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OBJETIVOS:
•
Introduzir a versão de Análise de Discurso Crítica (ADC) de Norman Fairclough;
•
Apresentar o aparato teórico-metodológico da ADC;
•
Discutir brevemente a relação entre discurso, ideologia e poder;
•
Discutir brevemente a relação entre a Análise de Discurso Crítica e a Linguística Sistêmica
Funcional;
•
Apresentar exemplos de análises de discurso críticas;
•
Oportunizar a produção de análises de discurso críticas.

EMENTA
Estudos de análise do discurso a

lesa.

PROGRAMA:
Texto: Teoria Social do Discurso (Fairclough: Discurso e mudança social)
Texto: Language and ideology (Fairclough : Criticai Discourse Analysis)
Texto: Language and power (Fairclough: Language and Power)
Texto: Ciência social crítica (Resende & Ramalho)
Texto: Análise de Discurso Crítica e Linguística Sistêmica Funcional (Resende & Ramalho)
Exemplos de ADC

PROCEDIMENTOS DIDATICOS:
Os alunos serão estimulados a participarem ativamente em sala durante as discussões do arcabouço teóricometodológico da ADC, levantando dúvidas, selecionando idéias-chave, contribuindo com exemplos etc.
No período de produção da análise de discurso crítica que será compartilhada no final do semestre com toda a
classe, os alunos serão estimulados a trocarem idéias com os colegas e com a professora a fim de receberem
gradativamente feedback sobre a análise em desenvolvimento.
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇAO :
Participação durante as discussões orais sobre os textos teóricos (30%), produção de uma análise de discurso
crítica (50%) e apresentação oral da análise produzida (20%).
BIBLIOGRAFIA MINIMA:
FAIRCLOUGH, Norman. Discurso e mudança social. (Trad . lzabel Magalhães). Brasília: Editora
Universidade de Brasília, 2001.
GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. (Trad. Raul Fiker). São Paulo: Editora UNESP,
1991 .
RESENDE, Viviane de Melo & RAMALHO, Viviane. Análise de Discurso Crítica. São Paulo: Contexto, 2006.
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