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2. EMENTA 

Princípios teórico-metodológicos e contextos epistemológicos da Análise do Discurso. 

Processos de constituição dos sentidos do discurso, considerado como um objeto integralmente 

histórico e linguístico. Análise de diferentes corpora discursivos. Leitura e produção de 

sentidos. Leitura e ensino.  

 

3. JUSTIFICATIVA 

Esta disciplina é de suma importância para os/as discentes dos cursos de graduação, 

especialmente graduação em Letras, pois propicia uma reflexão sobre a relação dialética entre 

discurso e sociedade e estimula a análise de como o discurso funciona nas práticas sociais, de 

como as escolhas discursivas materializadas nos textos constroem diferentes representações de 

aspectos do mundo e de como o discurso, concebido como um dos elementos das práticas 

sociais, contribui para a constituição das identidades sociais, para a construção das relações 

sociais, de sistemas de conhecimento e crença e para a reprodução ou contestação das relações 

de poder.  Tudo isso é fundamental para que os/as cidadãos/ãs, especialmente os/s futuros/as 

professores/as de línguas, possam olhar criticamente para os diferentes discursos que circulam 

na sociedade, para seus efeitos, e possam perceber a relação entre as mudanças discursivas e 

sociais.  

 

4. OBJETIVOS 

 Objetivo geral: 

- Apresentar os pressupostos teórico-metodológicos da Análise do Discurso.  

 

Objetivos Específicos: 

 

- Apresentar o histórico de constituição da Análise do Discurso. 

- Apresentar os conceitos fundamentais da Análise do Discurso. 

- Apresentar análises de diferentes corpora discursivos. 

 



- Abordar a leitura de textos a partir dos pressupostos da Análise do discurso.  

- Abordar o trabalho de leitura em contexto escolar, a partir dos pressupostos da Análise do 

discurso. 
 

5. PROGRAMA 

 Contexto epistemológico do nascimento da Análise do Discurso. 

 Princípios teórico-metodológicos da Análise do Discurso. 

 Análise de processos de constituição de sentidos do discurso. 

 Análise de corpora de natureza verbal. 

 Análise de corpora de diferentes semioses. 

 Leitura e ensino. 

 

6. METODOLOGIA 

A carga horária da disciplina será dividida asssim: 
a) atividades síncronas: 2h semanais (para a discussão de textos teóricos, a análise conjunta de material, 

a correção de atividades, a apresentação de trabalhos etc.) 
horário/dia da semana: às terças-feiras, das 8h às 10h 

Plataforma/Softwares que serão utilizados: Google Meet ou Skype ou M-conf-RNP 

 

b) atividades assíncronas: 1 hora e 30 minutos semanais (para atividades que possibilitem a interação 
entre o grupo e o aprofundamento de questões teórico-metodológicas e analíticas, por meio de 
leituras e produção de textos orais e escritos, tais como: discussão em fóruns, escrita de resenha e de 
artigo científico, análise de materiais diversos, wikis, podcast etc). 
horário/dia da semana: às terças-feiras, das 10h às 11h30min  
Plataforma/Softwares que serão utilizados: Moodle (onde o material será disponibilizado)  

 
7. AVALIAÇÃO 

Considerando a avaliação como um processo de permanente revisão crítica das práticas docente e 
discente e de formação, adotaremos diferentes tipos de avaliação, a saber:  
a. Análise de diferentes corpora discursivos e apresentação dos resultados da análise - 20,0 pontos – 

ao longo do semestre  
b. Exposição oral de artigos, de capítulos de livros que tomam como aporte teórico-metodológico 

alguma das abordagens de análise do discurso – 15,0 pontos –  ao longo do semestre 
c. Atividades diversas propostas no Moodle – 20,0 pontos – ao longo do semestre 
d. Produção de um artigo acadêmico-científico como trabalho final - 35 pontos – postagem no 

Moodle até 22/03/2022 
e. Apresentação oral do artigo produzido – 10 pontos -  22 e 29/03/2022 
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