NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
G Ê N E R O S :
Reflexões em Análise do Discurso.
De
Ida
Lucia
Machado e Renato de
Mello (Orgs.). Belo
Horizonte: Edições
NAD/FALE/UFMG,
2004. 350 p. ISBN:
8587470655.
Organizada por Ida Lúcia Machado e
Renato de Mello, a obra traz exposição
ampla sobre gêneros discursivos e
métodos de análise desses. São estudos
de vários autores, destacando-se
abordagens teóricas de Dominique
Maingueneau e Patrick Charaudeau.
Outros artigos estudam peculiaridades e
estratégias dos discursos. O livro se faz
essencial por revelar as possibilidades da
Análise do Discurso, vista, muitas vezes,
como uma metodologia de análise de
gêneros distintos e inusitados (Nota por
Pablo Alexandre Gobira R. Souza - UFMG).

TURISMO E EXCURSIONISMO
RURAL: Potencialidades, Regulação e Impactos.
De Maria Del Carmen
Matilde
Huertas
Calvente. Londrina:
Edições Humanidades, 2005. 160 p.
ISBN: 8589011577 .
O tema do turismo e excursionismo rural,
ainda pouco explorado no Brasil, é
destacado em sua relevância e
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contextualização à realidade brasileira.
No livro se discute, com rigor científico,
a conceituação de turismo e espaço rural;
a análise das diferentes escalas, da local
à internacional, em que atuam os diversos
atores sociais, organizacionais e
institucionais do turismo; e as
experiências brasileiras, enfocando a
importância do tema para o desenvolvimento turístico sustentável (Nota
por Thiago Duarte Pimentel - UFMG).

PROJETOS E RELATÓRIOS DE
PESQUISA EM
ADMINISTRAÇÃO.
De Carlos Alberto
Gonçalves e Anthero
de Moraes Meirelles.
São Paulo, Editora
Atlas, 2004. 199 p.
ISBN 8522438463.
A obra tem como foco os processos e
procedimentos que compreendem a
construção de projetos e a realização de
pesquisas em Administração. Abordando
o desenvolvimento de pesquisas nas
ciências sociais, os autores tratam, de
forma ampla, as questões metodológicas,
a estrutura de projetos e relatórios, a
escolha e construção dos instrumentos
de coleta de dados e os métodos
indicados para seu tratamento e avaliação
de resultados, concluindo com
recomendações especiais para o momento
de apresentação dos resultados (Nota por
Alexandre Teixeira Dias - CEPEAD/
UFMG).
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