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Ementa: Tratamento do discurso como objeto teórico e como objeto empírico. Análise das
categorias que emprestam ao discurso a condição de heterogeneidade em seu funcionamento.
O papel da história, a noção de condições de produção, a noção de sujeito, de interdiscurso.
Diferentes modalidades de heterogeneidade.
Objetivos: Refletir sobre os deslocamentos conceituais que caracterizam a disciplina de Análise
do Discurso em relação aos objetos da Linguística. Delimitar os objetos de investigação do
discurso. Explorar as categorias que se constituem em objetos analíticos e as condições de
funcionamento da heterogeneidade discursiva através de diferentes materialidades:
constitutivas e marcadas na superfície do discurso.
PROGRAMA
1.Os objetos de investigação da Análise do Discurso
1.1. Discurso e texto
1.2. A centralidade do papel da história
1.3. Interdiscurso e memória discursiva
1.4. Materialidades intradiscursivas e suas relações com o interdiscurso
2.Discurso e Enunciação
1.5. A enunciação e seu funcionamento: modalidades
1.6. O funcionamento da polifonia
1.7. A noção de heterogeneidade enunciativa
1.7.1. Heterogeneidade constitutiva
1.7.2. Heterogeneidade mostrada
2.4 Análise do funcionamento da noção de heterogeneidade em textos
3.O sujeito dividido
3.1. A noção de posição-sujeito
3.2. A noção de lugar de enunciação
Análise do funcionamento das noções de posição sujeito e lugar de enunciação em
textos.
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