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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: LINGUAGEM E IDENTIDADE 

PLANO DE CURSO 
Centro:       Educação, Letras e Artes 
Curso:  Mestrado em Letras: Linguagem e Identidade 
Disciplina: Discursos, Sujeitos e Identidades 
Código:   LEM 410  Carga Horária:          60h Créditos:  04 
Pré-requisito: - - - - - - - - - - -  Semestre Letivo/Ano: 2º/2019 
Professora: Gabriela Maria de Oliveira Codinhoto; Aline 

Suelen Santos 
Titulação: Doutoras 

Horário: Quartas-feiras, 08h às 12h30 
1. Ementa  
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  

Realizar um estudo panorâmico das principais teorias enunciativas/discursivas dos séculos 
XX e XXI, de modo a oferecer uma visão global dos principais postulados sobre sujeitos, 
discursos e identidades contemporâneos no Brasil e no mundo. 
3. Objetivos Específicos  

 Desenvolver uma reflexão sobre os princípios teóricos e metodológicos das 
perspectivas enunciativas/discursivas de linguagem, a fim de construir um panorama 
sobre o tema; 

 Refletir sobre as principais contribuições e limitações das teorias da Análise do 
Discurso, que incluem discussões sobre sujeitos, alteridade e identidades, com o 
propósito considerar seu papel no âmbito das pesquisas desenvolvidas no Programa 
de Pós-Graduação em Letras: Linguagem e Identidade; 

 Discutir as principais contribuições e limitações da proposta do Círculo de Bakhtin 
para o estudo da linguagem, para discutir seus procedimentos metodológicos e para 
considerar seu papel no âmbito das pesquisas desenvolvidas no Programa de Pós-
Graduação em Letras: Linguagem e Identidade; 

 Debater as principais contribuições e limitações das propostas pós-estruturalistas, 
com o intuito de refletir sobre sua constituição, de discutir seus procedimentos 
metodológicos e de considerar seu papel no âmbito das pesquisas desenvolvidas no 
Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagem e Identidade. 

4. Conteúdo Programático   

Unidades Temáticas C/H  
Unidade Temática 1 – Apresentação da disciplina 
 - Apresentação do programa da disciplina; 
- Socialização dos projetos/interesses de pesquisa; 
- Estabelecimento dos critérios de avaliação da disciplina; 
- Socialização das leituras/referências da disciplina. 
- Introdução: Discursos, sujeitos e identidades: quadro teórico-
metodológico 
- Debates dos projetos 

12h/3a 
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Unidade Temática 2 - As teorias da enunciação 
- A proposta enunciativa de Benveniste e as suas contribuições para os 
estudos da linguagem  
- A proposta do Círculo de Bakhtin e as suas contribuições para os estudos 
da linguagem 
- A proposta de Autier-Révuz e suas contribuições para os estudos da 
linguagem 

12h/3a 

 

Unidade Temática 3 - As teorias do discurso 
- Introdução: o estado da arte da(s) Análise(s) do(s) Discurso(s) 
- A AD Francesa: a proposta de Dominique Mainguenau 
- A AD Francesa: a proposta de Michel Pêcheux 
- A constituição do sujeito e o(s) discurso(s): a construção dos sentidos 
- Discurso e poder 

20h/5a 

 

Unidade Temática 4 - As teorias pós-estruturalistas 
- Introdução: o pós-estruturalismo 
- A proposta de Gilles Deleuze e a teoria das diferenças 
- A proposta de Jacques Derrida e e as teorias da desconstrução 

12h/3a 

 

Unidade Temática 5 - Discussões sobre identidades 
- As identidades e o pós-colonialismo 

4h/1a 
 

Carga Horária Total: 60 h/15a  

5. Procedimentos Metodológicos   

Para cada conteúdo a ser trabalhado, haverá, pelo menos, um texto teórico que direcionará 
as discussões em sala. Os textos constantes no cronograma serão disponibilizados para 
cópia, em versão impressa e em versão digital antes do início da disciplina. As aulas serão 
expositivo-dialogadas, com apresentações orais dos alunos, das professoras e dos 
convidados. Em relação aos textos teóricos direcionadores da discussão, serão solicitadas 
leitura obrigatórias, compostas por textos que deverão ser lidos e fichados. Os fichamentos 
devem ser entregues impressos na data da aula. 

 

6. Recursos Didáticos   

Textos impressos; quadro branco e pincel; vídeos; datashow; computador; ambiente virtual 
de aprendizagem – AVA/UFAC. 

 

7. Avaliação  
 
O processo avaliativo compreenderá os seguintes critérios, que totalizam 10 pontos: 
 
- Fichamentos: os fichamentos das leituras obrigatórias seguirão o cronograma 
disponibilizado neste plano. A atividade contará 2,0 pontos. 
 
- Artigo ou resenha teórica da dissertação: os alunos deverão produzir OU um artigo inédito 
sobre um dos temas discutidos na disciplina OU deverão apresentar capítulo ou resenha 
teórica constante do texto da dissertação. O prazo para envio dos artigos será dia 3 de 
fevereiro de 2020 e a correção e as notas serão divulgadas em 3 de março de 2020. A 
atividade contará 8,0 pontos. 
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