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Ementa
O objetivo desta disciplina, destinada a mestrandos e doutorandos do LAEL e de outros PPGs
inseridos nas sociais e humanas, é conduzir a leitura e a discussão sistemática das principais obras
produzidas por M. Bakhtin, V. Volóchinov e P. Medviédev, aprofundando aspectos constitutivos de
uma perspectiva dialógica da linguagem. Sem negar o potente edifício teórico e metodológico
construído pelas diferentes vertentes dos estudos da linguagem em geral, esses pensadores
estabeleceram frutíferas polêmicas teóricas com o estruturalismo, o formalismos, a psicologia, a
psicanálise, o marxismo ortodoxo, as estilísticas, etc., modificando o campo, estabelecendo novos
objetos e paradigmas, desenhando um novo espaço epistemológico para os estudos linguísticos,
literários e discursivos, com ressonância nas artes (verbais, visuais e verbo-visuais) e nas ciências
humanas em geral. A leitura, crítica e sistemática, possibilitará uma visão das formas de contribuição
de cada pensador (M. Bakhtin, V. Volóchnov e P. Medviédev) e do conjunto das obras para o que se
denomina hoje perspectiva dialógica da linguagem.
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