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CTS 027 

O DISCURSO DA CIÊNCIA E DOS SABORES POPULARES (07 créditos) 

 

EMENTA 

Esta disciplina propiciará aos alunos princípios teórico-metodológicos e analíticos oriundos da 

teoria da análise do discurso na sua dimensão sóciocultural e ideológica, para que eles possam 

compreender algumas articulações que ocorrem na comunicação científica entre os fenômenos da 

linguagem e o modo como estes se inserem no conhecimento humano. Da mesma forma, analisar-

se-á como é possível compreender o jogo que se dá no discurso da ciência ao ser confrontado com 

os saberes populares. Os tópicos são: 1. Estudos metodológicos e analíticos das teorias das 

linguagens na sua dimensão sócio-cultural e ideológica e as relações com a produção da ciência e 

do saber; 2. articulações que ocorrem entre os fenômenos da linguagem e o modo como estes se 

inserem no conhecimento humano; 3. o funcionamento do discurso: polifonia, gêneros, 

cronotopo, heteroglossia, etc; 4. relações de compreensão entre o jogo que se dá no discurso da 

ciência ao ser confrontado com os saberes populares; 5. linguagem, comunicação e ciência e suas 

relações com o meio sócio-cultural e ideológico; 6.análise do discurso científico e os discursos dos 

saberes do homem comum do povo: discurso e mídia científica, discurso e identidade, discursos 

populares. 
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