
 
 

ATIVIDADES ACADÊMICAS – 2018/ 1 OFERTA REGULAR 
 
Área de concentração 

Linguística do Texto e do Discurso (Linha 2B: Análise do discurso) 
Disciplina Código 

STV em Linguística do Texto e do Discurso: a AD de Michel Pêcheux e seus seguidores.  LIG952 B 
Professor 

     Glaucia Muniz Proença Lara 
 
Dia da semana Horário Carga horária (1 crédito= 15/ha) Vagas 

6ª. feira regular (14h a 17:40h) [ X  ]    especial [       ] 60h       45h [  ]     30h [ X ]   15h [  ] 20 
Tipo da disciplina Início da disciplina (60h) ou período da disciplina (45, 30 e 15h) 

presencial   [ X ]     on-line  [  ]    semi-presencial   [ ] março/2018 
 
Participação de convidado? (até 50% da carga horária, em forma de seminários) 

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

nome [ Bruno Focas Vieira Machado ]     instituição [ UFMG ]          carga horária [ 15h ] 
 

Aceita candidaturas a vagas de isoladas? 

SIM [ X ]       NÃO [  ] 
 

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

É preciso saber ler em francês (leitura básica). 
 
Ementa 

A disciplina abordará questões relativas à fundação da disciplina Análise do Discurso por Michel Pêcheux em 1969, bem 
como trabalhará conceitos de sua base de formação: o Materialismo Histórico (a problemática da Ideologia com Althusser) e 
a Psicanálise (a problemática do Inconsciente com Lacan). A disciplina tem ainda como objetivo discutir as propostas de 
alguns dos principais seguidores de Pêcheux no Brasil e na França, tais como Eni Orlandi e Jacqueline Authier-Revuz. 
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