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A Análise Crítica do Discurso e da 

Linguagem  

 Conceituação 

 

 Propõe-se a estudar a linguagem como prática social.  

 

 É possível defini-la como uma disciplina que se ocupa, 

fundamentalmente, de análises que dão conta das relações 

de dominação, discriminação, poder e controle, na forma 

como elas se manifestam através da linguagem (Santos, 

2009). 

 



 Fairclough propõe uma teoria social do discurso e estabelece 
uma relação dialética entre discurso e estrutura social.  

 

  

 O discurso é uma prática social tanto de representação 
quanto de significação do mundo, constituindo e ajudando a 
construir:  

 

 

 • identidades sociais 

 • as relações sociais  

 • os sistemas de crenças 



Aplicação 

 

 Enxerga o discurso como noção integradora de três 
dimensões:  

 

 • o texto 

  

 • a prática discursiva 

 

 • a prática social 

 

  



O texto é o elemento concreto, o objeto de estudo através do qual 

observamos a realidade em um certo contexto. Pode ser visto 

como uma fotografia de determinada sociedade, em determinado 

momento. 

 

A prática discursiva é a dimensão do uso da linguagem que 

envolve os processos de produção, distribuição e consumo dos 

textos.  

 

A prática social é a dimensão relacionada aos conceitos de 

ideologia e de poder: o discurso é visto numa perspectiva de poder 

como hegemonia e de evolução das relações de poder como luta 

hegemônica. 

Halliday percebe a linguística como a forma pela qual as 
pessoas compartilham significados por meio de recursos 
sistêmicos de significado. A linguagem é compreendida 
como um sistema semiótico.  

Halliday vê na linguagem a expressão de três 
funções para que a mesma se realize 
plenamente: interpessoal, ideacional e 
textual. 

Halliday enxerga na escolha das palavras a 
forma pela qual procuramos solucionar 
problemas e tarefas cotidianas. 



Da Demonologia das Bruxas 

Introdução 

 

 Nas palavras de Pearl, Demonologia é uma discussão complexa e longa sobre 

vários aspectos da magia e da bruxaria. 

  

 Embora Bodin tenha dividido a obra em 4 partes, pode-se entendê-la em 3: 

 

 Livro 1 – Parte 1: ampla discussão teórica sobre magia e demônios e até que 
ponto as pessoas podem se envolver seguramente com o oculto. 

 

 Livro 2 e 3 – Parte 2: aspectos da crença na bruxaria e na seriedade desta 
como crime. 

 

 Livro 4 – Parte 3: ensaio legal detalhado sobre o julgamento de bruxas nos 
tribunais. 



Metodologia da obra 

 

 

                                        

                                        CONFLITO 

 

 

 

Argumento central: bruxaria é traição contra Deus. 

 
 Ofensas contra a supremacia/majestade de Deus 

 Definição dos termos como chave para o conhecimento 

 Universo: relações ocultas. Povoado por demônios bons e maus.  

 Seres humanos no limiar, podendo lidar com ambos.  

  

Demonologistas 
franceses: defesa da 

Igreja Católica 

Bodin: todas as 
religiões são válidas 

em controlar e 
instruir pessoas 

Cria-se a preocupação em discernir a magia legal 
da ilegal. Bodin vê na INTENÇÃO a forma de se 
averiguar as práticas. 



 

Recorte histórico (1530-1596) 

 

1450 – 1700: Período das Bruxas – Auge entre 1550 e 1650 

 

Grande abismo sócio-intelectual entre classes na Europa 

 



Ápice da bruxaria 

 

Folclore e cultura popular: Irmãos Grimm 

 

 

 

 

 

O diabo e a avó  

O camponês e o diabo  

Pele de urso 

Os animais do senhor e os do diabo 

Os três cabelos de ouro do diabo 

O fuliginoso irmão do diabo 

 



O Grande Mal 

  

 Peste Negra: aproximadamente 1/3 da população europeia morreu em 

função da peste. 

  

 Divisão da cristandade com a Reforma 

 

Divisão da 
Cristandade 

Peste 
Negra 

Aumento da ideia do Grande Mal 
que cavalga pelo mundo 

Proliferação dos tratados de 
demonologia como o 
Malleus Maleficarum 



As guerras religiosas francesas 
 

1530: raízes do Protestantismo na França nos círculos intelectuais – período de tensão 
política e social. Inspirado por Calvino. 

1535: Repressão brutal do Governo para com o movimento, considerado herege. 
Protestantismo permanece como movimento marginal 

1559: Henrique II morre, deixando um vazio político. Catarina de Medici, sua viúva, 
alterna sua influência entre as facções político-religiosas de forma a minar o poder 
das mesmas.  

1562: Diante da insegurança de Catarina e de rivalidades na nobreza, os protestantes 
tornam-se mais presentes e ostensivos , aumentando o ódio por parte dos 
católicos. No ano em questão, tropas do ultra-católico Duque Francis de Guise 
massacram uma congregação de protestantes em suas rezas dominicais.  

1572: 24 de Agosto, Dia do Massacre de São Bartolomeu. Católicos parisienses 
matam seu vizinhos protestantes em suas casas e ruas. Levante espalha-se pelas 
cidades vizinhas. 3000 mortos em Paris, 8000 nos arredores, 100.000 ao final. 

1576: Tentativa infrutífera de encerrar as hostilidades. 

1588 - 1594: Morte do líder católico, Henrique de Guise; assassinato do Rei Henrique 
III; conversão ao catolicismo de Henrique IV. 



Jean Bodin 
O pensador 

 

 Jean Bodin (1529/30 – 1596) foi jurista, economista, filósofo,  

 historiador e um dos maiores teóricos políticos do século XVI. 

  

 Dentre suas obras destacam-se Os Seis Livros da República, obra que representa a 

consolidação do pensamento político e legal da França Renascentista, e Da Demonologia das 

Bruxas, em que o autor abarca os princípios da bruxaria, quem a pratica além da 

pormenorizada forma pela qual os casos referentes a tal tema devem ser julgados.  

  

 Considerado contraditório em alguns pontos de seu pensamento, principalmente no que 

tange às questões religiosas, permanece um consenso de que Bodin via na figura das leis 

divinas o caminho a ser trilhado para se conquistar a ordem e a disciplina (Turchetti, 2012). 



O pensador e a obra 

 
Jeanne Harvillier, Verbery, 1578. 

 

 

Explanação geral dos truques do Diabo, como as bruxas o  

serviam na maldade e das reuniões – sabás – em que cultuavam e copulavam 

com demônios. Possessões: caso de Nicole Aubery - O Milagre de Laon 

 

Ao longo de toda a obra, Bodin enfatiza a necessidade de se averiguar 

detidamente acerca do que é a bruxa e os atos que ela comete. 

 

Bodin, em seu senso de justiça, busca esclarecer pontos eventualmente  

duvidosos no trato da bruxaria da época, tornando os julgamentos mais  

precisos. 

 



Sistema de Parlements  - Jurisprudência na França 

 
Parlements: cortes supremas regionais. A de Paris era a mais antiga e maior. 

Na época de Bodin existiam outras sete. Os juízes de tais cortes eram nobres 

em sua maioria. 

 

Tais cortes não interferiam nas questões jurisprudenciais das outras. 

Funcionavam como 1ª instância para a nobreza e como corte de apelação 

para o povo em geral – incluindo os crimes de bruxaria. 

 

Cortes inferiores: miscelânea de casos.  Cortes municipais e rurais – formadas 

por pessoas mais simples – julgavam a bruxaria severamente. Em geral, os 

casos de bruxaria enviados às cortes superiores tinham as penas mitigadas. 

 



CORTES SUPERIORES X CORTES LOCAIS 



 A bruxaria era vista como um crime secular, sendo julgada 
juntamente com assassinato, roubo etc.  

 

 De acordo com Pearl, as cortes eclesiásticas – Inquisições  lidaram 
com o crime de bruxaria apenas na Espanha e na Itália. As 
Inquisições desses países, embora tomassem a bruxaria como 
ofensa de fato, procuraram vê-la como um problema de superstição 
popular. 

 

 Assim, buscaram educar os acusados e reconciliá-los à comunidade 
ortodoxa. A bruxaria nunca foi grande preocupação na Espanha e 
Itália, sendo poucos severamente punidos. 

 

 Contrariamente, as execuções na França eram maiores, progredindo 
em direção à Inglaterra e Escócia, sendo levadas ao extremo em 
localidades da Alemanha e Polônia. 
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