
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Disciplina: NFR 410051 - Tópico Especial: Análise do discurso: métodos e objetos

Professores Responsáveis: Dra. Mara Ambrosina de Oliveira Vargas

PLANO DE ENSINO

Créditos:
Semestre:

2
2015/2

Ementa:
Teorias sobre análise de discurso. Formações sociais e os novos objetos discursivos e suas
ferramentas de análise. Estudo das principais metodologias da análise do discurso

Objetivos:
Objetivo Geral:
- Aprofundar aspectos teórico-metodológicos da perspectiva da análise do discurso, visando
subsidiar a construção de ferramentas analíticas a serem utilizadas no processo de investigação
das dissertações e teses na área da saúde e da enfermagem.

Objetivos Específicos:
- Aprimorar conhecimento acerca da análise do discurso em suas diferentes tradições intelectuais.
- Diferenciar as principais metodologias de análise do discurso.
- Exercitar a utilização das metodologias na construção de unidades de análise a partir dos dados
empíricos obtidos na elaboração de dissertações e teses.
- Refletir sobre a conjuntura do cuidado à saúde, incorporando as perspectivas de análise do
discurso.
- Promover as potencialidades dos/as alunos/as para expor idéias e sustentá-las, bem como para
propor novos estudos, utilizando ferramentas de análise na perspectiva da análise do discurso.

Conteúdo:
1.Introdução à Análise do Discurso - principais correntes teóricas
2.Principais metodologias de análise do discurso (análise do discurso, análise crítica do discurso,
análise discurso na perspectiva foucaultiana e análise textual discursiva).
3.Discussão crítica da produção acadêmica com referencial analítico da análise do discurso.
4.At iv idade teór ico-prát ica do/a aluno/a enquanto um anal ista do discurso que
operacional iza/ interpreta um   funcionamento discursivo.

Metodologia:
A disciplina será desenvolvida em um Módulo presencial, concentrado, de 03 encontros, voltados a
cada temática selecionada. Também, serão desenvolvidas atividades à distância, via Plataforma
Moodle, e leituras para promover a discussão e aprofundamento das temáticas. Neste sentido, a
disciplina será composta de dois módulos – um presencial totalizando 20 horas e um à distância
totalizando 10 horas.
Para o desenvolvimento dos encontros está previsto aulas expositivo-dialogadas organizada pela
professora, realização de dinâmicas e discussões embasadas em leituras prévias de textos. Além
da bibliografia básica definida para cada encontro, poderão ser incluídas outras referências de
acordo com interesses do grupo, sendo que as referências recomendados estarão disponíveis na
Plataforma MOODLE, além de exercícios e atividades dirigidas.

Cronograma/Atividades previstas:

DATA ATIVIDADE/CONTEUDO MÉTODO LEITURA
RECOMENDADA
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30/09
14:00 - 19:00

Introdução à Análise do Discurso - principais
correntes teóricas

Atividade na Plataforma
Moodle e leitura crítica de
textos, orientada por
instrumentos. Estratégia à
distância - a data se refere ao
dia em que a atividade
proposta deve ser concluída.

Referências:
textos número 2,
10, 13;
Referências
Complementares:
textos número 1,
3, 4 e 5

14/10
14:00 - 18:00

Introdução à Análise do Discurso - principais
correntes teóricasPrincipais metodologias de
análise do discurso: análise do discurso

Aula expositiva dialogada
Discussão baseada em leitura
prévia de textos

Capítulo a ser
indicado das
Referências:
textos número 3,
6, 17

15/10
08:00 - 12:00

Principais metodologias de análise do discurso:
análise crítica do discurso e análise discurso na
perspectiva foucaultiana

Aula expositiva dialogada
Discussão baseada em leitura
prévia de textosProfessora
Convidada: Dra. Dulcinéia
Schneider

Capítulo a ser
indicado das
Referências:
textos número 5,
13, 13 e 15
Referências
complementares:
1, 2

15/10
14:00 - 18:00

Principais metodologias de análise do discurso:
análise textual discursiva.

Aula expositiva dialogada
Discussão baseada em leitura
prévia de textos

Capítulo da
referência
número 8
Referência
complementar
número 3

16/10
08:00 - 12:00

Discussão crítica da produção acadêmica com
referencial analítico da análise do discurso.

Dinâmica Grupal dirigida

16/10
14:00 - 18:00

Atividade teórico-prática do/a aluno/a enquanto
um analista do discurso que
operacionaliza/interpreta um funcionamento
discursivo.

Dinâmica Grupal dirigida

20/11
14:00 - 19:00

Realização exercício analítico, a ser
apresentado como manuscrito (texto de, no
máximo 10 paginas).

Orientação individual ou em
dupla à distância e ou
presencial, conforme demanda
aluno

Avaliação:
A avaliação será realizada com base na participação dos/as alunos/as nos encontros e nas
atividades individuais planejadas, via Plataforma Moodle. Além disso, será proposto exercício
analítico, a ser apresentado como manuscrito (texto de, no máximo 10 paginas) elaborado
individualmente ou em dupla.

Bibliografia Obrigatória:
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1. 1. BARONAS, Roberto L.& KOMESU, Fabiana (orgs.). Homenagem a Michel Pêcheux:25
anos de presença na Análise do Discurso. Campinas, Mercado de Letras, 2008.

2. CAREGNATO, R. C. A.; MUTTI, R. Pesquisa qualitativa: análise de discurso versus análise
de conteúdo. Texto Contexto Enferm, v.15, n.4, p. 679-84, Out-Dez, 2006.

3. COSTA, M. V.; BUJES, M. I. E. Caminhos investigativos III. Riscos e possibilidades de
pesquisar nas fronteiras. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.

4. FAIRCLOUGH, N. Discurso e mudança social. Tradução de Izabel Magalhaes. Brasília:
Editora Universidade de Brasília; 2001.

5. FOUCAULT, M. A ordem do discurso. São Paulo : Loyola, 2005.

6. MEYER, D. E.; PARAÍSO, M. A. Metodologias de pesquisas pós-críticas em educação.
Belo Horizonte: Mazza Edições, 2012.

7. MILANEZ, Nilton e GASPAR, Nádea (orgs.) A (des)ordem do discurso. São Paulo,
Contexto, 2010.

8. MORAES R; GALIAZZI M. C. Análise textual discursiva. 2. ed. Rev. Ijuí: Editora Unijuí,
2011.

9. PÊCHEUX, M. Análise de Discurso- Michel Pêcheux – Textos escolhidos por Eni P.Orlandi.
Campinas, Pontes, 2011.

10. RAMOS, F. R. S. O discurso da bioética na formação do sujeito trabalhador da saúde.
Trabalho, Educação e Saúde, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 51-77, mar. 2007.

11. SARGENTINI, Vanice & GREGOLIN, Maria do Rosário (orgs.). Análise do Discurso:
heranças, métodos e objetos. I CIAD. São Carlos, Claraluz, 2008.

12. SCHNEIDER, Dulcinéia Ghizoni; RAMOS, F. R. S. Moral deliberation and nursing ethics
cases - elements of a methodological proposal. Nurs Ethics May 22, 2012.

13. SCHNEIDER, Dulcinéia Ghizoni; RAMOS, F. R. S. Discursos pronunciados en los
procesos éticos de enfermería: análisis de los elementos de sustentación. Index de
enfermería digital, v. 20, p. 262-266, 2011.

14. VARGAS, M. A. O.;RAMOS, F R S. Tecnobiomedicina: implicações naquilo e daquilo que
a enfermagem faz em terapia intensiva. Texto & Contexto. Enfermagem, v. 17, p. 168-176,
2008.
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15. VARGAS, M. A. O.; MEYER, D. E. A textualização de corpos doentes através de imagens:
uma das lições da |UTI contemporânea. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 56,
n.2, p. 169-174, 2003.

16. VARGAS MAO, RAMOS FRS. Responsabilidade no cuidar: do tempo que nos toca viver
como enfermeiros/as intensivistas. Rev Escola Enferm USP 2011 agosto; 45(4).

17. VERDI, P.; DIAS, C. Análise de discurso em perspectiva. Teoria, método e análise. Santa
Maia: Editora UFSM, 2013.

Bibliografia Complementar
1. FERREIRA, M. dos S.; TRAVERSINI, C. S. A análise foucaultiana do discurso como
ferramenta metodológica de pesquisa. Educação Realidade, mar, vol. 38, n.1, p. 207-226,
2013.

2. FISCHER, R. M. B. Foucault e a análise do discurso em educação. Cadernos de Pesquisa,
n.114, p.197-223, novembro, 2001.

3. MORAES, R. ; GALIAZZI, M. do C. Análise textual discursiva : processo reconstrutivo de
múltiplas faces. Ciência educ , Abr, vol.12, n. 1, p.117-128, 2006.

4. ORLANDI, E. P. A análise de discurso em suas diferentes tradições intelectuais : o Brasil.
In : Anais do 1 Seminário de Estudos em Análise de Discurso ; 2003 Nov 10-13 ; Porto Alegre
: UFRGS, 2003.

5. SILVEIRA, R. M. H. ; BONIN, I. T. ; RIPOLL, D. Ensinando sobre a diferença na literatura
para crianças : paratextos, discurso científico e discurso multicultural. Rev. Bras. Educ, abr.,
vol. 15, n. 43, p.98-108, 2010.

6. VAL, G. M. do, AQUINO, J. G. A ordem do discurso jornalístico sobre educação : uma
análise das matérias da Folha de S. Paulo de 1996 a 2006. Educ. Rev. vol. 29, n. 1, p. 93-
100. 2006.

7. VARGAS MAO, RAMOS FRS. Autonomia na unidade de terapia intensiva: comecemos por
cuidar de nós. Rev Bras de Enferm. 2010 nov-dez; 63(6): 956-63.

Nota: Outros textos necessários serão colocados à disposição dos alunos para consultas
complementares no transcorrer da disciplina.

(outras poderão ser indicadas ao longo da disciplina):


