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O objetivo desta disciplina, destinada a mestrandos e doutorandos do LAEL e de outros PPGs inseridos nas
Ciências Humanas, é situar os fundamentos teórico-metodológicos do conceito de gênero, conforme
construído ao longo de mais de 50 anos por Bakhtin e o Círculo, com consequências incontestáveis para uma
nova concepção de linguagem, seus estudos e seu ensino. O curso, além de focalizar os diferentes momentos
do pensamento bakhtiniano em que a construção vai se dando e possibilitando a relação
evento/acontecimento, gênero/discurso/texto, dará ênfase a formas de relação existentes entre leitura e
produção de gêneros, considerando implicações culturais, autoria, esferas de produção, circulação e
recepção, planos de expressão e suportes neles implicados e, também, a importância na Linguística Aplicada.
A justificativa está no fato de o conceito de gênero circular de forma intensa, incluído em documentos
oficiais de ensino/aprendizagem, em materiais didáticos, em pesquisas e trabalhos acadêmicos, devendo ter,
portanto, da parte dos que os mobilizam, a responsabilidade de considerar sua dimensão cultural, sua não
automatização e sua dimensão autoral.
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