
  

 

MINICURSO: GÊNEROS DISCURSIVOS NA (HIPER)MÍDIA: DO JORNAL IMPRESSO AO 
JORNAL DIGITAL 

CARGA HORÁRIA: 3h DIA E HORÁRIO: 21/03 – das 14h às 17h 

PROPONENTE: Jaqueline Barreto Lé 

EMENTA 

Segundo Bakthin (2003:262), a riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas 
porque são inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque, em cada 
campo dessa atividade, é integral o repertório de gêneros do discurso, que cresce e se diferencia à 
medida que se desenvolve e se complexifica um determinado campo. No caso do campo ou domínio 
jornalístico,  essa heterogeneidade dos gêneros se revela na passagem do jornal impresso ao jornal 
eletrônico, em contexto hipermidiático, caracterizando um conjunto de práticas sociais e 
comunicativas que pertencem tanto ao meio impresso como ao meio digital. Torna-se aqui essencial 
a noção de domínio discursivo, que constitui, segundo Marcuschi (2008: 154-155), "muito mais uma 
esfera da atividade humana, no sentido bakhtiniano do termo, do que um princípio de classificação 
de textos e indica instâncias discursivas.[...]" Não abrange um gênero em particular, mas dá origem 
a vários deles, já que os gêneros são institucionalmente marcados. Apresenta-se, neste minicurso, a 
dinâmica social e cultural dos gêneros textuais/discursivos em esfera jornalística, bem como a 
natureza não linear e multimodal dos gêneros realizados em meio digital. Para tanto, serão 
abordadas práticas comunicativas tradicionais das versões impressas do jornal (artigo de opinião, 
notícia/reportagem, opinião do leitor, crônica, entrevista) e gêneros encontrados exclusivamente no 
portal eletrônico jornalístico (blog, tweet, enquete, plantão). Há destaque, ainda, para distinção 
entre gêneros e tipos textuais, entendendo-se os tipos como organizações linguístico-formais que se 
materializam nos gêneros. 

O presente minicurso interessa ao público-alvo na medida em que apresenta noções 
teóricas específicas (domínio discursivo, gêneros, tipos, hipertexto, hipermídia, linearidade) 
aplicadas aos estudos dos gêneros tanto do ponto de vista textual-comunicativo como do ponto de 
vista sociocultural. Sendo assim, estudantes e pesquisadores das áreas de Letras, Comunicação, 
Linguagens e Tecnologias poderão, aqui, discutir a proliferação social dos gêneros nos jornais 
impressos e digitais, atentando para o seu aspecto heterogêneo, dinâmico, discursivo e multimodal. 

BREVE CURRÍCULO DA AUTORA 

Graduada em Letras pela Universidade Federal da Bahia (1998), mestre em Letras pela 
Universidade Federal da Bahia (2002) e Doutora em Linguística pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (2012). No Doutorado, desenvolveu pesquisa na linha de Mecanismos Funcionais do Uso da 
Língua, com a tese intitulada "Referenciação e Gêneros Jornalísticos: sistemas cognitivos em jornal 
impresso e jornal digital." Possui vasta experiência  no ensino superior, nos cursos de Letras e 
Comunicação Social, atuando principalmente nos seguintes campos de estudo: linguística teórica, 
linguística aplicada ao ensino do português, linguística de texto, leitura e produção textual, 
gramática do português, formação sócio-histórica do português brasileiro. Atualmente é professora 
adjunta de Língua Portuguesa do Centro de Formação de Professores da Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia (CFP/UFRB) e professora colaboradora do Mestrado em Estudos Linguísticos da 
Universidade Estadual de Feira de Santana. (UEFS) 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Computador, projetor datashow, lousa e caixas de som para computador. 
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PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

VAGAS 

25. 

 


