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Ementa 
O objetivo deste minicurso, destinado a mestrandos e doutorandos do LAEL e de outros PPGs 
inseridos nas Ciências Humanas, é discutir de maneira teórica e metodológica o conceito de 
gênero do discurso e as consequências dessa dimensão da linguagem para as pesquisas em 
geral e para algumas práticas profissionais. Considerando a diversidade de gêneros implicada 
numa pesquisa e em algumas profissões, um dos aspectos centrais a ser considerado é a 
interligação constitutiva existente entre um dado gênero, a esfera ideológica em que é 
produzido, as especificidades e coerções textuais e discursivas que o caracterizam e as formas 
de produção de sentido aí implicadas. Para a consideração das formas de produção de sentido, 
necessariamente estarão implicadas, também, as diferentes esferas ideológicas de circulação e 
recepção de um dado gênero, aspectos que, necessariamente, dizem respeito às 
especificidades e coerções textuais e discursivas (verbais, visuais, verbo-visuais/sonoras, 
gestuais etc.) e, até mesmo, à adaptação/transfiguração/modificação do gênero em função, 
dentre outros fatores, dos diferentes destinatários aí implicados. Para que essas 
singularidades do gênero sejam reconhecidas é necessário, ainda, considerar a historicidade 
que envolve e dimensiona diferentes gêneros em diferentes épocas. A justificativa maior do 
minicurso está, portanto, no fato de que esse conceito circula, e é praticado de forma intensa, 
não apenas na pesquisa, mas também em documentos oficiais, tanto os que regulam o 
ensino/aprendizagem como os manuais de redação, por exemplo, em materiais didáticos, na 
prática acadêmica e na vida de várias outras profissões. 
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