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O livro Systemic Functional Linguistics and Critical Discourse Analysis, organizado 
por Lynne Young e Claire Harrison, é uma coletânea de trabalhos apresentados no 
28th Systemic Functional International Congress, realizado na Carleton University, Canadá, 
em 2001.  Como o tema do evento foi “Interfaces: Systemic Functional Grammar and 
Critical Discourse Analysis”, todos os trabalhos da coletânea tangem às relações e/ ou 
às diferenças entre estas abordagens ao estudo de linguagem e sociedade.

Já na introdução à  coletânea, as organizadoras estabelecem esse foco 
da obra, ressaltando que a Análise de Discurso Crítica (ADC) e a Lingüística 
Sistêmica Funcional (LSF), por um lado, compartilham uma perspectiva da 
linguagem como construto social, uma visão dialética da linguagem e uma 
ênfase em aspectos culturais do significado, e, por outro lado, diferem em seus 
propósitos analíticos: a LSF guarda um foco na construção de significados em 
diferentes contextos e focaliza o ensino de inglês como primeira e segunda 
língua, ao passo que a ADC é uma abordagem para análise de problemas sociais 
discursivamente manifestados.

Para Young & Harrison, o foco da ADC  na investigação de problemas 
sociais parcialmente discursivos faz com que a disciplina não constitua uma 
teoria nem um método,  ao contrário da LSF: “a ADC é diferente da LSF por-
que a ADC é uma abordagem para (ou, como alguns/mas têm preferido, uma 
perspectiva sobre) a análise de problemas sociais manifestados discursivamente, 
ou seja, não é nem uma metodologia nem uma teoria da linguagem” (p. 2).

Entretanto, pesquisadores/as renomados/as em ADC têm ressaltado jus-
tamente o contrário: a ADC é, sim, uma teoria e um método para mapeamento 
de conexões entre o uso da linguagem e relações de poder na sociedade (ver, 
por exemplo, Chouliaraki & Fairclough, 1999). A ADC não apenas propõe 
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uma reflexão teórica acerca do funcionamento da linguagem em práticas so-
ciais, como também propõe enquadres analíticos para a análise de textos, ou 
seja, métodos para análise de dados lingüísticos, entendendo que a unidade 
básica de comunicação – e portanto a unidade mínima para análise – é o texto 
(Wodak, 2003).

Nesse sentido, Magalhães (2004) tem, inclusive, utilizado o termo Teoria 
Crítica do Discurso (TCD) para se referir à perspectiva teórica que embasa o 
método de análise em ADC, enfatizando seu caráter como teoria e método para 
a investigação do uso da linguagem em práticas sociais contemporâneas.

Sendo assim, pode-se defender a perspectiva de que a ADC refere-se 
a um corpo teórico, baseado na teoria social sobre a linguagem no mundo 
atual, e a um corpo analítico, baseado em pressupostos da LSF, da Análise da 
Conversação, da Sociolingüística, da Pragmática etc. É bem verdade, entre-
tanto, que não há homogeneidade entre as diversas abordagens de ADC, como 
ressalta Meyer (2003). Isso não significa, contudo, que a ADC não configure 
um corpo teórico e analítico; significa, antes, que representa um conjunto de 
configurações teóricas e analíticas que compartilham uma visão crítica acerca 
da linguagem e um interesse na mudança social, embora apresentem diferentes 
enfoques teórico-metodológicos (ver, por exemplo, a perspectiva cognitiva de 
van Dijk, 1998; a perspectiva histórica de Wodak, 1996; a perspectiva social 
de Chouliaraki & Fairclough, 1999 e Fairclough, 2003).

Essa heterogeneidade de abordagens na ADC está relacionada, segundo 
Young & Harrison, à aproximação ou ao afastamento em relação à LSF. As autoras 
explicam que, se no início do desenvolvimento da ADC como disciplina filiada à 
Lingüística Crítica, as pesquisas das conexões entre linguagem e sociedade eram fei-
tas sempre por meio da LSF, com o amadurecimento da ADC alguns/mas analistas 
desenvolveram abordagens de ADC fora da LSF. As organizadoras da coletânea, 
porém, vêem na relação interdisciplinar entre ADC e LSF uma grande vantagem 
para a ADC: “a LSF provê uma metodologia sólida que pode ajudar a preservar a 
ADC do posicionamento ideológico (...), uma das vantagens da LSF para a ADC é 
embasar a preocupação com poder e ideologia em uma análise detalhada de textos 
em contextos reais de uso da linguagem” (p. 4).

Mesmo evitando colocar em pauta a discussão acerca do “posiciona-
mento ideológico” em ADC – a fim de não fugir ao propósito da resenha –, 
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é de se notar que parece haver um desequilíbrio nesse comentário da relação 
interdisciplinar, uma vez que a interdisciplinaridade pressupõe um ganho para 
ambas as disciplinas envolvidas na relação. E que vantagens a LSF tira dessa 
relação com a ADC? Ainda que Young & Harrison não façam menção a essa 
parte da relação interdisciplinar, avanços que a LSF pode alcançar por meio 
de uma aproximação com a ADC ficam patentes nos capítulos de Meurer e de 
Fairclough nessa mesma coletânea (ver a seguir).

Systemic Functional Linguistics and Critical Discourse Analysis está dividida 
em três partes: uma seção teórica e duas seções aplicadas. Young & Harrison 
explicam que, embora a linha divisória entre teoria e aplicação não seja clara, 
operaram essa divisão da coletânea em seções tendo em vista o uso de análises 
como apoio para desenvolvimentos teóricos (na seção teórica) ou como foco 
fundamental dos trabalhos (nas seções aplicadas). 

A seção dedicada a reflexões teóricas está dividida em quatro ensaios: 
“Analysing discoursive variation”, de autoria de Ruqaya Hasan; “Predication, propagation 
and mediation: SFL, CDA, and the Inculcation of Evaluative-Meaning Systems”, de Phil 
Graham; “Mapping distinction: toward a systemic representation of power in language”, de 
Tom Bartlett; “Role prescriptions, social practices, and social structures: a sociological basis for 
the contextualization of analysis in SFL and CDA” de José Luiz Meurer. 

A primeira seção aplicada, cujo foco são as identidades nacionais, é composta 
de quatro artigos: “Critical Discourse Analysis in researching language in the new capital-
ism: overdetermination, transdisciplinarity, and textual analysis”, de Norman Fairclough; 
“Prolegomena to a discursive model of Malaysian national identity”, de Faiz Sathi Abdul-
lah; “Celebrating Singapore’s development: an analysis of the Millennium Stamps”, de Chng 
Huang Hoon; “The representation of social actors in the Globe and Mail during the break-up 
of the Former Yugoslavia”, de Dragana Polovina-Vukovic.

Na segunda seção aplicada, dedicada às identidades institucionais, 
figuram sete artigos, a saber: “Authority and its role in the pedagogic relationship 
of schooling”, de Francis Christie; “The Principal’s Book: discursively reconstructing 
a culture of teaching and learning in an Umlazi High School”, de Ralph Adendorff; 
“Representations of rape in the discourse of legal decisions”, de Débora de Carvalho 
Figueiredo; “Bureaucratic discourse: writing in the ‘comfort zone’”, de Claire Harrison 
e Lynne Young; “Charismatic business leader rhetoric: from transaction to transforma-
tion”, de Arlene Harvey; “Ideological resources in biotechnology press releases: patterns 
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of theme/ rheme and given/ new”, de Inger Lassen; “We have the power – or do we: 
pronouns of power in a union context”, de Maurice Ward.

Em seu ensaio, Ruqaya Hasan discute a variação lingüística partindo 
do pressuposto de que para uma tal discussão há dois imperativos: entender o 
que está na origem da variação discursiva e o que a variação discursiva, por 
sua vez, produz. Essa perspectiva afina-se com a visão dialética da relação 
entre linguagem e sociedade que caracteriza a ADC, ressaltando o aspecto 
constitutivo do discurso (Fairclough, trad. 2001). Para Hasan, embora muito 
se tenha dito e escrito sobre discurso e mudança social – uma referência clara 
aos estudos em ADC – “as relações específicas entre fenômenos lingüísticos e 
sociais permanecem não-identificadas” (p. 16). Entretanto, tem sido mostrado 
que os conceitos de ordem de discurso e interdiscursividade caracterizam um 
caminho para o mapeamento sistemático dessas relações, uma vez que tais 
conceitos ligam teorias sociais e lingüísticas (Fairclough, 2000). 

O capítulo de Phil Graham propõe um enquadre teórico para a com-
preensão do “papel da mediação em processos de construção/ reprodução/ 
transformação de sistemas de significado avaliativo, ou axiologias” (p. 53). 
Graham mostra que a mediação cumpre papel central nesses processos ava-
liativos e, portanto, a compreensão dos mecanismos de mediação é essencial 
para a análise de significados. A discussão lembra a relevância dos conceitos 
de quase-interação mediada (Thompson, 1998) e de sistemas de desencaixe 
(Giddens, 1991) para trabalhos acerca de gêneros midiáticos.

O texto de Graham pode ser especialmente interessante para pesquisado-
res/as dedicados/as à análise de gêneros emergentes na modernidade posterior, 
uma vez que um dos méritos desse trabalho é relacionar as noções de gêneros 
discursivos e “sistemas tecnológicos” (p. 63), uma relação importante visto que 
vivemos um momento de franca expansão dos gêneros discursivos digitais. 

Em seu capítulo intitulado “Mapping distinction: toward a systemic repre-
sentation of power in language”, Tom Bartlett dedica-se a uma crítica à ADC por 
falhar na combinação entre “leituras contextualmente sensíveis de textos e a 
escala de análises necessárias para se tirarem conclusões sobre a instanciação 
de relações de poder no discurso” (p. 68). De acordo com essa perspectiva, 
análises em ADC extrapolam conclusões sociológicas de pequenas quantidades 
de textos minuciosamente analisados, ou seja, a crítica refere-se à ausência 
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de quantificações e grandes corpora comparativos. Trata-se de uma questão 
de escopo: em ADC, o objetivo não é analisar grandes corpora e ainda menos 
empreender análises quantitativas. Análises de discurso críticas objetivam 
mapear relações entre problemas sociais e recursos lingüísticos mobilizados 
na produção de textos – daí partirem de problemas parcialmente discursivos, 
geralmente implicados na má distribuição de recursos materiais e/ ou simbó-
licos, dado seu caráter crítico.

Bartlett reclama uma separação prévia das análises social e lingüística, 
que só deveriam ser casadas posteriormente, “sob condições estritas, a fim de 
eliminar efeitos inconscientes da ideologia do/a pesquisador/a na interpretação 
de seus dados” (p. 83). Tal observação vai na contramão dos desenvolvimen-
tos recentes da Teoria Crítica do Discurso, que indicam a análise integrada de 
questões sociais e recursos lingüísticos, uma vez que não há uma relação externa 
entre linguagem e sociedade, mas uma relação interna e dialética. Ainda de 
acordo com a perspectiva crítica, o engajamento pessoal do/a pesquisador/a 
com o problema pesquisado não implica uma parcialidade negativa, contanto 
que especifique sua perspectiva de análise e não simule uma suposta ‘impar-
cialidade científica’ (Chouliaraki & Fairclough, 1999).

A necessidade de maior integração entre teoria social e teoria lingüística 
é o foco do trabalho de José Luiz Meurer, que desenvolve uma tentativa de 
“expandir o corpo de conhecimento da inter-relação entre linguagem e socie-
dade” (p. 85). Para tanto, apóia-se na Teoria da Estruturação, sobretudo em 
seu expoente máximo, reconhecido nos trabalhos de Giddens. Em analogia aos 
conceitos de intertextualidade e interdiscursividade, Meurer propõe o conceito 
de intercontextualidade para se referir “aos vários contextos que se misturam 
para influenciar e serem influenciados por textos, discursos e outras práticas 
sociais” (p. 86). Essa noção parece ser especialmente relevante neste período 
de transformações rápidas, caracterizado pelo hibridismo.

Os conceitos tomados da Teoria da Estruturação para buscar fortalecer o 
embasamento social da LSF e da ADC são os de prescrições de papel (relacionado 
a posições sociais e identidades), de práticas sociais (ligado à ação habitual da 
sociedade institucionalizada) e de regras e recursos (elementos normativos rela-
cionados tanto à estrutura quanto à mudança social). Com base nesses conceitos 
sociológicos, Meurer visa trazer ao debate crítico sobre a linguagem a noção 
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de dualidade da estrutura, que se coaduna com a perspectiva de hegemonias 
como equilíbrios instáveis (Gramsci, 1995 [1955]). A discussão de Meurer 
deixa claro que, embora na LSF a relação entre o contexto situacional (e suas 
variáveis componentes) e as metafunções da linguagem seja trabalhada com 
minúcia (Halliday, 1991), a ADC contribui ao estabelecer elos entre o contexto 
cultural e o uso da linguagem. 

Assim como Meurer propõe uma articulação da Lingüística com a Teoria 
da Estruturação de Giddens para tornar mais robustas as bases sociais da LSF e 
da ADC, Fairclough tem sustentado uma articulação com o Materialismo Histó-
rico-Geográfico de Harvey e com o Realismo Crítico de Bhaskar (Chouliaraki 
& Fairclough, 1999; Fairclough, Jessop & Sayer, 2002; Fairclough, 2003). Em 
seu capítulo “Critical Discourse Analysis in researching language in the new capitalism: 
overdetermination, transdisciplinarity, and textual analysis”, Fairclough dá continuidade 
a esse debate, tomando como base o conceito de novo capitalismo – que diz respeito 
às “mais recentes de uma série de reestruturações radicais por meio das quais o 
capitalismo tem mantido sua continuidade” (p. 103) – para analisar, em um texto 
de Tony Blair, a separação entre o tempo-espaço nacional e o tempo-espaço global 
na legitimação dos ideais neoliberais. O uso do termo novo capitalismo não implica 
um foco exclusivo em questões econômicas, pois as transformações do capitalismo 
têm ramificações na vida social, na política, na educação etc.

A importância desse conceito para os estudos lingüísticos é que tais 
transformações resultaram em uma ordem socioeconômica baseada no co-
nhecimento – e, portanto, no discurso. A linguagem, então, assume hoje um 
papel mais significativo que no passado, e isso, por um lado, tem inspirado o 
desenvolvimento de teorias sociais conscientes desse papel e, por outro lado, 
tem evidenciado a relevância de uma Lingüística Crítica. Por isso o aprimo-
ramento de teorias acerca das “dialéticas do discurso” (p. 105) na ADC é uma 
contribuição consistente para a Lingüística contemporânea: não se podem 
negar as transformações radicais pelas quais essa ciência vem passando nas 
últimas décadas.

Feitas algumas ressalvas ao tratamento dado à relação interdisciplinar 
entre LSF e ADC, Systemic Functional Linguistics and Critical Discourse Analysis pode 
ser considerada uma boa coletânea de trabalhos sobre ambas as disciplinas. 
Embora na Introdução fique evidente um foco que tende a considerar apenas 
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as vantagens que a utilização de métodos de análise da LSF pode trazer a ana-
listas críticos/as de discurso, alguns capítulos do livro mostram que a recíproca 
também é verdadeira – ou seja, os avanços da ADC também podem ser úteis 
a trabalhos localizados no âmbito da LSF –, sobretudo os capítulos de Meurer 
e de Fairclough.

A coletânea poderá interessar tanto pesquisadores/as experientes em LSF 
ou em ADC que desejem aprofundar seus conhecimentos acerca da relação inter-
disciplinar entre as disciplinas quanto estudantes de ambas as áreas. Ressalte-se, 
entretanto, que o livro não traz abordagens introdutórias nem de LSF nem de 
ADC – não é esse seu escopo. Trata-se de uma contribuição relevante, visto que 
o rompimento entre essas fronteiras disciplinares é fundamental a abordagens 
que pretendam investigar o uso da linguagem em sociedade, sobretudo quando 
se pretende proceder à crítica de relações de poder parcialmente discursivas por 
meio de análise textualmente orientada. Não há dúvida de que a relação entre 
LSF e ADC, embora patente, ainda pode ser fortalecida.
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