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1. Ementa

4
Créditos:
8:00 h às 12:30 h
Horário:
Doutores
Titulação:

As teorias da enunciação. Teorias da Análise do Discurso: seu objeto linguístico e histórico;
subjetividade e alteridade; produção e circulação de sentidos. O Círculo de Bakhtin e a AD francesa.
Os pós-estruturalistas. Teorias da Desconstrução.
2. Objetivo Geral
Possibilitar o contato com diferentes abordagens enunciativas e discursivas que se dedicam às
relações entre linguagem em uso e sujeito, em interface com propostas de pesquisa relacionadas às
teorias pós-estruturalistas, tais como as advindas dos estudos culturais, filosóficos e decoloniais.
3. Objetivos Específicos
Ao final da disciplina, espera-se que os discentes possam:
 Entender a relação entre discurso e poder para que, em textos escritos e não-escritos,
imagéticos e não-imagéticos, identifiquem a relação entre construção discursiva e as
diferentes formas de constituição de poderes;
 Conhecer a proposta teórica Faicloughiana referente ao conceito e a constituição dos textos –
visão tridimensional dos textos – com a finalidade de se perceber a inter-relação entre
materialidade linguística, questões sociais e ambientes de circulação de textos;
 Analisar a relação entre língua(gens) no tocante à sua materialidade e as bases sociais de
produção e funcionamento dos discursos com o intuito de se compreender que as produções
discursas são constituídas em ambientes reais de uso das língua(gens) em diferentes
contextos, construindo, consequentemente, sentidos relacionados aos seus ambientes de
circulação;
 Identificar as produções discursivas desenvolvidas a partir dos silêncios e dos silenciamentos
outorgados por meio das relações de poder para que haja uma compreensão de que o “nãolinguístico” é funcional e, sobretudo, produtor de sentidos.
 Problematizar as propostas teóricas referentes à relação entre sujeitos, autoria e estilo para se
entender a inter-relação entre esses componentes dos discursos;
 Analisar a proposta de Sírio Possenti de relacionar Orwald Ducrot à Análise do Discurso de
língua francesa com intuito de se perceber a contribuição desse estudioso, um dos principais
nomes da semântica argumentativa, aos estudos do discurso, principalmente no tocante à
produção de implícitos;
 Interpretar algumas abordagens referentes à noção de sujeitos, produção de identidades em
relação com as subjetividades – por meio de abordagens advindas dos Estudos Culturais e
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dos Estudos Decoloniais – para que se tenha uma visão crítica de abordagens
contemporâneas que analisam o tema em tela;
 Compreender o conceito de modernidade tardia e a influência dos discursos produzidos pelas
mídias no espaço contemporâneo para que haja uma discussão frente à ideia de
“reflexividade” como a possibilidade de os sujeitos construírem ativamente suas
autoidentidades e, por conseguinte, também desconstruí-las – caso dos indígenas Jaminawa
– frente a modelos identitários outorgados.
 Contribuir, a partir dos estudos do Círculo de Bakhtin e de Benveniste, para o
estabelecimento de um pensamento sobre a enunciação na linguagem;
 Discutir questões de autoria, subjetividade e intersubjetividade a partir de Bakhtin,
Benveniste e Foucault.

4. Conteúdo Programático
Unidades
Análise do Discurso Crítica: discurso e poder
Análise do Discurso Crítica: visão tridimensional do texto
Análise do Discurso Crítica: o linguístico e as formas de sentido
Análise do Discurso de língua francesa: as várias formas do silêncio
Análise do Discurso de língua francesa: Sujeitos, autoria e estilo
As teorias da enunciação de Mikhail Bakhtin e Émile Benveniste. O Círculo de
Bakhtin. Subjetividade e alteridade a partir de Bakhtin, Benveniste e Foucault.
Ducrot e a análise do discurso: relação entre semântica e os estudos dos discursos
Língua(gens), identidades, subjetividades e produção de sentidos
Discursos na modernidade tardia e discursos midiáticos
Total
5. Procedimentos Metodológicos:

C/H
15 h

10 h
20h
15 h
60 h

Os procedimentos metodológicos a serem desenvolvidos nas aulas serão:
- Aulas expositivas com uso de diferentes exemplos para contextualizar as discussões propostas para
se construir um ambiente de diálogo com os discentes.

6. Recursos Didáticos:
Durante as aulas, serão usados:
- Livros e textos fotocopiados;
- Projetor de imagens e pincel para quadro-branco.

7. Avaliação:
Desenvolveremos a seguinte avaliação para obtenção da menção final dos discentes:
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Resumo dos textos obrigatórios: 10,0 pontos (cada resumo valerá 2,0 pontos)
Trabalho final de disciplina: 10, 0 pontos
O TFD é uma proposta de construção de análise e, consequentemente, de uma discussão, mais
aprofundada, referente a um tema exposto em sala de aula. Para o desenvolvimento desse trabalho,
será proposta uma organização estrutural a ser discutida em tempo propício em sala de aula.
Após o somatório das notas, obter-se-á uma média aritmética (10,0 + 10,0 = 20,0/2 = 10,0)
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