
Profa. Dra. Lúcia Helena Medeiros da Cunha Tavares

Nome do Projeto: Discurso, memória e poder na constituição das identidades de gênero

Linha de Pesquisa: Linguagens e Práticas Sociais

Data de Início: 2016

Descrição (Caracterização Básica do Projeto):

Objeto de estudo/investigação:  Este projeto de pesquisa tem como objeto de estudo os discursos
midiáticos, literários, políticos, jurídicos, educacionais e urbanos, os quais abordem as relações de
gênero, tanto no espaço público quanto no privado, além dos conflitos, enfrentados pela mulher, na
sociedade, entre os séculos XIX e XXI.

Objetivos da pesquisa: Investigar, em diferentes práticas discursivas, os movimentos da memória
que refletem as relações de poder entre os gêneros; interpretar os jogos discursivos da inscrição da
mulher no social,  observando as relações de gênero, a receptividade do mercado de trabalho e a
constituição  familiar;  entender  como  essa  mulher  se  constitui  eticamente  nos  espaços  público  e
privado, frente à relação de saber/poder; reconhecer os efeitos dos acontecimentos discursivos que
contribuíram/contribuem para a constituição de identidades na contemporaneidade.

Problematização/Justificativa do tema: Com as mudanças sociais, políticas e culturais, junto aos
movimentos de resistência, surgem para os sujeitos os novos espaços sociais. A mulher, por meio do
estudo e do trabalho, busca não só o seu sustento, mas também liberdade, independência e poder.
Essas  mudanças  surgem,  sobretudo,  pelo  acesso  das  mulheres  ao  ensino  secundário  e  às
universidades e pelo direito a um trabalho remunerado, percebendo-se, então, que esse acesso à
instrução diminui as diferenças entre os gêneros na vida pública. Diante desse percurso, pergunta-se
aqui “De que modo se inscreve, em diferentes práticas discursivas, a história da mulher e das relações
de  gêneros,  se  observada a  constituição  das  identidades  a  partir  dos  movimentos  da  memória?”
Investigando,  no  discurso  midiático,  literário,  político,  jurídico,  educacional  e  urbano,  as  redes  de
memória  e  os  jogos  discursivos,  na  inscrição  da  mulher  no  social,  percebe-se  que  há  um
agenciamento de mecanismos de poder  que se utilizam do real  e  do imaginário  e que ajudam a
construir as identidades na contemporaneidade.

Aspectos teóricos e metodológicos: Esta pesquisa, que segue por um percurso arqueogenealógico,
se  propõe,  em sua  materialidade,  à  análise  de  vários  gêneros  discursivos.  Os  textos  (verbais  e
imagéticos), representativos de cada época abordada (do século XIX ao XXI), serão estudados como
vestígios  de  uma memória  e  serão  analisados  de forma a  fazer  entender  os  discursos  sobre  os
gêneros e a constituição de identidades. As categorias de análise a serem trabalhadas, de acordo com
a Análise do Discurso de Tradição Francesa, serão: sujeito, sentido, enunciado, memória discursiva,
mecanismos de poder,  dispositivos disciplinares,  acontecimento,  arquivo,  trajeto temático.  Além de
Michel Foucault serão usados, como base teórica, os postulados de Pêcheux e ainda algumas das
contribuições de Bakhtin. Esse projeto de pesquisa dialoga ainda com os estudos culturais, históricos e
midiáticos.

Repercussões/Possíveis  Aplicações  e  Impactos:  As  pesquisas  vinculadas  a  este  projeto
contribuirão para os estudos de gênero e uma melhor compreensão sobre as relações saber/poder que
interferem na constituição de identidades contemporâneas,  e  para  a  reflexão sobre  as  mudanças
sociais, no que diz respeito aos papéis sociais masculino e feminino. Por meio desses estudos se
ampliarão ainda os conhecimentos de outros profissionais que estejam (ou não) vinculados ao ensino.
Além disso,  pretende-se fortalecer  o  curso  de  Pós-Graduação da Universidade do Estado do Rio
Grande  do  Norte  com  as  discussões,  estudos  e  publicações,  em  livros,  periódicos  e  anais  de
congressos, dos trabalhos desenvolvidos nesse Mestrado Acadêmico.
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