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RESUMO

A partir da Teoria dos Blocos Semânticos (doravante, TBS), de Oswald Ducrot e Marion Carel, o presente trabalho analisa cenas do cinema de Harry Potter, mais precisamente,

seu efeito nos aspectos linguísticos, sociológicos, pedagógicos e psicológicos. O objetivo geral é flagrar sentidos de "tipos de professores"  desvelados a partir de uma cena desta

obra, à luz teórica da descrição de um trecho por DC (portanto) e PT (no entanto), os dois conectores bases da teoria. Especificamente, pudemos observar, assim, a produção de

sentidos de um quadro conservador versus um quadro mais moderno, em Hogwarts. Este resultado dialoga com a atualidade educacional brasileira, pois tal resultado ressignifica

o cinema enquanto materialidade de processo discursivo-semântico. Para atingir os resultados obtidos, foram coletados dados do cinema de Harry Potter, cujos filmes foram

vistos e analisados diversas vezes, a fim de que fossem definidos momentos pertinentes ao trabalho final. Houve consulta de acervo teórico disponível na biblioteca local e via

online.Os resultados obtidos provêm de pujante pesquisa e estudo, um tratamento científico que leva em conta a textualidade cinematográfica. Após definição do corpus e coleta

de dados, os mesmos foram comparados e analisados segundo a TBS, cujos conceitos foram apresentados no Minicurso Análise dos Contos de Fadas à luz da Teoria dos Blocos

Semânticos, bem como em palestras ministradas pelo orientador Júlio César Machado, leitura de artigos e análises à luz da teoria principal do projeto, discussões

interdisciplinares, e em diversas reuniões de estudo e norteamento, a fim de adquirir a postura teórica e científica necessária. É mérito da pesquisa produzir um panorama

interdisciplinar, dentro da semântica, especificamente em abordagens sociológicas, pedagógicas e psicológicas, já que o cinema produz desajustes sociais que signhificam na

sociedade; embora os jovens apresentem aversão à métodos tradicionais de ensino.
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