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Ementa
A disciplina focaliza a investigação das relações entre escolhas de certas formas linguísticas e as
ideologias e relações de poder que subjazem a essas formas. Guiado por propostas de análise do
discurso crítica e com o apoio do contexto analítico oferecido pela Gramática Sistêmico-Funcional,
tenta-se relacionar a noção macro da ideologia às noções micro dos discursos e das práticas sociais
de membros de grupo, estabelecendo um elo entre o social e o individual, o macro e o micro, o
social e o cognitivo. Essa abordagem da análise da ideologia e do discurso é especialmente útil no
exame do uso do discurso por diferentes grupos a fim de comunicar ideologias específicas para
membros do grupo ou fora do grupo.
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