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Participação de convidado? (até 50% da carga horária, em forma de seminários)

SIM [

]

NÃO [

]
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nome [

]

instituição [

]

carga horária [

]

Aceita candidaturas a vagas de isoladas?

SIM [

X

]

NÃO [

]

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

Seria interessante se os alunos já pudessem, antes do começo das aulas, adquirir ou procurar/xerocar os livros e artigos que
podem ser encontrados online, para agilizar o curso (vide Referências). Conhecimentos em francês são também esperados.
Ementa

O curso terá duas partes: uma dedicada à corrente de análise do discurso Semiolinguística e outra a conceitos ligados às
Narrativas de Vida. O sintagma em questão será aqui utilizado em seu sentido amplo, para referir-se não apenas a biografias
ou a autobiografias, mas também a narrativas diversas que pululam em documentos do quotidiano. Na primeira parte,
dedicada à análise do discurso Semiolinguística, serão examinados, de modo panorâmico, alguns pontos ou dados que são
capitais para sua existência, tais como: as suas origens; a contribuição do Dialogismo bakhtiniano à teoria, ou a união que é
operada entre esse conceito e a prática de analisar discursos; alguns de seus princípios de base: a divisão dos sujeitos, os
papéis sociais que eles assumem no exercício da comunicação, os princípios que regem tal teoria, os contratos, os modos de
organização do discurso, os efeitos do discurso. Na segunda parte do curso, veremos como é possível abordar narrativas e
sobretudo, narrativas de vida, por meio da Semiolinguística. Aí serão evidenciados alguns pontos precisos tais como: a
narrativa de vida e os sujeitos-narradores que ali se desdobram; o jogo ou a “costura” de identidades vindas do passado com
a identidade assumida pelo sujeito-narrador no tempo presente de sua escritura; finalmente, serão propostas algumas
aplicações da análise Semiolinguística sobre um corpus constituído por Narrativas de vida – que fogem do padrão genérico
imposto por livros inseridos em um espaço que chamamos de genealógico simples (biografias, autobiografias, Memórias) e
entram em outro espaço que chamaremos de genealógico-complexo ou transgressivo.
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