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O minicurso que propomos tem como objetivo abordar, de 
forma teórica e prática, a relação entre linguagem e globalização por 
meio de um estudo transdisciplinar do discurso proposto por 
Fairclough (2006). De acordo com esta abordagem transdisciplinar, 
com base na Análise Crítica do Discurso (ACD), o foco da análise 
estará na análise social, concebida sob três aspectos: o evento social; 
a prática social e a estrutura social. Este tipo de análise, por se tratar 
de uma abordagem crítica da linguagem, abrange a teorização e 
descrição tanto dos elementos que levam à constituição de um texto, 
quanto da ordem social da qual os indivíduos fazem parte, atuando 
como sujeitos sócio-históricos (WODAK, 2004). Um aspecto 
marcante desta disciplina é o que diz respeito as suas possibilidades 
analíticas, justamente porque ela trata de questões compreendidas 
entre o linguístico e o social, voltando-se para o estudo da 
linguagem, visando, principalmente, depreender de que forma o 
poder é expresso ou manipulado por determinado indivíduo ou grupo 
social. Ressalta-se ainda que o discurso não se apresenta como uma 
simples e pura representação individual, mas são determinados e 
selecionados tento em vista os interesses da sociedade, tanto no que 
se refere às mudanças e interações sociais, quanto na concepção de 
mundo, como os valores culturais, as identidades e as formas de 
governo. Discurso também se relaciona a maneiras particulares de 
pesquisar a linguagem e outras formas semióticas que envolvem a 
multimodalidade textual. Este minicurso tem como público-alvo  os 
alunos de Letras e áreas afins, professores do ensino médio e 
universitário, profissionais e usuários do texto/discurso, e contempla 
a ementa: visão teórica da Análise Crítica do Discurso (ACD); 



propostas de análise a partir da análise social, concebida sob três 
aspectos: o evento social; a prática social e a estrutura social. 


