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Seminário de Tópico Variável em Linguística do Texto e do Discurso: Análise do discurso: a vertente francesa 

e a anglo-saxã 
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Professor 

Sônia Pimenta 

Bruno Machado 

Clarice Lage Gualberto  
Dia da semana Horário Carga horária (1 crédito= 15/ha) Vagas 

Terça regular (14h a 17:40h) [   ]    especial [       ] 60h [  ]    45h [  ]     30h [   ]   15h [  ] 30 
Tipo da disciplina Início da disciplina (60h) ou período da disciplina (45, 30 e 15h) 

presencial   [  ]     on-line  [  ]    semi-presencial   [  ] 01/08/2017 
 

Participação de convidado? (até 50% da carga horária, em forma de seminários) 

SIM [  ]       NÃO [  ] 
Dados da participação e do participante 

nome [       ]       instituição [       ]          carga horária [       ] 
 

Aceita candidaturas a vagas de isoladas? 

SIM [  ]       NÃO [  ] 
 

Observações (pré-requisitos, recomendações, leitura prévia de textos) 

Recomenda-se que os alunos tenham conhecimentos em inglês para a leitura de textos.  
 
Ementa 

Esta disciplina pretende ser um curso de formação básica para os alunos interessados em análise do discurso. Serão 

apresentados os principais teóricos e seus respectivos estudos sobre a AD (Análise do Discurso) e a ACD (Análise 

Crítica do Discurso). Dessa forma, esperamos alcançar os seguintes objetivos:  

a) proporcionar formação específica para análise de textos e discursos, tendo como base as teorias apresentadas; 

b) sensibilizar os participantes no que se refere à importância do conhecimento de diferentes vertentes para a 

formação do pesquisador; 

c) promover um espaço de diálogo entre as teorias, discutindo semelhanças e  diferenças; 

d) conscientizar os participantes acerca da necessidade da reflexão sobre texto e discurso; 

e) discutir aplicações e resultados de pesquisas atuais no Brasil e em outros países  sobre AD e ACD; 

f) produzir um artigo científico baseado nas leituras propostas, discussões em sala e nos seminários. 
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