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Ementa 
 
A 'lingüística crítica' é uma abordagem que tenta casar um método de análise lingüística 
textual com uma teoria social da linguagem em processos políticos e ideológicos, 
recorrendo à lingüística sistêmico-funcional, de Halliday (1978, 1985, 1994, 2004). A 
abordagem crítica inclui a 'lingüística crítica' de Fowler et al (1979, 1991), o trabalho de 
Fairclough sobre linguagem e poder (1989, 1992a, 1992b), a abordagem da análise do 
discurso desenvolvida por Pêcheux (1982). Além desses autores, outros mais recentes 
contribuíram para a ampliação da proposta (Coffin e O’Halloran, 2006; O’Halloran, 
2005; Reynolds, 2000; Moore, 2006). Os textos incorporam ideologias ou teorias 
particulares, e o propósito é a interpretação crítica' de textos: "a recuperação dos 
sentidos sociais expressos no discurso pela análise das estruturas lingüísticas à luz dos 
contextos interacionais e sociais mais amplos"(Fowler et al., 1979: 195-196). O ponto 
teórico principal na análise de Fowler é de que qualquer  aspecto da estrutura lingüística 
carrega significação ideológica - seleção lexical, opção sintática, etc. – todos têm sua 
razão de ser. Há sempre modos diferentes de dizer a mesma coisa, e esses modos não 
são alternativas acidentais. Diferenças em expressão trazem distinções ideológicas (e 
assim diferenças de representação). 
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