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Texto
e
contexto
na
lingüística
sistêmico-funcional:
estratificação, metafunção e outros parâmetros para o estudo
da linguagem A lingüística sistêmico-funcional (LSF) é uma teoria da
linguagem e um método de análise de textos e seus contextos de
uso. Em sua perspectiva mais ampla, a LSF procura explicar como os
indivíduos usam a linguagem e como a linguagem é estruturada em
seus diferentes usos (Eggins, 2004). Este curso pré-congresso é uma
introdução aos principais parâmetros teóricos e metodológicos
utilisados na LSF e à sua aplicação à análise de textos. Exploraremos
a noção de estratificação e o que significa descrever a linguagem
como “um sistema semiótico complexo, tendo vários níveis ou
estratos” (Halliday & Matthiessen, 2004, p. 24). Além disso,
discutiremos as noções de metafunção e instanciação e sua interação
com os níveis de estratificação. Daremos atenção especial a registro
como configuração lingüística relacionada ao contexto da situação e a
gênero como elemento do contexto da cultura. Incentivaremos
também a reflexão sobre o potencial da LSF como ferramenta na
análise crítica do discurso e na análise sócio-semiótica de textos
multimodais.
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