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Ementa:
A língua trabalha nos processos sociais, construindo ativamente o contexto, ao mesmo tempo em
que ela é também sua expressão (LUKIN, 2013) e, nesse processo, os significados são influenciados
pelo contexto cultural – gênero - e pelo contexto situacional – registro - em que são intercambiados
(HALLIDAY, 1994, 2004). A língua é um modo de ação e não apenas uma expressão do
pensamento no que se refere às relações entre texto, contexto e suas extensões (MALINOWSKI,
1935). Por outro lado, tem sido aceito por estudiosos que tratam da língua e do texto (embora o fato
já estivesse claro para os profissionais da retórica, por milênios) que a apresentação implícita de
conteúdo pode facilitar a persuasão da audiência. Para os sociólogos, o noticiário jornalístico é uma
mercadoria no processo empresarial de fornecimento de formas de consciência. A pesquisa tem o
apoio teórico-metodológico da Linguística Sistêmico-Funcional (LSF), que envolve a noção de
avaliatividade (MARTIN, 2000, 2003), a avaliação ética, estética e de emoções – na construção de
um “mundo textual” que contribui na construção de contexto.
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