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Resumo: Entre as teorias da Análise do Discurso, existe um modelo, que consiste num 
instrumento eficaz para uma abordagem interacionista da complexidade discursiva, na 
medida em que permite a composição de um quadro descritivo e também explicativo 
acerca dos diferentes aspectos da constituição do discurso. É o Modelo de Análise 
Modular (MAM), desenvolvido na Universidade de Genebra, resultante da interseção de 
diversos trabalhos de várias correntes de pesquisa relacionadas à psicologia, à 
sociologia, à argumentação, à enunciação entre outras. Influenciado principalmente 
pela abordagem bakhtiniana de discurso como interação verbal, o modelo desenvolve 
uma concepção de discurso como a combinação de informações das dimensões 
linguística, textual e situacional. O MAM oferece um quadro teórico-metodológico que 
permite ao analista do discurso a compreensão da complexidade e da heterogeneidade 
das atividades discursivas. Para o MAM, as formas de organização discursiva consistem 
em sistemas de informações complexas que derivam do estabelecimento de relações 
entre sistemas de informações elementares, ou seja, os módulos que entram na 
composição dos discursos.  Dessa forma, ele permite a composição de um quadro 
descritivo e também explicativo acerca dos diferentes aspectos da constituição e da 
articulação do discurso. O MAM, em sua versão atual, apresenta módulos que definem 
cinco tipos de informações básicas: os módulos lexical e sintático, que contemplam a 
dimensão lingüística, o hierárquico, que contempla a dimensão textual, e os módulos 
referencial e interacional, que contemplam a dimensão situacional. O MAM define que 
os módulos são considerados sistemas de informação de base que têm origem nos três 
componentes do discurso. As formas de organização surgem da acoplagem entre 
informações nascidas dos módulos e/ou de formas de organização. O MAM distingue 
dois tipos de formas de organização: as elementares e as complexas. As formas de 
organização elementares fono-prosódica, semântica, relacional, informacional, 
enunciativa, seqüencial e operacional necessitam de uma articulação entre os módulos 
para serem descritas. Já as formas de organização periódica, tópica, polifônica, 
composicional e estratégica são consideradas complexas por surgirem da combinação 
de informações oriundas dos módulos e das formas de organização elementares. O GT 
que propomos está aberto a trabalhos que promovam discussões/reflexões teóricas 
e/ou metodológicas, tendo por base os estudos do discurso, considerando o MAM, ou 
um diálogo dessa abordagem com outras vertentes da AD ou com outras áreas do 
conhecimento.  
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