
 
 

ATIVIDADES ACADÊMICAS – 2019 / 1 OFERTA REGULAR 
(DISCIPLINAS DE 

60 E 45H) 
 
Área de concentração 

Linguística Teórica e Descritiva (Linha 1c: Estudos da Língua em Uso) 
Título e subtítulo da disciplina. O título deve ser estabelecido conforme código das atividades acadêmicas do Poslin (página 2). O subtítulo 
consiste no tópico variável a ser ofertado. 

Código 

Linguística Interacional: estudar a língua em interação social LIG961 C 
Professor (a) 

Ulrike Schröder 
Dia da semana Horário Carga horária (1 crédito= 15/ha) Vagas 

segunda-
feira 

regular (14h a 17:40h) [ x  ]    especial [       ] 60h [ x ]    45h [       15 

Tipo da disciplina Início da disciplina (60h) ou período da disciplina (45h) 

presencial   [ x ]     on-line  [  ]    semi-presencial   [  ]       
 

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 [ x ]       NÃO [  ] 
 

Programa 

A Linguística Interacional foi iniciada na Europa do final do século XX a partir da Análise da Conversa, da Linguística Antropológica e do 

Funcionalismo. Seu foco, porém, é mais voltado para a estrutura da língua falada e o papel específico da prosódia na fala. Com base em 

análises empíricas de dados em áudio e vídeo de interações in situ, esta linha de pesquisa linguística busca investigar fenômenos 

gramaticais, lexicais e discursivos, bem como as funções de uma língua nos contextos do seu uso concreto, para esclarecer como a língua é 

cunhada pela interação social e como, por sua vez, ela imprime sua marca em tal interação. Em 2018, foi lançada a obra “Interactional 

Linguistics: Studying Language in Social Interaction” por suas representantes principais, Elizabeth Couper-Kuhlen e Margret Selting, em que 

é apresentado o ‘futuro clássico’ dessa vertente no campo dos estudos linguísticos. A disciplina tem como objetivo o estudo aprofundado 

desse livro (close reading) para compreender e detalhar o quadro teórico, metodológico e empírico da Linguística Interacional.    
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Belo Horizonte, 3 de outubro de 2018. 

 

 

PROFESSOR(A) 

 
 

Bibliografia Básica 

COUPER-KUHLEN, Elizabeth; SELTING, Margret. Interactional Linguistics. Studying Language in Social Interaction. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2018. 

Pré-requisitos 

Bons conhecimentos do inglês instrumental. 

Leitura prévia de livros: 

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Análise da Conversação. São Paulo: Editora Ática, 2008. 

SIDNELL, Jack. Conversation Analysis. An Introduction. Malden, Oxford, Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. 

Outras exigências 

      


