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De que forma um pesquisador, interessado em linguagens e suas relações com sociedade, 

cultura, história, ética, estética, ensino-aprendizagem, poderia visualizar, nas análises 

empreendidas por Bakhtin e Volóchinov, uma possibilidade de constituir e desenvolver 

uma leitura interpretativa de seu corpus de pesquisa? Considerando essa questão, o 

objetivo desta disciplina, destinada a mestrandos e doutorandos do LAEL e de outros PPGs 

inseridos nas ciências sociais e humanas, é localizar momentos em esses pensadores 

mobilizam a perspectiva dialógica, em suas múltiplas faces, para sugerir, encaminhar e 

produzir leitura, análise e interpretação de textos e discursos, articulando linguagem e vida. 

A hipótese é a de que essas análises contribuem, do ponto de vista teórico e metodológico, 

para o delineamento de conceitos específicos, de novos objetos de estudos, desenhando 

um espaço epistemológico que se projeta, como potencialidade, para além de seu tempo, 

convidando a um diálogo produtivo com o presente, com os sujeitos e discursos que o 

constituem. O pesquisador conhecerá esses momentos que relacionam teoria e prática e, 

a partir deles, mobilizará esse potencial interpretativo em direção a seu corpus, a seus 

sujeitos de pesquisa, a questões específicas da contemporaneidade. 
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