






 



 



 



PARECER sobre a criação do  PoEHMaS – Instituto de Estudos da Linguagem - Unicamp 

Nas últimas décadas, observa-se uma tendência, particularmente, nas 

áreas das Ciências  Sociais, Humanas e afins, a se realizar pesquisas que transcendam 

tanto os limites de áreas disciplinares quanto a abordagem de temas  

compartimentados.  

O Centro de Pesquisa “Políticas, Enunciação, História, Materialidades, 

Sexualidades” – PoEHMaS - formado no Instituto de Estudos da Linguagem, da 

Unicamp,  insere-se nessa esteira e vem preencher uma necessidade premente de 

pesquisadores que buscam não apenas trocar ideias ou informações sobre os 

resultados de seus estudos, mas elaborar investigações de forma articulada, tratando 

questões referentes ao sujeito, à história, à enunciação, às formas de materialidade e 

de sexualidade. Nesse amplo espectro da proposta do grupo, encontra-se  uma série 

de temas relevantes,  tendo o estudo “do papel da lingua(gem) na constituição política 

e histórica da sociedade”, como traço comum, sem, entretanto, negligenciar as 

especificidades de cada domínio de pesquisa.  

 Visando concretizar tais objetivos, o grupo propõe-se a elaborar  

pesquisas, organizar eventos, além de publicar resultados desses trabalhos.  Buscará 

também estabelecer  parcerias, sob forma de convênios com instituições do Brasil e do 

exterior para fomentar um maior intercâmbio dos pesquisadores.  

Importa  ainda ressaltar que os fundadores do Centro, signatários da 

proposta em questão,  são professores e pesquisadores de alto nível, com expressiva 

produção no campo das Ciências da Linguagem e publicações em periódicos 

internacionais, além de comprovada experiência na formação de jovens 

pesquisadores. Com exceção de um integrante da USP, Professor Dr. Emilio Gozze 

Pagotto, os demais atuam no próprio IEL-Unicamp. Nos dois primeiros anos, a 

coordenação está a cargo da Professora Dra. Monica  Graciela Zoppi Fontana e a 

coordenação associada,  ao Professor Dr.  Lauro José Siqueira Baldini, ambos do IEL.   

Em suma,  a formação de um grupo dessa natureza contribuirá para uma  

maior interlocução entre os elementos do próprio grupo, bem como para um frutuoso 

intercâmbio com instituições nacionais e internacionais. 

 Por essas razões, meu parecer é totalmente favorável à criação do Centro 

de Pesquisa PoEHMaS. 

                                                         

  Luci BANKS -LEITE (FE-Unicamp)                
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