa hoje existentes no GEDUERN – Grupo de Estudos do Discurso da UERN, ao qual este projeto
se filia; Produzir conhecimento sobre a atualidade política e democrática nacional, em seus jogos de
saber, poder e subjetividade, tendo como norte fundamental a analítica dos enunciados proposta por
Michel Foucault, evidenciando a relevância teórica e metodológica da abordagem interdisciplinar nos
estudos da linguagem ao congregar na prática de pesquisa teorizações da discursividade, da
subjetividade e da história; Fortalecer a perspectiva foucaultiana de análise do discurso já empreendida
no Programa de Pós- Graduação em Ciências da Linguagem (PPCL/FALA/PROPEG) e no GEDUERN
contribuindo para a expansão desta frente de pesquisas no Brasil.

Repercussões/Possíveis Aplicações e Impactos: Ao colocarmos resultados e impactos em
perspectiva, esperamos que o engajamento acadêmico resultante das etapas, pesquisas e resultados
desta proposta possam trazer compreensões sobre o funcionamento discursivo da nossa política e
democracia. Para além de uma rotina de trabalho necessária ao pesquisador em seu lugar social,
espera-se que a condução desta proposta produza conhecimento e emancipação política entre aqueles
que dela participam, pois o ofício do pesquisador não deve resultar em uma forma de saber fechado em
si mesmo. É desta forma que a análise do discurso sempre se constituiu na França, onde surgiu, e em
outros países, como uma espécie de militância teórica que torna possível pensar a vida e vivê-la de outro
modo.

Neste passo, ao comungar com a reflexão de Dunker (2019), esperamos atravessar as etapas deste
projeto conjurando teoria e vida social para fazer da democracia o solo da inclusão de mais sujeitos nas
políticas públicas e nos projetos de universalização das formas de emancipação. Como propôs o
psicanalista, há três condições que ameaçam a democracia: a perda da liberdade da palavra, a restrição
do outro como sujeito e a regressão da razão. Esperamos não apenas diagnosticar as formas de
manifestação dessa crise, mas por meio do saber e da analítica da atualidade pensar novas articulações
de poder, que são cada vez mais necessárias em tempos de instabilidade política, e que colocam o
linguista no front da crítica aos atravessamentos discursivos, subjetivos e históricos do nosso tempo.

Descrição do Financiador: Esta pesquisa não conta com financiamento.


