
 
 

ATIVIDADES ACADÊMICAS – 2020 / 1 OFERTA REGULAR 

(DISCIPLINAS DE 

60 E 45H) 
 

Área de concentração 

Linguística Teórica e Descritiva / Linguística do Texto e do Discurso 
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 

Seminário de Tópico Variável em Linguística do Texto e do Discurso: Estrutura do discurso e 

interação 

LIG954 C 

Professor (a) 

Gustavo Ximenes Cunha 
Dia da semana Horário Carga horária (1 crédito= 15/ha) Vagas 

Quinta-feira regular (14h a 17:40h) [ X  ]    especial [       ] 60h [ X ]    45h [   ]     20 
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 [ X ] 
Dados da participação e do participante 

nome [       ]       instituição [       ]          carga horária [       ] 
 

Aceita candidaturas a vagas de isoladas? 

SIM [ X ]       NÃO [  ] 
 

Programa 

EMENTA: 

Estudo da relação entre a estrutura hierárquica do discurso e o processo de figuração (relação de faces, territórios 

e lugares), com base em contribuições teórico-metodológicas da abordagem genebrina para o estudo da 

organização do discurso (Escola de Genebra). 

 

PROGRAMA: 

1. Estudo do discurso como negociação: 

1.1 Análise das regras de estruturação hierárquica e funcional dos constituintes de textos dialógicos e monológicos: 

troca, intervenção e ato. 

1.2 As noções de completude (dialógica e monológica) e de relações de discurso (interativas e ilocucionárias). 

1.3 As exigências comunicativas e rituais de alcance da completude monológica. 

 

2. Análise da forma e da função de fenômenos estruturais ligados à completude monológica em trocas reparadoras 

(agonais): 

2.1 Construção de constituintes textuais monológicos e monologais (relações de discurso interativas e suas marcas 

– conectores e estruturas sintáticas). 

2.2 Construção de constituintes textuais monológicos e dialogais (trocas subordinadas de preparação e de 

clarificação). 

 

3. Análise da forma e da função de fenômenos estruturais ligados à completude dialógica de trocas reparadoras 

(agonais): 

3.1 Construção de constituintes textuais dialógicos e dialogais (expansão linear/horizontal da troca, relações de 

discurso ilocucionárias e suas marcas – conectores e estruturas sintáticas, ausência de ratificação). 

3.2 Construção de constituintes textuais dialógicos e monologais (trocas subordinadas de clarificação). 
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Pré-requisitos 

Leitura de textos em francês e em inglês. 

 

Leitura prévia: 

 

OLIVEIRA, R. P.; BASSO, R. M. Arquitetura da conversação: teoria das implicaturas. São Paulo: Parábola, 

2014. 

Outras exigências 

      


