
 

 

PROGRAMA DE ENSINO   

I – IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA: Tópicos em Análise do Discurso: imaginário e discurso mítico na análise 

do discurso 

ANO: 2 Semestre de 2015 -   CARGA HORÁRIA   60h 

Horário: 4 feiras das 8h às 12h 

RESPONSÁVEl:  Profª Drª Elza Kioko Nakayama Nenoki do Couto 

 

II. EMENTA -   

Panorama geral sobre a antropologia do imaginário de Gilbert Durand, com ênfase nos 

regimes de imagens.   

 Estudo da aplicabilidade da mitocrítica e mitoanálise. 

 

III. OBJETIVOS: 

 

GERAL Apresentar ao aluno as teorias e metodologias da antropologia do imaginário 

como um arcabouço teórico do “novo espírito científico”.  

 

ESPECÍFICOS 

-  Levar o aluno a refletir sobre alguns conceitos básicos: imagem, imaginação,  

imaginário; estruturas das imagens, regime diurno, regime noturno e regime 

crepuscular;  

- Promover a compreensão das principais ideias da antropologia do imaginário e sua 

relação com conceitos da linguística e análise do discurso: mito diretivo/interdiscurso; 

caráter dilemático do mito/valor saussureano; ambivalência do símbolo/heterogeneidade 

discursiva;  

   

- Conduzir o aluno a perceber que na antropologia do imaginário, esses princípios 

mantêm relação com a linguagem, entre a língua e o uso, entre a língua e o discurso; 

 

- Contribuir para reflexões acerca dos estudos da antropologia do imaginário nas 

pesquisas da área de Letras e ou áreas afins. 



 

IV. UNIDADES DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

-  as noções de: imagem, imaginação e imaginário; 

-  a enunciação dialética e o “regime diurno” de imagens; 

-  a enunciação eufemizante e o “regime noturno” de imagens; 

-  a enunciação conceptual e o “regime crepuscular”; 

- a metodologia: mitocrítica e mitoanálise. 

 

V. METODOLOGIA: 

-  teoria: aulas expositivas com exemplificação; 

-  prática: seminários de mitocrítica.  

 

VI.  AVALIAÇÃO: 

Considerará a participação ativa nas discussões, o desempenho no seminário e produção 

de um artigo. 
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Obs.: Outros títulos serão indicados conforme o desenvolvimento do programa 


