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Ementa
O objetivo principal desta disciplina de cunho teórico-prático, destinada a mestrandos e
doutorandos do LAEL e de outros PPGs inseridos nas Ciências Humanas, é discutir de que forma os
conceitos de texto e discurso, especialmente os advindos do pensamento bakhtiniano e do diálogo
mantido com outras tendências, contribuem de forma teórica e metodológica para a análise dos
corpora escolhidos pelos pesquisadores. Um problema constantemente enfrentado pelos
pesquisadores em formação é escolher a maneira de enfrentar o corpus, preservando sua capacidade
de mostrar-se, de mostrar novos aspectos da realidade e, ao mesmo tempo, levar à consecução dos
objetivos específicos traçados pela pesquisa. O trabalho de compreensão e interpretação de
produções que, advindas de várias esferas de atividade, circulam na esfera acadêmica, implica o
domínio de determinados enfoques e suas formas de mobilização para que os textos/discursos
contemporâneos sejam contemplados em suas especificidades materiais, históricas, sociais e
culturais. Isso significa tomar o corpus não como objeto mudo de análise, mas como sujeito que
interage com o pesquisador e o modifica. Essa condição de linguagem exige, justamente pela
consideração da constitutiva relação sujeito/linguagem/mundo, que a observação dos textos e
discursos leve em conta suas formas de produção, circulação e recepção, incluindo, como parte
essencial do objeto de pesquisa não somente a natureza verbal que possa caracterizá-lo, mas os
demais elementos, visuais ou verbo-visuais, que participam da construção dos enunciados, dos
textos, dos discursos, em diferentes meios, suportes, ambientes virtuais ou não. A problematização
dessas questões necessariamente expõe os objetivos específicos da disciplina: voltada para a
realidade dos projetos de mestrandos e doutorandos, interessa-se pelas formas possíveis de
enfrentamento teórico e metodológico do objeto de pesquisa visado, a partir da análise e discussão
de textos e discursos.
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