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O objetivo deste minicurso, destinado a mestrandos e doutorandos do LAEL e de outros PPGs
inseridos nas Ciências Humanas, é situar e praticar a perspectiva dialógica, advinda de Bakhtin e o
Círculo, dando ênfase às formas de leitura e análise de textos, discursos e gêneros, considerando
implicações culturais, autoria, planos de expressão, suportes e esferas neles implicados. O minicurso
procurará mobilizar textos teóricos e não teóricos de forma a estabelecer diferenças e, ao mesmo
tempo, articular seis conceitos centrais para a compreensão da perspectiva escolhida: signo
ideológico, palavra, gênero, texto, enunciado e discurso. O minicurso se justifica, considerando-se a
necessidade de conhecimentos teóricos e práticos para se empreender análises das diversificadas
produções contemporâneas.
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