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Descrição (Caracterização Básica do Projeto):

Objeto de estudo/investigação: Analise crítica de discursos políticos e midiáticos, fundamentada nas
contribuições de Norman Fairclough, em consonância com os estudos da multimodalidade de Kress e
van Leeuwen, e da Linguística Sistêmica Funcional, de Halliday.

Objetivos da pesquisa: Analisar  criticamente  textos  veiculados  em diversos  suportes,  enfocando
gêneros  textuais,  discursos  e  identidades.  Para  tanto,  abordaremos  os  aspectos  gramaticais  e
multimodais na manutenção de ideologias, e de interesses hegemônicos.

Problematização e justificativa: A Análise de Discurso Crítica (ADC) se propõe a abordar textos que
circulam na sociedade e que visam desempoderar grupos menos favorecidos (FAIRCLOUGH, 2001;
2003). Isso acontece porque os textos têm efeito sobre as relações sociais, mantendo ideologicamente
determinados interesses hegemônicos (THOMPSON, 1985;  GRAMSCI,  1988).  Para proceder  essa
pesquisa, buscaremos identificar contextos sociais nos quais os recursos textuais sejam utilizados para
manter  interesses  hegemônicos,  analisando  como  gêneros,  discursos  e  identidades,  bem  como
aspectos gramaticais e multimodais são orquestrados para manter ideologias.

Aspectos teóricos e metodológicos: Para a realização das pesquisas, nos fundamentaremos nas
contribuições da Análise de Discurso Crítica, na vertente de Norman Fairclough. Para esse teórico, as
análises sociais devem ser textualmente orientadas, recorrendo aos estudos textuais de Halliday, a fim
de abordar os aspectos gramaticais nos textos. No que tange à multimodalidade, considerando que
esses geralmente são utilizados na construção textual, nos embasaremos nas investigações de Kress
e van Leeuwen, que construíram uma Gramática do Design Visual, com vistas à leitura de imagens.
Para  a  realização  das  pesquisas  adotaremos  uma  abordagem  qualitativa,  que  não  busca
generalizações, muito menos a objetividade. Isso porque as pesquisas em ADC visam desconstruir
determinados discursos hegemônicos na sociedade, e ao mesmo tempo, favorecer mudanças sociais.
Repercussões/Possíveis aplicações e impactos: Os desdobramentos deste projeto contribuirão para o
Programa, na medida em que pretendemos publicar os resultados das pesquisas realizadas. Além
disso,  esperamos contribuir  com as  pesquisas  na  área da ADC e  intervir  em contextos  situados,
favorecendo a mudança social.

Descrição do Financiador: Essa pesquisa não conta com financiamento. 


