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Resumo:  com no máximo

Este projeto tem

discursivo e promover 

investigações do tema

Foucault. O entrelaçamento

Análise do Discurso 

possibilitará investigar

discursivamente a produ

especificamente, do(a) 

identidades são mostrados,

de apreender a produ

enunciados sonoros, imag

e de circulação. Entendemos

compreender os discursos

principalmente no tocante

concepções de materialidade

fundamentais da linguagem.

condições de existência

em nossa sociedade, a

representam discursivamente

mais especificamente, do
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máximo 4.000 caracteres 

tem o objetivo de aprofundar os estudos 

 deslocamentos e avanços teórico-metodol

tema em questão assumindo o pensamento

amento entre os referenciais teóricos e metodol

 na perspectiva foucaultiana e os Estudos

investigar de que forma objetos midiáticos

produção de subjetividade contempor

 professor(a). A linguagem é a superfície

mostrados, fazendo ver as marcas de sua historicidade

produção dos sentidos, descreveremos 

imagéticos e audiovisuais em sua especificidade

Entendemos que novos estudos são necess

discursos que circulam nos objetos visuais 

tocante à identidade docente, na medida 

materialidade e de sujeito podem iluminar

linguagem. Pensamos que é interessante

ncia do(a) professor(a) e as diversas mídias

a fim de compreender de que forma os objetos

discursivamente a produção de subjetividade contempor

do sujeito professor. 
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 sobre o sujeito 

metodológicos nas 

pensamento de Michel 

metodológicos da 

studos Culturais 

ticos representam 

contemporânea e, mais 

cie onde sujeitos e 

historicidade. A fim 

 e analisaremos 

especificidade material 

necessários para 

 e audiovisuais, 

 em que várias 

iluminar questões 

interessante entrelaçar as 

dias popularizadas 

objetos midiáticos 

contemporânea e, 




