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Linguística Aplicada, a área de estudos da Linguagem que se preocupa com questões
sociais de toda a natureza, necessita, para encaminhar problemas de sua preocupação, o
suporte de uma teoria de linguagem voltada para a análise de situações que vão da
Escola, aos menos favorecidos, ás situações de marginalização. Portanto, essa teoria, ou
conjunto de teorias, deve estar equipada para atender qualquer tipo de situação social da
linguagem, analisando-a em contexto, para encontrar encaminhamentos e soluções a
problemas equacionados pelo Linguísta Aplicado.
Este curso pretende auxiliar a desenvolver uma metodologia de trabalho que auxilie
mestrandos e doutorandos a analisar dados de sua pesquisa que permitam evidenciar as
características da linguagem usada pela população foco da pesquisa e encontrar
soluções para problemas a elas relacionados em qualquer área da atividade social - em
qualquer situação de interação, da Educação, ao trabalho, a preconceitos etc.- para
encaminhar soluções para problemas que afetam as populações envolvidas.
Há hoje um conjunto de teorias sociais da Linguagem partilhando essa preocupação,
algumas mais voltadas a questões teóricas e outras mais voltadas a questões de análise
detalhada de linguagem em uso, para encontrar soluções aplicáveis a solução de
problemas equacionados, partindo das características de uso de linguagem em situações.
Estabelecendo relações com as teorias utilizadas pelos mestrandos e doutorandos, o
curso partirá da Linguística Sistêmico-funcional: uma teoria que se preocupa com todos
os níveis da produção de linguagem partindo do contexto, social e de produção, portanto
dos significados e representação de linguagem em todos os níveis.
Serão apresentadas e utilizadas, metodologias de pesquisa ligadas ao levantamento,
organização e análise dos dados e adequação teórica ás teorias básica utilizadas pelos
participantes, e, adequando-se a elas ou justificando usos.
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Um Manual de Metodologia de Pesquisa – Há vários no Ceprile na Biblioteca Central)
Será indicada bibliografia complementar com base no trabalho dos participantes. Os
matriculados podem mandar e-mail com resumo de seu projeto para receberem
indicação inicial específica para seu trabalho (lbarbara@uol.com .br, indicando no,
assunto, aluno 20. Sem).
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