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O curso apresenta uma introdução avançada aos Estudos do Discurso (ED) e ao exercício
de pesquisa discursiva nas Ciências Sociais e Políticas, através de um estudo de caso sobre
os discursos de alguns Movimentos Sociais no Brasil. ED compõe uma “transdisciplina”
fundamental em todas as disciplinas das Ciências Humanas e Sociais desde os anos 1960‐
1970. Desde final dos anos 1970, desenvolveu‐se uma linha mais sociopolítica em ED, a
Linguística Crítica (Fowler, et al.) e depois, desde os anos 1980, a Análise Crítica do
Discurso (ACD) ou Estudos Críticos do Discurso (ECD) (Fairclough, Wodak, Van Dijk, et
al.). A pesquisa nos ECD está focada sobre a manifestação e reprodução discursiva de
processos sociais como o abuso de poder e da dominação sociopolítica (racismo, machismo
e outras formas de desigualdade), e sobre as formas discursivas de resistência e luta contra
essa dominação. A Análise ou Estudo do Discurso não são um método de análise de texto,
fala ou discurso (como é a Análise de Conteúdo), mas uma disciplina com muitos métodos
qualitativos, como análise gramatical (sintática), semântica, pragmática, narrativa,
argumentativa, de gênero, ideológica, epistémica, multimodal etc., e métodos quantitativos
como a linguística de corpus. Dito isso, o curso pretende proporcionar (i) a aprendizagem
da pesquisa discursiva multidisciplinar nas Ciências Sociai, (ii) a leitura e discussão de
uma introdução aos Estudos do Discurso, (iii) a análise de um problema sociopolítico
fundamental a partir de suas manifestações discursivas, (iv) o estudo da bibliografia
relevante sobre o problema social estudado, (v) a construção de um marco teórico
multidisciplinar, (vi) o estabelecimento de um corpus de textos/discursos/documentos,
(vii) a aplicação de métodos de análise do discurso no estudo de fragmentos do corpus,
(viii) a interpretação sociopolítica da análise do discurso do corpus, (ix) a discussão dos
problemas e resultados da pesquisa, (x) e a elaboração de um trabalho final sobre um
tema afim ao projeto individual de pesquisa
Tema de estudo de caso: os discursos dos Movimentos Sociais
Em princípio, o curso oferece uma introdução geral ao estudo discursivo de problemas
sociopolíticos. De forma flexível, pode se adaptar aos interesses e pesquisas atuais
dos/das estudantes. Para o estudo coletivo do grupo e as análises mais praticas no
primeiro semestre estudamos um fenómeno sociopolítico muito concreto: os discursos
dos movimentos sociais.







Bibliografia internacional sobre Movimentos Sociais;
Teoria multidisciplinar sobre Movimentos Sociais;
Movimentos Sociais no Brasil;
Constituição de um corpus de textos/discursos de Movimentos Sociais;
Análise sistemática das estruturas e estratégias discursivas dos Movimentos Sociais;
Interpretação sociopolítica dos resultados.
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O marco teórico do curso e da pesquisa é multidisciplinar, e não se limita as teorias
correntes sobre Movimentos Sociais nas Ciências Sociais e Políticas. Será analisado
sobretudo o papel fundamental dos discursos dos Movimentos Sociais e as formas de
cognição social (conhecimentos, ideologias, atitudes, normas e valores) – e sua
reprodução discursiva. A bibliografia geral do curso é internacional, sobretudo de livros.
As leituras para as aulas e para a pesquisa coletiva podem ser artigos mais específicos
selecionados durante o curso.
Avaliação





Participação ativa nas reuniões e discussões (30%)
Relatórios/resenhas sobre parte da bibliografia (5%)
Análise de textos exemplos (15%)
Projeto/Trabalho final individual (50%)
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