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Descrição (Caracterização Básica do Projeto):

Objeto  de estudo/investigação:  Uma das questões  centrais  na  construção da democracia  envolve  as
políticas voltadas à garantia dos Direitos Humanos. Tais políticas marcam a problematização da relação
entre sujeitos e governo como sendo da ordem da liberdade e como imperativo da democracia, portanto,
como investimento em torno da vida. Essa relação que se constitui como investida do biopoder inscreve nos
discursos e práticas sobre os direitos humanos as estratégias do poder e a resistências dos sujeitos na
construção da sociedade democrática, deixando entrever nos discursos que a relação democracia e direitos
humanos se constitui  em um problema de governamentalidade. Com base nessa problematização,  esse
projeto elege a seguinte questão central: Como se inscreve discursivamente a relação entre legitimação dos
direitos humanos e construção da democracia nos discursos e práticas que circulam no campo político,
considerando-se a relação poder/saber/resistência?

Objetivos da pesquisa: Descrever/interpretar como se inscreve discursivamente a relação entre legitimação
dos  direitos  e  construção  da  democracia,  considerando  a  relação  poder/saber/resistência;  Analisar  os
mecanismos  que  circunscrevem nos  discursos  os  direitos  humanos  como questão  de  política  da  vida;
Descrever como se materializa no discurso político a governamentalidade.

Problematização/Justificativa do tema: A proposta de investigar no discurso político e práticas de governo
aquilo que se configura como uma questão de governamentalidade tem sua relevância pelo fato de assinalar
o que se apresenta no campo político como políticas da vida. Assim, o projeto elege o discurso político para
análise do que nele se inscreve como um problema de governo, no sentido das ações que devem ser postas
em práticas pelo governo e sociedade na construção da democracia brasileira. Do ponto de vista de uma
análise  discursiva,  este  projeto  torna-se  relevante,  uma  vez  que  pode  mostrar  como  se  materializa
discursivamente a relação democracia e direitos humanos e como se constrói nos discursos analisados o
sujeito  dos  direitos  humanos  e  suas  possibilidades  de  resistência  na  luta  política  de  construção  da
democracia.

Aspectos teóricos e metodológicos: Com base nessa perspectiva da análise do discurso de orientação
francesa, definimos os seguintes procedimentos metodológicos: Descrição das regularidades enunciativas
que produzem o sujeito dos direitos humanos como historicamente contruído nas relações saber-poder que
institui uma prática discursiva. Desse modo, a análise deve considerar o jogo de relações entre diferentes
sistemas e a singularidade de uma prática; Análise dos modos de subjetivação que inscreve as resistências
do sujeito, o que significa realizar a descrição das técnicas de insubordinação, reinvenção e transformação
do sujeito para se constituir como sujeito na ordem do discurso dos direitos humanos, frente às técnicas de
objetivação de si pelo jogo da relação saber-poder. Isso significa descrever como elas estão relacionadas à
constituição  do  sujeito  ético,  pensando  a  relação  sujeito-cidadão  e  sujeito-governo,  no  contexto  de
construção  da  democracia.  Tal  procedimento  exige  a  análise  das  técnicas  e  estratégias  nas  ações  do
governo e dos sujeitos.

Repercussões/Possíveis Aplicações e Impactos: Este projeto pode oferecer contribuições significativas à
análise e descrição dos mecanismos discursivos de produção do sujeito dos direitos humanos no contexto de
construção da democracia. Espera-se, a partir dele, desdobramentos para pesquisas no campo da análise
do discurso que possam oferecer um arcabouço teórico metodológico para análise das relações biopoder e
resistência. Assim, espera-se orientar dissertações que problematizem a governamentalidade em discursos
políticos e práticas de governo na sociedade contemporânea.

Descrição do Financiador: Essa pesquisa não conta com financiamento.


