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Ementa 

Este Seminário de Orientação tem por objetivo discutir algumas 

perspectivas teórico- metodológicas diretamente ligadas à 

análise/teoria dialógica do discurso, representada pelos trabalhos 

de Bakhtin e seu Círculo, as quais servirão de fundamentação para 

as pesquisas de mestrado e doutorado desenvolvidas por meus 

orientandos. Além de algumas noções fundantes, caso de signo 

ideológico, enunciado concreto e gêneros discursivos, a análise da 

materialidade discursiva, verbal e visual, obedecerá às 

necessidades das pesquisas em desenvolvimento.   
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