Editorial
É com grande prazer que anunciamos este segundo número especial da
Linguagem em (Dis)curso que tem com tema um campo de estudos ainda emergente
no Brasil: a Análise Crítica do Discurso. O fato de essas idéias e teorias serem, de
certo modo, novas para o público brasileiro já é, em si, um bom motivo para que
esta edição tenha sido concebida. Outro motivo é a possibilidade que este número
especial concretiza da apresentação, em um mesmo volume, de trabalhos de diversos
pesquisadores brasileiros e estrangeiros envolvidos com esse campo.
Os textos aqui publicados, tanto os relatos de pesquisas quanto os ensaios
teóricos e as retrospectivas, são relevantes seja como embasamento de futuras
pesquisas e debates seja como textos introdutórios aos leitores que desejam se iniciar
na Análise Crítica do Discurso.
A equipe editorial agradece o empenho das organizadoras desse número: as
professoras doutoras Carmen Rosa Caldas-Coulthard e Débora de Carvalho
Figueiredo.

Adair Bonini
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Apresentação
Essa coleção de artigos pretende apresentar trabalhos de pesquisa na área
de Análise Crítica do Discurso (ACD). Como essa é uma área relativamente nova no
Brasil, este número pretende também trazer a público textos de autores/as
consagrados/as na área de teorização sobre ACD. Além disso, alguns artigos,
publicados inicialmente em língua inglesa, estão pela primeira vez traduzidos para
o português (e.g. Wodak, Fowler e White), com o intuito de divulgar a ACD como
um novo campo de teoria e pesquisa prática no Brasil.1
A ACD já vêm sendo desenvolvida em alguns centros de pesquisa no Brasil,
como a UFSC, a UFMG, a UnB, a PUC-SP, e a UNISUL. Sentimos a necessidade, no
entanto, de compilar trabalhos relevantes desse campo, já que a bibliografia sobre
ACD em língua portuguesa ainda é insuficiente.
Os textos aqui apresentados representam uma boa mostra da produção teórica
em ACD, assim como da aplicação de algumas dessas teorias tanto no Brasil quanto
no exterior. Os textos foram organizados em três categorias: artigos, que envolvem
relatos de pesquisas onde as teorias da ACD foram aplicadas; ensaios teóricos, que
discutem e desenvolvem as respectivas teorias; e retrospectivas, ou estados da arte,
que traçam um panorama do desenvolvimento teórico e das aplicações em pesquisa
da Lingüística Crítica e da ACD. Sugerimos, a/o leitor/a ainda não familiarizado/a
com essa nova área, que inicie a leitura pelas retrospectivas, passando para os ensaios,
chegando, por fim, aos artigos de pesquisa.
Esperamos que este número temático venha a contribuir para o
desenvolvimento, no Brasil, desse campo de teoria e prática bastante proeminente
no cenário acadêmico internacional.
Carmen Rosa Caldas-Coulthard
Débora de Carvalho Figueiredo
(organizadoras)
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Todas as traduções foram feitas com anuência dos respectivos autores.
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