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Tem interesse nos seguintes temas: discursos e representações na/ sobre a escola, discursos sobre trabalho
e trabalhador, gêneros das/nas instituições, identidade(s) de professor(es), análise discursiva e estudos
enunciativos a partir de aspectos da vida social.

Projeto de pesquisa:

1. GÊNEROS DO DISCURSO ESCOLAR: Investigações sobre estratégias discursivas na/da ordem do
discurso regrado

Esse projeto propõe a discussão do tema gêneros do discurso escolar e práticas profissionais. Pretende-se
analisar a rede de valores e de relações de poder que, engendradas em documentos, carecem de
problematização não somente na área de estudos sobre Educação, mas também quanto à constituição
discursiva, em construção de memória(s) e representações que atravessam esses gêneros, interpelando os
sujeitos e conduzindo-os em suas práticas. Para investigação, sugerem-se ações de desnaturalização nas
orientações que se estabelecem a partir da ordem discursiva técnica/normalizada/normalizadora e
estabelecida nas instituições.

2. Projeto Sobre o Tempo: Temporalidades e Temporalizações

O projeto se concentra em descrever e analisar como somos tomados pela língua ao produzir sentidos sobre
o tempo e no tempo. Nesta fase do projeto, interessa-nos o modo como temporalizamos e produzimos
perspectivas sobre as instituições, valendo-nos da língua e das nossas noções sobre o tempo, materializadas
na linguagem. Estabelecemos diálogo entre os Estudos Enunciativos e os Discursivos para problematizar
visões de mundo e seus reflexos na contemporaneidade, por meio dos estudos às temáticas pós- pandemia,
sobre o mundo do trabalho e ainda sobre o ensino, verificando em que medida elas se disseminam nos
discursos midiático e escolar. Nossas investigações atentam para as visões de mundo que reverberam pela
linguagem, dando-nos pistas sobre significação do tempo e o tempo produzido na língua, em que se
refletem modos de ação no mundo, projetando valores e práticas (e)m seus efeitos.
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