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Área de interesse:

Doutorado em Estudos Linguísticos – Subárea Linguística Aplicada – pela UFMG. Possui
interesses  de  pesquisa  em  práticas  discursivas  na  mídia  ou  em  outros  corpora,
especialmente as orientadas a minorias, grupos vulneráveis, questão racial e questão
religiosa, sob perspectivas de base linguística sistêmico-funcional a exemplo da Análise
Crítica do Discurso e da Semiótica Social.

Projeto de Pesquisa:

Gêneros  multimodais,  representação  e  construção  identitária  de  minorias  e  grupos
vulneráveis na mídia.

Este  projeto  prossegue  com  discussões  anteriores  (viés  do  projeto  apresentado  e
relatado em assembleia e para o grupão) sobre o mesmo tema, expandindo as análises
para discursos produzidos a partir de diferentes códigos semióticos, ou seja, não se
circunscreve ao espaço da linguagem verbal. Visa a analisar tanto a inserção quanto os
processos de representação e construção identitária de minorias e grupos vulneráveis
na mídia à luz de teorias discursivas e semióticas, com destaque para a constituição
multimodal dos textos, inserida em seus exatos contextos de situação e de cultura os
quais são responsáveis pela semantização dos recursos neles engendrados. Por outro
lado,  destaco a relação conflitiva dos discursos em tensão que caminham, na atual
conjuntura,  para  um  discurso  de  ódio  na  contramão  do  que  se  espera  ser  uma
democracia.
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Produção, distribuição e consumo do dmiscurso de ódio na mídia: um

olhar sob o ponto de vista das teorias de base Linguística Sistêmico-

Funcional

Production, distribution, and consumption of hate discourse in the media: an approach

from the perspective of theories grounded in Systemic Functional Linguistics

Cláudio Márcio do Carmo (UFSJ)

Resumo:   O  presente  projeto,  ancorado  em  teorias  de  base  linguística  sitêmico-
funcional, com uma abordagem qualitativa ou qualiquantitativa,  pretende dar vazão a
pesquisas sobre o discurso de ódio na mídia, partindo do princípio de que a mídia em
geral tem noticiado inúmeros casos de manifestações de ódio em maior ou menor grau,
enfatizando  especialmente  as  comportamentais  na  forma  de  crime  contra  pessoas,
religiões,  formas  de  pensamento  etc.  Dessa maneira,  aponta-se  uma incoerência  que
relaciona o cada vez maior  acesso a informações,  ligado tanto à ideia  de inclusão e
necessidade de respeito às diferenças, porém, com um aumento expressivo de episódios
de  comportamentos  de  ódio,  no  que  tange  a  questões  religiosas,  futebol,  a  minorias
étnicas, sexuais, dentre outras, justificando e trazendo à tona a necessidade de um olhar
para os processos de produção, distribuição e consumo não apenas da ideia e do discurso
de ódio em si, mas também do fato de que o que é da natureza do discurso e das ideias
ganhar espaço na esfera do comportamento na forma de preconceito, discriminação e de
manifestações de diversas ordens, estando na contramão da democracia e dirigindo-se
para o desrespeito ao ser humano.
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