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RESUMO 

CRUZ, O.M.S.S. A Avaliatividade em pareceres de revista científica de Linguística: uma 

perspectiva sistêmico-funcional [tese]. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, LAEL, 2012. 220f. 

Esta pesquisa, inserida no grupo de pesquisa GEALIN, tem por objetivo analisar pareceres de 

artigos de uma revista científica de Linguística, tendo como embasamento teórico a 

perspectiva da Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 1994; HALLIDAY e 

MATTHIESSEN, 2004; EGGINS, 1994; THOMPSON, 1996; MARTIN, MATTHIESSEN e 

PAINTER, 1997), sobretudo a metafunção interpessoal, e o Sistema de Avaliatividade 

(MARTIN e WHITE, 2005). O corpus é constituído por 67 pareceres de artigos, organizados 

em três grupos: aprovados sem restrições (A), aprovados com restrições (AR) e reprovados 

(R). Por meio de uma abordagem de pesquisa qualitativa, cujos procedimentos metodológicos 

foram adaptados de Martin e White (2005), a investigação identificou treze tópicos 

(aboutness) abordados pelos pareceristas: Análise, Argumentação, Bibliografia, Contribuição, 

Forma, Língua, Metodologia, Objetivo, Resultado, Resumo, Tema, Teoria e Título, os quais 

foram analisados na perspectiva dos Subsistemas de Avaliatividade: Atitude, Engajamento e 

Gradação. No Subsistema Atitude, identificou-se considerável ocorrência da categoria 

Apreciação, com avaliações predominantemente positivas para o grupo de pareceres A e 

negativas para os grupos de pareceres AR e R. Instanciações típicas do Subsistema 

Engajamento revelam predomínio de posicionamentos heteroglóssicos nos três grupos de 

pareceres, embora se tenha observado um índice maior de posicionamentos monoglóssicos no 

grupo de pareceres A. O grupo de pareceres AR apresenta mais ocorrências de Expansão 

Dialógica, sobretudo por significados típicos da categoria Acolhimento. O grupo de pareceres 

R apresenta maior frequência de Contração Dialógica, predominantemente por recursos da 

categoria Negação. A análise do Subsistema Gradação mostra predomínio de ocorrências do 

tipo Força, com destaque para recursos de Intensificação, demonstrando aspectos positivos 

nos pareceres A e negativos nos pareceres AR e R. Recursos de Quantificação foram 

utilizados com maior incidência em avaliações negativas, sinalizando generalização na 

avaliação. Os resultados desta pesquisa trazem contribuições para estudos sobre 

Avaliatividade e o gênero parecer de revista científica, contribuindo também com a revista 

RL1, por meio de subsídios para melhorar ainda mais sua qualidade e prestígio. 

Palavras-chave: Linguística Sistêmico-Funcional; Avaliatividade; pareceres; gêneros 

textuais.  



 ABSTRACT  

CRUZ, O.M.S.S.. Appraisal in peer reviews of a Linguistics scientific journal: a systemic 

functional perspective [thesis]. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

LAEL, 2012. 220f. 

This study is part of GEALIN research group. It aims at analysing peer reviews from one 

Linguistics scientific journal and is based on the Systemic Functional Linguistics approach 

(HALLIDAY, 1994; HALLIDAY & MATTHIESSEN, 2004; EGGINS, 1994; THOMPSON, 

1996; MARTIN, MATTHIESSEN & PAINTER, 1997), especially on the interpersonal 

metafunction, and Appraisal System (MARTIN & WHITE, 2005). The corpus consists of 67 

peer reviews, organized in three groups: approved articles without restrictions (A), approved 

articles with restrictions (AR) and rejected articles (R). Using the paradigm of qualitative 

research approach, with methodological proceedings adapted from Martin & White (2005), 

the study identified thirteen topics (aboutness) discussed by referees: Abstract, Analysis, 

Argumentation, Bibliography, Contribution, Form, Language, Methodology, Objective, 

Result, Theme, Theory and Title. These topics were analysed under the perspective of 

Appraisal Subsystems: Attitude, Engagement and Graduation. Under Attitude, considerable 

occurrences of Appreciation were identified, with evaluations predominantly positive for 

group A and evaluations predominantly negative in groups AR and R. Instantiations of 

Engagement reveal a predominance of heteroglossia in all the three groups, although it was 

observed more instantiations of monoglossic positionings in group A. Group AR presents 

frequent occurrences of Dialogic Expansion through meanings of Entertain. Group R presents 

more frequency of Dialogic Contraction, predominantly through resources of Negation. 

Analysis related to Graduation reveals a predominance of Force, with more evidence to 

Intensification resources, demonstrating positive aspects in group A and negative 

significances in groups AR and R. Quantification instantiations were used more effectively in 

negative evaluations, indicating generalization in evaluation. This research can contribute to 

Appraisal studies and to the approach of scientific journals. It may also contribute to Journal 

RL1, providing information to improve its prestige. 

 

Key words: Systemic Functional Linguistics; Appraisal; peer reviews; textual genres. 
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INTRODUÇÃO 

 

“[...] language is itself not only a part of 
experience, but intimately involved in the 
manner in which we construct and organise 
experience. As such, it is never neutral, but 
deeply implicated in building meaning.”  

 (HALLYDAY e HASAN, 1989)1 

 

“Publique ou pereça”
2
, a célebre citação, cuja autoria é atribuída a diversas fontes, faz 

parte de uma cultura cada vez mais arraigada na comunidade científica nacional e 

internacional. Apesar de não se ter conhecimento exato acerca de sua primeira menção, sabe-

se que traduz significados ambivalentes: por um lado, denota significado pejorativo, 

sinalizando uma constante pressão por parte da academia para que cientistas e pesquisadores 

publiquem incessantemente. Schlendlindwein (2009) denomina esse fenômeno de “fordismo 

científico”, uma vez que artigos científicos são produzidos em massa, como em uma “linha de 

montagem”, na qual estão inseridos “do estudante de iniciação científica ao pós-doc, todos 

juntando partes para o mesmo resultado final: o artigo científico” (SCHLENDLINDWEIN, 

2009, p. 10). Segundo o autor, a lógica da produtividade passa a ser a lógica da repetição, e 

não a da criação, da novidade. O resultado, de acordo com o autor, é a existência crescente de 

cientistas e decrescente de Ciência. 

Por outro lado, a citação remete o leitor ou ouvinte a um aspecto positivo, no que se 

refere ao crescimento das publicações científicas, que têm sido cada vez mais recorrentes no 

meio acadêmico, possibilitando a divulgação do conhecimento dentro de comunidades 

discursivas específicas, constituídas por pesquisadores novatos e especialistas. Gruszynski, 

Golin e Castedo (2008, p. 3) confirmam a informação de Houghton (1975), segundo o qual, os 

primeiros periódicos científicos – Journal des Sçavans e Philosophical Transaction –, 

                                                   
1 HALLIDAY, M. A. K.; HASAN, H. Language, context and text: aspects of language in social semiotics 

perspectives. Oxford: Oxford University Press, 1989. p. v. 
2 De acordo com o site Wikipédia, as primeiras ocorrências dessa citação em inglês - “Publish or perish” -  datam 
de 1932, 1938 e 1942. A primeira ocorreu em um contexto não acadêmico, no livro Archibald Cary Coolidge: 

life and letters, de Harold Jefferson Coolidge; a segunda, em um contexto acadêmico, no vol. 24 da obra 

Association of American Colleges Bulletin; e a terceira, no livro The academic man: a study in the Sociology of a 

profession. Disponível em: <en.wikipedia.org/wiki/Publish_or_perish>. Acesso em:  30 abr. 2011. 
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publicados em 1665, contribuíram como modelos diferentes para a literatura científica: o 

primeiro influenciou o desenvolvimento das revistas dedicadas à ciência geral, sem 

comprometimento com uma área de conhecimento específica; o segundo tornou-se modelo 

das publicações das sociedades científicas, que apareceram em grande número na Europa 

durante o século XVIII. 

Ao discutir sobre divulgação científica, Volpato e Freitas (2003, p. 50) mostram que, 

apesar de a divulgação informal da ciência, via congressos, palestras, visitas, dentre outros 

meios, permitir uma rápida veiculação da informação, a divulgação formal (publicação 

impressa) é a maior responsável por oferecer credibilidade suficiente para que a informação 

seja aceita como referência para outros trabalhos. Nessa perspectiva, a publicação pode ser 

considerada, então, um ato social, devido à contribuição para a divulgação do conhecimento, 

sendo que, ao buscá-lo, pesquisadores acessam diversos meios de divulgação (periódicos, 

livros, revistas, teses e dissertações) para obter mais informação acerca de determinado tema. 

Isso corrobora o pressuposto de Estrela (2001, p.3) ao ressaltar que a leitura de textos 

científicos é um dos métodos mais recorridos para a obtenção do conhecimento.  

Diante da busca pelo trabalho científico escrito e de sua importância, é imprescindível 

considerar o processo de avaliação pelo qual ele passa antes da publicação, feito por 

avaliadores especialistas na área de conhecimento do referido trabalho. Essa avaliação, 

tradicionalmente denominada parecer, definida como “uma opinião de um especialista em 

resposta a uma consulta” (HOUAISS e VILLAR, 2001, p. 2.133), possibilita a legitimação do 

trabalho acadêmico e a veiculação do conhecimento de forma confiável. Sob esse ponto de 

vista, o parecer tem grande importância na academia porque apresenta o aval do parecerista 

acerca de determinado trabalho, trazendo críticas positivas e/ou negativas referentes a 

componentes de um artigo acadêmico, seja à parte formal (estrutura do trabalho e linguagem), 

à parte conceitual (teoria(s) envolvida(s) na pesquisa) e/ou à parte metodológica 

(procedimentos realizados na pesquisa).  

Tendo em vista a importância da publicação científica no mundo atual, que possibilita 

a divulgação de trabalhos de qualidade e referência, a presente pesquisa, inserida na 

Linguística Aplicada e desenvolvida dentro do Grupo de Pesquisa Abordagem Instrumental e 

Ensino-Aprendizagem de Línguas em Contextos Diversos, denominado GEALIN
3
, tem como 

                                                   
3 O GEALIN, cadastrado no CNPq, está ligado às linhas de pesquisa Linguagem e Educação e Linguagem, 

Educação e Tecnologia e é coordenado pela Profa. Dra. Rosinda de Castro Guerra Ramos. 
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objetivo analisar a avaliação presente no gênero
4
 parecer de artigos submetidos para 

publicação a uma revista científica da área de conhecimento de Linguística. Este trabalho 

busca, especificamente, identificar e analisar os elementos avaliados nos artigos submetidos e 

o posicionamento do parecerista ao elaborar a avaliação.  

O grupo de pesquisa ao qual este trabalho se filia, GEALIN, foi instituído em 2001 e é 

composto por pesquisadores do Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística Aplicada 

e Estudos da Linguagem (LAEL) e de outras instituições. O objetivo do grupo é 

[...] mapear tendências que se vão delineando no ensino-aprendizagem de 

línguas para fins específicos (abordagem instrumental) e as questões delas 

decorrentes, identificando como se articulam com as demandas emergentes e 

com as habilidades profissionais do docente, nessa modalidade de ensino.
5
  

Dentre as principais atividades desse grupo, destacam-se o estudo e desenvolvimento 

de temas relacionados ao ensino-aprendizagem de línguas para fins específicos e à descrição 

de gêneros textuais para implementação em contextos educacionais e profissionais. Nesse 

sentido, uma das contribuições desta pesquisa para o grupo consiste em mostrar a avaliação 

dos pareceristas nos artigos acadêmicos, considerando, sobretudo, as demandas mais 

recorrentes para que o trabalho de pesquisa seja aceito na comunidade acadêmica na qual o 

autor está inserido. A identificação das demandas dos avaliadores poderá oferecer também 

subsídios que servirão como suporte para a elaboração de cursos específicos que atendam às 

necessidades do público acadêmico no que se refere à escrita acadêmica.  

A busca por um tema interessante e instigante, capaz de contribuir com a comunidade 

acadêmica, foi um dos critérios primordiais para a idealização deste projeto de doutorado. 

Refletindo sobre isso, após a conclusão do mestrado na área de Estudos de Tradução na 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), vislumbrava três possibilidades de pesquisas: 

ampliar a pesquisa realizada ao longo do mestrado; propor uma pesquisa sobre outro tema, 

porém, relacionada aos Estudos de Tradução; ou lançar-me pelo caminho de estudos sobre 

discurso acadêmico, ideia que já me acompanhava há algum tempo. Esta última foi 

preponderante, visto que, em uma rápida pesquisa sobre esse tema, observei a ocorrência de 

estudos na área da Linguística Aplicada sobre gêneros acadêmicos diversos, embora não de 

                                                   
4 Entendemos o parecer como um gênero textual, a partir da definição de gênero proposta por Martin (2000, p. 
4): “We characterised genres as staged-goal-oriented social process”. 
5 Informações obtidas no site:  <http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhelinha.jsp>. Acesso em: 31 maio 

2010. 
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pesquisas que envolvessem especificamente a análise do gênero parecer de artigos de revistas 

científicas.  

Minha experiência profissional também influenciou na escolha do referido gênero, 

uma vez que, desde 1994, ocupo o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais no Ministério 

da Educação (MEC) e a elaboração de pareceres é uma das atividades rotineiras no meu 

ambiente de trabalho. Foi possível observar, em uma rápida leitura de pareceres técnicos do 

meu contexto profissional e dos pareceres acadêmicos constituintes do corpus da pesquisa, 

alguns pontos convergentes, apesar de versarem sobre assuntos diversificados. Chamou minha 

atenção, por exemplo, o fato de os dois tipos de pareceres apresentarem, aparentemente, 

marcas de imparcialidade e impessoalidade dos pareceristas, além da tendência e exigência de 

uma linguagem clara e objetiva. Em Beserra (2006), foram identificadas relações entre 

pareceres médicos e pareceres pedagógicos, o que levou a pesquisadora a estabelecer tais 

relações com as atividades sociais a que estão atrelados. Na visão dessa pesquisadora, as 

semelhanças e diferenças linguísticas e formais encontradas nos pareceres são relativas aos 

contextos situacionais e culturais nos quais são elaborados.  

Não se pode ignorar, no entanto, que buscar ser imparcial e impessoal, apresentar 

linguagem clara e objetiva não impedem a avaliação na linguagem, a qual é reveladora de 

envolvimento do parecerista com o texto produzido. A avaliação revela-se por marcas de 

subjetividade (de forma consciente ou não), por elementos modais (“pode”, “poderia”, 

“deve”, “deveria”) ou lexicais (epíteto, elementos circunstanciais, processos), perguntas 

retóricas, elementos de negação, metáfora gramatical, dentre outros. Assim, essa observância 

de elementos avaliativos em pareceres, aliada ao interesse de estudar a avaliação em artigos 

acadêmicos na área da Linguística, contribuíram para a idealização deste projeto no início de 

meus estudos.  

Outra motivação para a realização desta pesquisa refere-se ao fato de que, além de 

exercer o referido cargo técnico, atuei como docente em instituições públicas e particulares de 

ensino superior, fato que contribuiu para o meu interesse por temas relacionados à escrita 

acadêmica em português e em inglês, uma vez que, cada vez mais cedo, os discentes são 

levados a produzir textos de diversas naturezas: trabalho de conclusão de curso, artigo 

acadêmico, resenha crítica, resumo, dentre outros. Esses trabalhos são submetidos à avaliação, 

com diferentes graus de exigência, logicamente, mas devem se adequar às normas vigentes 

em cada comunidade discursiva.  
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No início de 2008, iniciei a procura por referências de estudos relacionados ao gênero 

parecer de revistas acadêmicas em bancos de dados eletrônicos e em portais de universidades 

e concluí que, no Brasil, análises sobre esse tema não pareciam proliferar, embora tenha 

encontrado pesquisas relacionadas a artigo acadêmico de um modo mais geral. Desses 

trabalhos, muitos não estão inseridos na área de pesquisa da Linguística e abordam aspectos 

mais amplos referentes à produção, edição e divulgação científica (MUELLER, 1997; 

KUNSCH, 2004; PESSANHA, 1998, 2005; GRUSZYNSKI, GOLIN e CASTEDO, 2008; 

SCHLENDLINDWEIN, 2009), à ética (PESSANHA, 2005; RODRIGUES, CRESPO e 

MIRANDA, 2006), aos procedimentos metodológicos e redacionais de um artigo acadêmico 

(VOLPATO e FREITAS, 2003). Não encontrei nenhum, no entanto, que se voltasse para a 

análise de elementos lexicogramaticais avaliativos presentes no gênero parecer de artigo de 

revista científica. 

O interesse em gêneros acadêmicos pode ser encontrado em vários estudos realizados 

na literatura, dentre eles Machado (2002), que se debruça sobre o gênero resumo; Motta-Roth 

(2002), que se volta para resenhas acadêmicas em diferentes áreas de conhecimento; Pilar 

(2002), que estuda o gênero redações de vestibular; Bernardino (2007), que investiga o 

metadiscurso interpessoal em artigos acadêmicos; Lins (2007), que discorre sobre o ensino 

dos gêneros discursivos no ensino de língua materna; Paula (2009), que trabalha com o 

metadiscurso interpessoal e textual em introduções de artigos científicos; Vian Jr. e Ikeda 

(2009), que se dedicam a estudar o gênero resenha acadêmica na formação de professores; 

Vivan (2010), que analisa processos verbais e metáforas interpessoais em artigos acadêmicos. 

Assim como ocorre nesta pesquisa, alguns dos trabalhos citados estão inseridos no escopo da 

Linguística Sistêmico Funcional (doravante LSF) e envolvem análise e descrição do discurso 

acadêmico na grande área da Linguística Aplicada. Entretanto, nenhum deles refere-se à 

análise de pareceres de artigos submetidos a alguma revista científica, fator que também faz 

parte do rol de justificativas para a realização da presente pesquisa. 

Diante desse levantamento bibliográfico, pude observar que o estudo do gênero 

parecer de artigo de revista científica não tem sido alvo da área da Linguística, em especial, 

da LSF e do Sistema de Avaliatividade, áreas de meu interesse. Até aquele momento de busca 

por referências sobre o mesmo tema no cenário de pesquisas, encontrei duas pesquisas, 

embora sem vínculo com a LSF: a primeira, realizada por Ramos-Álvarez et al. (2008), versa 

sobre a descrição de critérios de pareceristas ao analisarem textos acadêmicos na área de 

Psicologia. A segunda pesquisa, elaborada por Beserra (2006) e inserida no campo teórico da 
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sociorretórica de Bazerman (1994; 2005; 2006) e Miller (1994), mostra as diferenças 

linguísticas e formais em pareceres médicos e pareceres pedagógicos, relacionadas ao 

contexto cultural e situacional de cada área de conhecimento. 

Sintetizando os estudos da referida pesquisadora, o parecer médico “tem caráter 

epistolar, é curto e objetivo, apresenta léxico bastante especializado; a interlocução ocorre 

apenas entre um médico assistente (no jargão médico, o qual está acompanhando a evolução 

clínica do paciente) e outro especialista” (BESERRA, 2006, p. 487) e o parecer pedagógico, 

que tem a professora como parecerista, faz menção a aspectos atitudinais e de julgamento dos 

alunos, limitando-se à constatação das dificuldades da criança e menção ao critério de 

progressão da instituição. Em relação ao padrão de textualidade, consiste de um texto simples, 

constituído por períodos compostos por coordenação (BESERRA, 2006, p. 492).  

A LSF, como teoria fundante nesta tese, justifica-se pelo fato de que leva em 

consideração as escolhas em termos de significados e que essas escolhas estão inseridas em 

um contexto; ou seja, a LSF concebe a linguagem como um fenômeno atrelado às funções 

sociais, aos contextos sociais e às relações das quais a língua faz parte. Essas características 

possibilitam a investigação proposta nesta pesquisa, pois o parecer de artigo de revista 

científica é um texto específico, elaborado por avaliadores inseridos em uma comunidade 

discursiva também específica.  

Para identificar e descrever os elementos avaliativos nos pareceres de artigos da 

revista científica da área de conhecimento de Linguística, foi escolhido o Sistema de 

Avaliatividade
6
, consubstanciado na publicação de Martin e White (2005) e baseado nos 

pressupostos da LSF, por oferecer subsídios teóricos e metodológicos capazes de revelar 

como se concretiza a avaliação, ou seja, “[...] como escritores/ falantes aprovam e 

desaprovam, se entusiasmam e abominam, aplaudem e criticam, e como eles posicionam seus 

leitores/ouvintes para fazer o mesmo”
7
 (MARTIN e WHITE, 2005, p. 1). Assim, nesta tese, a 

identificação e análise dos elementos avaliativos nos pareceres levantaram dados que 

possibilitaram detalhar a avaliação dos pareceristas. Concomitantemente, foi possível estudar 

o posicionamento do pareceristas ao realizarem as avaliações.  

                                                   
6 No site do grupo de discussão de Gramática Sistêmico Funcional, existe uma lista contendo termos sistêmico-

funcionais traduzidos para o português, na qual o termo “Appraisal” recebe duas traduções: “Valoração” e 
“Avaliatividade”. Nesta tese, adota-se a nomenclatura “Avaliatividade”. A referida lista está acessível no site 

<http://www2.lael.pucsp. br/~tony/sistemica/>. Acesso em: 22 nov. 2010.  
7 Minha tradução para: “[...] how writers/ speakers approve and disapprove, enthuse and abhor, applaud and 

criticise, and with how they position their readers/ listeners to do likewise.” 
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Apesar de ainda incipientes no Brasil, estudos fundamentados no Sistema de 

Avaliatividade têm apresentado enfoques distintos e resultados que servem como referência 

para pesquisadores preocupados em analisar a avaliação em diferentes gêneros. Como 

exemplos de sistemicistas envolvidos em pesquisas sobre avaliação, especificamente no 

escopo da Avaliatividade, citamos Cabral (2007), que investiga manifestações linguísticas do 

Subsistema Atitude, especificamente, do campo semântico Julgamento em artigos escritos por 

jornalistas brasileiros; Rodrigues Jr. (2008), que, por sua vez, descreve os elementos 

discursivos de ideação (transitividade) e Avaliatividade em relatos de aprendizes de inglês; 

Paula (2009), que estuda o metadiscurso interpessoal e textual em introduções de artigos 

científicos; Vian Jr. (2009), que apresenta uma discussão sobre a possibilidade de análise do 

discurso envolvendo o Subsistema Gradação no português brasileiro; Almeida (2010), que, 

por meio de investigações do Subsistema Atitude, investiga os discursos orais de dois 

professores: um do curso de Letras e outro do curso de Direito; Ikeda (2011), que investiga a 

argumentação em um editorial sob a perspectiva do campo semântico Julgamento; Sobhie 

(2011), que estuda um artigo de opinião sobre novas tecnologias a partir do Subsistema 

Engajamento; Carvalho (2011), que analisa o Subsistema Atitude em resenhas de filmes, 

identificando maior frequência do campo semântico Apreciação, com polaridade negativa, 

destacando que o autor da crítica busca avaliar de forma mais racional e objetiva. 

Cabe ressaltar que, dentre esses estudos, somente o de Paula (2009) refere-se à análise 

de um gênero acadêmico e que nenhum deles aborda o Sistema de Avaliatividade como um 

todo, ou melhor, as pesquisas destacam a análise discursiva baseada em um dos Subsistemas. 

Diante da lacuna de estudos sobre o gênero parecer de artigo de revista acadêmica 

dentro do arcabouço teórico da LSF e de estudos sobre Avaliatividade no idioma português 

brasileiro, a realização desta pesquisa se justifica principalmente pela carência de pesquisas 

sobre o tema na área da Linguística Aplicada no contexto brasileiro e, adicionalmente, por 

atender a um provável interesse de escritores de artigos acadêmicos, que podem encontrar, 

nos resultados aqui apresentados, orientações sobre como elaborar ou melhorar a apresentação 

lexicogramatical, semântica e formal de seus artigos. 

Além desse público-alvo, este estudo pretende também contribuir para o programa de 

pós-graduação no qual estou inserida, Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), que abarca a linha de pesquisa 

“Linguagem e Educação”, e para as pesquisas realizadas no âmbito do Grupo GEALIN, uma 
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vez que o estudo se dedica à investigação do discurso em um gênero específico, acessado por 

uma comunidade acadêmica em particular, composta por pesquisadores que objetivam estudar 

e publicar artigos acadêmicos.  

Para alcançar os objetivos expostos, esta pesquisa se propõe a responder as seguintes 

questões: 

 Como ocorre a articulação entre o que é solicitado ao parecerista nas questões 

objetivas e a justificativa apresentada por ele?  

 Que tópicos são considerados pelos pareceristas nos grupos de pareceres 

aprovados sem restrições, pareceres aprovados com restrições e pareceres 

reprovados? 

 Em relação a pareceres aprovados sem restrições, aprovados com restrições e 

reprovados, como atuam os Subsistemas:                                                         

Atitude?; b) Engajamento?; c) Gradação? 

Para responder as questões propostas, o trabalho está organizado em três capítulos, 

além da Introdução e das Considerações finais. 

No Capítulo 1, apresento a fundamentação teórica, composta pela Linguística 

Sistêmico-Funcional, especificamente, a Gramática Sistêmico-Funcional desenvolvida por 

Halliday e seus seguidores (HALLIDAY, 1994; HALLIDAY e MATTHIESSEN, 2004; 

EGGINS, 1994; THOMPSON, 1996; MARTIN, MATTHIESSEN e PAINTER, 1997, dentre 

outros) e pelo Sistema de Avaliatividade, consolidado por Martin e White (2005).  

No Capítulo 2, apresento a metodologia da pesquisa e os procedimentos seguidos, 

contextualizando a temática investigada e relatando as etapas. Explico mais detalhadamente 

as questões relacionadas à publicação científica, aos papéis do editor e do avaliador e à 

questão da ética na publicação científica. Explico também a trajetória para acesso aos 

pareceres e a composição do corpus da pesquisa, apresentando um panorama sobre a revista 

que disponibilizou os pareceres e seu respectivo contexto. 

No Capítulo 3, apresento a análise dos dados e a discussão dos resultados, a partir da 

retomada das perguntas de pesquisas. 
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Nas Considerações finais, apresento os resultados obtidos neste estudo, bem como 

alguns caminhos de ampliação desta pesquisa e as eventuais dificuldades encontradas durante 

o percurso teórico-analítico. Por fim, destaco as contribuições deste trabalho para a 

Linguística Aplicada e, particularmente, para o GEALIN, apontando algumas possibilidades 

de utilização das discussões por outros estudiosos, professores de Línguas para Fins 

Específicos e escritores (iniciantes ou não), no sentido de explorar a compreensão, a descrição 

e a elaboração de artigos acadêmicos, de acordo com os critérios considerados relevantes por 

pareceristas e por revistas científicas.  
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Para apresentar a fundamentação teórica deste trabalho, este capítulo está estruturado 

em quatro seções. Na primeira delas, trago considerações sobre a LSF, tendo como base os 

trabalhos de Halliday (1994) e Halliday e Mathiessen (2004), abordados também em Halliday 

e Martin (1993), Eggins (1994), Thompson (1996) e Martin, Mathiessen e Painter (1997). 

Incluo informações sobre contexto de cultura, contexto de situação e as metafunções 

ideacional, textual e interpessoal, detendo-me com mais profundidade na metafunção 

interpessoal, devido ao enfoque da pesquisa. 

Na segunda seção, discorro sobre o Sistema de Avaliatividade, consubstanciado por 

Martin e White (2005), que se baseiam na metafunção interpessoal da linguagem 

(HALLIDAY, 1994; HALLIDAY e MATHIESSEN, 2004). Baseio-me também em Martin 

(2000, 2002, 2003 e 2004), Martin e Rose (2007) e outros pesquisadores interessados em 

estudar avaliação no discurso oral ou escrito.  

Na terceira seção, apresento questões teóricas sobre metáfora gramatical, a partir dos 

pressupostos de Halliday (1994) e Halliday e Mathiessen (2004), que são pertinentes para esta 

pesquisa.  

Tendo como base os pressupostos de Brown e Yule (1993) e Roulet, Fillietaz e Grobet 

(2001), dentre outros, na quarta seção abordo o conceito de tópico (aboutness), que possibilita 

a identificação dos assuntos mais abordados pelos pareceristas. 

 

1.1 Linguística Sistêmico-Funcional 

 

A Gramática Gerativo-Transformacional, desenvolvida por Chomsky e seus 

seguidores em meados dos anos 1950, considerava a língua como um sistema abstrato de 

regras, no qual a estrutura da oração assumia papel mais importante do que a própria 

mensagem, sem que fosse considerado o papel do contexto em que cada oração era 

empregada (THOMPSON, 1996, p. 2-7). Com o desenvolvimento da LSF, a partir dos anos 
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1960, pelo britânico Michael A. K. Halliday, o contexto passou a desempenhar papel mais 

importante e o texto passou a ser entendido como uma entidade atrelada a ele e vice-versa.  

A LSF, então, representou uma opção para os pesquisadores interessados nos aspectos 

semânticos do discurso e no estudo da influência do contexto de cultura sobre o contexto de 

situação e vice-versa. Por isso, dentre as possíveis teorias que promovem análises discursivas, 

o construto teórico proposto pela LSF é um dos que contempla o que se propõe estudar nesta 

pesquisa, porque oferece subsídios para a análise lexicogramatical e semântica dos pareceres 

estudados, considerando-se o contexto de situação (lexicogramática) e o contexto de cultura 

no qual foram elaborados e circulam.     

A LSF é definida por Halliday (1994, p. xiii-xxiii) como uma abordagem sistêmica, 

funcional, social e semiótica. 

É sistêmica porque concebe a linguagem como um sistema composto por um conjunto 

de escolhas (conscientes ou não), dentre as quais o falante seleciona uma a cada enunciado. 

Trata-se, também, para o autor, de um sistema probabilístico, já que, diante desse conjunto de 

escolhas, algumas serão mais prováveis do que outras, dependendo do contexto. Eggins 

(1994, p. 7-8) ressalta a relação de dependência entre língua e contexto, porque, na realização 

da linguagem, podem-se identificar características na informação que revelem dados sobre o 

contexto em que é realizada e, do mesmo modo, o contexto também pode mostrar o tipo de 

linguagem empregado em situações específicas. Assim, o contexto está presente no texto e as 

escolhas do escritor ou do falante vão depender do contexto em que o texto está inserido, por 

isso, a relação entre esses dois elementos é de interesse para a LSF. 

É funcional porque foi criada para investigar como a língua é usada em sua função 

comunicativa, ou seja, para verificar a realização da língua e seus significados (HALLIDAY, 

1994, p. xiv). O autor considera que a linguagem não é arbitrária porque evolui para satisfazer 

as necessidades humanas, sendo organizada funcionalmente de acordo com essas 

necessidades (HALLIDAY, 1994, xiii). Nesse sentido, vemos a importância do contexto 

porque todo texto (escrito ou falado) faz parte de um contexto de uso. A própria definição de 

texto na LSF segue critérios funcionais, pois é considerado uma instância da linguagem oral 

ou escrita, que realiza uma função em um contexto (HALLIDAY, 1989, p. 10). 

É social porque, segundo Halliday (1994, p. xxx), a língua é um fenômeno social, e 

não individual. De acordo com o autor, há um entrelaçamento entre código e cultura. O 
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fenômeno linguístico não é individual, mas coletivo, proveniente de um contexto social que 

determina a natureza do código utilizado. Portanto, nas palavras do pesquisador, “não se pode 

interpretar um texto no seu contexto de cultura sem uma visão geral da gramática por meio da 

qual ele é codificado”
 8

 (HALLIDAY, 1994, p. xxxii). Essa noção reitera o que o autor aborda 

em relação ao texto, produzido simultaneamente em dois tipos de contexto: o situacional, 

relacionado a uma situação específica, e o cultural, relacionado a padrões organizacionais e 

sociais em determinada cultura. 

É semiótica porque, diferentemente de outras abordagens gramaticais, “a língua é 

interpretada como um sistema de significados acompanhados por formas por meio das quais 

os significados podem ser realizados
9
” (HALLIDAY, 1994, p. xiv). De acordo com o autor, a 

realização e a compreensão do significado são importantes na análise de textos, pois texto é 

uma unidade semântica, e não uma unidade gramatical. Além disso, Halliday (1994, p. xv) 

destaca que o estudo da linguagem possibilita ao analista mostrar como e por que o texto 

significa aquilo que ele significa.  

Seguidores de Halliday corroboram a ideia da articulação entre o papel do significado 

e o contexto em que os enunciados são realizados. Thompson (1996, p. 8), por exemplo, 

reitera o pressuposto de Halliday (1994), explicando:  

A Gramática Funcional se preocupa em investigar a extensão das escolhas 
relevantes, tanto em termos de significados que podemos querer expressar 

(ou funções que podemos querer executar) e tipos de fraseados que podemos 

usar para expressar esses significados; e alcançar esses conjuntos de 
escolhas. Para identificar as escolhas dos significados, temos que atentar 

para o contexto: o que nós tipicamente queremos ou precisamos dizer na 

sociedade em que vivemos? Quais são os fatores contextuais que tornam um 
grupo de significados mais apropriado ou provável de ser expresso do que 

outro grupo?
10

  

Halliday e Mathiessen (2004, p. 20) propõem que a LSF possibilita diferentes 

dimensões de análise – estrutura, sistema, estratificação, instanciação e metafunção –, 

                                                   
8 Minha tradução para “You cannot interpret a text in its context of culture without an overall picture of the 

grammar through which it is encoded.”. 
9 Minha tradução para “A language is interpreted as a system of meanings, accompanied by forms through which 

the meanings can be realized.”. 
10 Minha tradução para “Functional Grammar sets out to investigate what the range of relevant choices are, both 

in the kinds of meanings that we might want to express (or functions that we might want to perform) and in the 
kinds of wordings that we can use to express these meanings; and to match these two sets of choices. In order to 

identify meaning choices, we have to look outwards at the context: what, in the kind of society we live in, do we 

tipically need or want to say? What are the contextual factors which make one set of meanings more appropriate 

or likely to be expressed than another?”. 
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resumidas a seguir, que se correlacionam e podem ser empregadas em pesquisas discursivas e 

em descrições linguísticas.  

A dimensão estrutura está relacionada à ordem sintagmática dos componentes da 

língua, chamados na linguística sistêmica de níveis (ranks). Pressupõe-se uma hierarquia entre 

as ordens que compõem essa organização, regida pelo seguinte princípio: oração – grupo ou 

frase – palavra – morfema. De acordo com Halliday e Mathiessen (2004, p. 21), ao se analisar 

a gramática, vê-se que cada parte exerce uma função específica em relação ao todo e que 

algumas unidades podem formar complexos, atuando juntas como uma única parte. 

A dimensão sistema refere-se à ordem paradigmática da língua, realizada por meio de 

opções ou de um conjunto de alternativas. Halliday e Mathiessen (2004, p. 24) destacam que, 

na análise de um texto, revela-se a organização funcional da sua estrutura e das escolhas 

potenciais diante de um contexto, considerando-se aquilo que poderia ter sido dito, mas não 

foi.  

A dimensão estratificação refere-se aos estratos componentes do sistema linguístico. 

Conforme refletem Halliday e Mathiessen (2004, p. 24-25), a linguagem é um complexo 

sistema semiótico que possui vários níveis ou estratos, denominados fonético, fonológico, 

léxico-gramatical e semântico. No nível fonético, encontra-se a interface entre os recursos do 

corpo, da fala e da audição; no nível fonológico, ocorre a organização do som da fala em 

estruturas formais e sistemas; no nível lexicogramatical, dá-se a união entre gramática e 

vocabulário, situados em dois polos de um “continuum simples”; e, no nível semântico, ocorre 

a concretização das experiências e relações interpessoais em significados. 

A dimensão instanciação consiste da realização do sistema linguístico no texto, 

considerando-se duas perspectivas: a linguagem como sistema e a linguagem como texto. 

Halliday e Mathiessen (2004, p. 26-27) explicam que o sistema da linguagem é instanciado 

em forma de texto, sendo sistema e texto dois fenômenos complementares. Assim, de acordo 

com os autores, ao estudar exemplares de textos, é possível identificar os padrões que eles 

partilham e descrevê-los em termos de tipos de textos. Os pesquisadores comparam a relação 

existente entre sistema e texto com a relação existente entre clima (weather) e tempo 

(climate): ambos fazem parte do mesmo fenômeno, porém, são vistos a partir de pontos de 

vista diferentes. 
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A dimensão metafunção mostra como a linguagem está organizada funcionalmente 

em termos de significados: ideacional, interpessoal e textual. O significado ideacional está 

associado à visão de mundo, de experiência (conteúdos e ideias) e da lógica (relação entre 

ideias). O significado interpessoal está ligado às relações sociais entre os participantes do 

discurso. O significado textual está relacionado à organização da mensagem e à sua 

associação ao contexto. Características referentes a essas metafunções serão detalhadas na 

seção 1.1.2. 

Assim, confirma-se que a relação entre texto e contexto é de suma importância. A 

seguir, esse assunto será abordado com mais detalhe. 

 

1.1.1 Contexto de situação e contexto de cultura  

 

Na visão funcionalista, como já registrado, a linguagem é vista como um instrumento 

de interação social, realizada com sujeitos determinados, tempo e espaço definidos, ou seja, 

em um contexto específico, que determina as formas da realização linguística. Nessa direção, 

é necessário definir-se contexto em duas dimensões: a da situação particular que rege uma 

dada realização verbal e a da cultura que a engloba.  

Para explicitar essas duas noções, Eggins (1994, p. 50) remonta aos estudos de 

Malinowski (1946, 1935), um dos pioneiros a considerar a linguagem como um fato social, 

sobre a impossibilidade de tradução literal da língua dos habitantes das Ilhas Trobriand para o 

inglês, sem conhecimento do contexto cultural daquela língua e de cada situação de interação 

verbal específica. Por isso, Mallinowski propôs a noção de context of culture, traduzida como 

contexto de cultura, que, como o próprio nome revela, considera os aspectos culturais 

envolvidos nas interações verbais.  O antropólogo propôs também a noção de context of 

situation, traduzida como contexto de situação, que se refere ao ambiente no qual o texto está 

sendo realizado, incluindo o ambiente verbal e a situação de uso. Para ele, esses dois tipos de 

contexto são fundamentais para a compreensão de um texto.  

Eggins (1994, p. 52) acrescenta os pressupostos de Firth (1935, 1950, 1951), linguista 

britânico influenciado pelas ideias de Malinowski, que propôs a analogia entre contexto e 

texto, e desenvolveu uma teoria mais ampla, de significado em contexto, destacando que, a 

partir da descrição de um contexto, pode-se predizer o tipo de linguagem a ser utilizada.  
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Halliday (1985; 1994), atraído também pelas ideias de Firth (e, consequentemente, de 

Malinowski), e por meio de uma perspectiva sociossemiótica, procura ver o texto em seu 

processo como um evento interativo, ou seja, uma troca social de significados. Assim, na 

perspectiva do pesquisador, o texto é uma forma de troca, um objeto e um exemplo de 

significado social em um contexto de uso específico. É um produto do meio, isto é, um 

produto de um processo contínuo de escolhas de significados.  

Dessa forma, depreende-se a importância de três elementos conceituais para a LSF: o 

contexto, o significado e o texto, sendo essa relação indissociável. Eggins (1994, p. 5-7) 

afirma que o contexto encontra-se inserido no texto; que o significado está relacionado à 

escolha daquilo que deve ser utilizado no momento do uso; e que o texto, por sua vez, 

consiste da interação linguística completa. Resumindo, a produção linguística, portanto, está 

inserida em um contexto (contexto de situação), que também está inserido em outro contexto 

mais amplo, em nível sociocultural (contexto de cultura).  

Assim, segundo Halliday (1989, p. 47), existe uma relação dialógica entre texto e 

contexto, pois o texto cria o contexto do mesmo modo que o contexto cria o texto. Eggins 

(1994, p. 7-8) também destaca a relação entre texto e contexto, explicando que “[...] o 

contexto está no texto: o texto traz consigo, como parte dele, aspectos do contexto no qual ele 

foi produzido e, possivelmente, dentro do qual ele seria considerado apropriado”
 11

. Halliday e 

Mathiessen (2004, p. 27-28) ilustram bem essa relação, ao afirmarem que: 

Um registro é uma variedade funcional da linguagem [...] – os padrões de 

instanciação de todo o sistema associado a um dado tipo de contexto (um 
tipo de situação). Esses padrões de instanciação mostram-se 

quantitativamente como ajustes nas probabilidades sistêmicas da linguagem; 

um registro pode ser representado como um contexto particular de 

probabilidades sistêmicas. [Destaques no original.]
12  

Levando em consideração a concepção de registro de Halliday (1989, p. 38-39), 

temos, então, uma configuração de significados associados a uma configuração particular de 

campo, modo e relações, chamados de variáveis de registro ou variáveis situacionais, que 

fazem parte do contexto de situação, seja ele oral ou escrito.  

                                                   
11“Minha tradução para “[...] the context is in the text: text carries with it, as a part of it, aspects of the context in 

which it was produced and, presumably, within it would be considered appropriate.” 
12

 Minha tradução para: “A register is a functional variety of language (...) – the patterns of instantiation of the 

overall system associated with a given type of context (a situation type). These patterns of instantiation show up 

quantitatively as adjustments in the systemic probabilities of language; a register can be represented as a 

particular setting of systemic probabilities.” 
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As variáveis campo, modo e relações estão relacionadas às principais funções da 

linguagem (ou metafunções): a ideacional (subdividida em lógica e experiencial), a textual e 

a  interpessoal. A variável campo é realizada por significados da metafunção ideacional (o 

que é dito ou escrito?); a variável modo é realizada por significados da metafunção textual 

(como é dito ou escrito?); e a variável relações é realizada por significados da metafunção 

interpessoal (quem diz ou escreve?, para quem diz ou escreve?). Eggins (1994, p. 11-13) 

esclarece que os significados da experiência (campo/metafunção ideacional) estão 

relacionados ao modo como percebemos, sentimos, experienciamos e representamos; os 

significados das relações e atitudes com outras pessoas estão relacionados às representações 

de poder e solidariedade; e os significados de modo estão relacionados à sequência lógica do 

pensamento, à organização do conteúdo na mensagem.  

A seguir, serão aprofundadas as metafunções da linguagem, com maior ênfase para a 

metafunção interpessoal, tendo em vista o foco desta pesquisa. 

 

1.1.2 Metafunções  

 

De acordo com Halliday e Mathiessen (2004, p. 29), a linguagem constrói a 

experiência humana porque é capaz de nomear as coisas e de proporcionar uma teoria de 

experiência humana e de relações pessoais e sociais. Assim, as orações são formas de 

representação e de troca de relações, consideradas por meio das metafunções ideacional, 

interpessoal e textual.  

É possível, portanto, entender um enunciado como “Ela comprou os livros para mim 

mês passado.” a partir de três significados: o do campo ideacional, da realização, composto 

pelos participantes da ação (quem faz o quê para quem); o do campo interpessoal, constituído 

pelas relações entre esses participantes, tendo em vista a modalidade no enunciado, 

relacionada, por exemplo, à certeza ou frequência do enunciado, ao tempo da ação, dentre 

outros; e o do campo textual, de organização da informação (informação dada e informação 

nova). Na próxima subseção, detalho a metafunção ideacional. 
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1.1.2.1 Metafunção ideacional   

 

Segundo Halliday (1994, p. 106-107), o mundo experiencial é realizado pelo sistema da 

transitividade, que constrói o mundo da experiência, modelada por meio de processos 

principais (materiais, mentais e relacionais) e intermediários (comportamentais, verbais 

e existenciais), sendo que cada um contém três componentes: o próprio processo, os 

participantes do processo e as circunstâncias a eles associadas. O autor esclarece que o 

processo é representado por um grupo verbal, os participantes são representados por um grupo 

nominal e a circunstâncias são representadas por um grupo adverbial ou sintagma 

preposicionado. O quadro 1.1 resume os tipos de processos e os respectivos participantes. 

  

Processo Participantes 

Material Ator, Meta, Extensão, Beneficiário13 

Mental Experienciador, Fenômeno 

Relacional Identificativo: Identificador, Identificado 

Atributivo: Portador, Atributo 

Comportamental Comportante, Comportamento, Fenômeno 

Verbal Dizente, Receptor, Verbiagem 

Existencial Existente 

Quadro 1.1 – Tipos de processos e participantes (baseado em HALLIDAY, 1994, p. 166) 

Os processos materiais indicam um evento ou uma ação que faz parte do mundo 

exterior do indivíduo – o processo do “fazer”. Os participantes principais são ator (aquele que 

realiza a ação e tem presença obrigatória na oração) e meta (participante a quem o processo é 

dirigido; é um participante opcional). Na voz passiva, a meta assume o papel de sujeito 

(HALLIDAY, 1994, p. 109-110).  

Os processos mentais indicam um fenômeno por meio de verbos que sinalizam 

percepção (“ver”), cognição (“saber”) e afeição (“gostar”), tendo como participantes o 

experienciador (o que sente, sabe ou gosta) e o fenômeno (o que é sentido ou percebido pelo 

experienciador). Os processos mentais possuem, normalmente, um participante humano, e os 

fenômenos podem ser coisas ou fatos.  

                                                   
13 Halliday e Mathiessen (2004, p. 293) destacam que os processos materiais e verbais e, ocasionalmente, os 

processos relacionais, podem apresentar também o participante chamado beneficiário (aquele para quem o 

processo é destinado ou dito). 
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Os processos relacionais constroem o ser de modos diferentes, variando entre o modo 

atributivo (X é um atributo de Y) e o modo identificativo (X é a identidade de Y). São 

classificados em intensivos, circunstanciais e possessivos. 

Os processos relacionais atributivos são constituídos pelo portador e pelo atributo e 

os processos relacionais identificativos são constituídos pelo identificador e pelo 

identificado.  

Os processos comportamentais são intermediários entre os processos mentais e 

materiais, com características mistas. Representam comportamento tipicamente humano e são 

realizados por um ser consciente, denotando, segundo Halliday (1994, p. 139), as 

características menos distintas de todos os processos. O autor destaca que o processo 

comportamental é o mais difícil de se identificar porque os limites entre esse processo e os 

outros são muito tênues. 

Os participantes do processo comportamental são o comportante (ser consciente e 

animado que realiza a ação) e a extensão (que define o processo).  

Os processos verbais são representados não só por verbos de fala, como “dizer”, 

“oferecer”, dentre outros, mas também por verbos que introduzem uma elocução, como 

“indicar”, “mostrar”, “apontar”, etc. Segundo Halliday e Mathiessen (2004, p. 253), os 

processos verbais desempenham um papel importante no discurso acadêmico, tornando 

possível citar e relatar pesquisas referentes a outros pesquisadores. Não são utilizados 

exclusivamente por participantes conscientes, pois o dizente, segundo o autor, pode ser 

qualquer coisa que emita um som, como, por exemplo, “meu relógio” (HALLIDAY, 1994, p. 

140). 

Os processos verbais contêm quatro participantes: dizente (que realiza a ação), 

receptor (para quem a ação é destinada), alvo (entidade atingida pelo processo verbal) e 

verbiagem (elocução ou mensagem). 

Os processos existenciais são representados pelo verbo haver e estão situados entre o 

processo relacional e o material, sendo as ações referentes ao ser, existir e acontecer. 

Frequentemente, vêm acompanhados por uma expressão de tempo ou de lugar. No processo 

existencial, há somente um participante, que é o existente.  
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Os elementos circunstanciais, de acordo com Halliday e Mathiessen (2004, p. 259), 

ocorrem tipicamente com todos os tipos de processos, embora haja algumas combinações 

mais típicas, por exemplo, as circunstâncias de modo são mais comuns em orações com 

processos mentais e verbais.  Considerando-se que o estudo dos elementos circunstanciais não 

faz parte da proposta desta tese, não haverá aprofundamento sobre esse tópico.  

Na sequência, apresento a metafunção textual. 

 

1.1.2.2 Metafunção textual  

 

A organização da mensagem é realizada na oração por meio da estrutura temática
14

, 

definida por Halliday (1994, p. 37) como a estrutura que dedica à oração sua característica 

como uma mensagem. O autor destaca que essa estrutura é formada por dois elementos: tema 

e rema. Tema é o elemento que serve como ponto de partida da informação, sobre o qual o 

restante da oração vai se referir, e rema é a parte da oração na qual o tema é desenvolvido, 

aquela que pode conter informação nova (EGGINS, 1994, p. 275). 

A metafunção textual não é desenvolvida aqui detalhadamente porque o objetivo 

deste trabalho não é analisar a estrutura tema/rema nos pareceres ou como se dá a organização 

das informações nas avaliações, mas sim verificar os elementos avaliativos dos pareceres, 

assim como o posicionamento dos pareceristas ao transmitirem as respectivas avaliações. 

Portanto, dentre as três metafunções abordadas por Halliday em sua gramática, a metafunção 

interpessoal, apresentada a seguir, é a que recebe maior aprofundamento nesta tese.  

 

1.1.2.3  Metafunção interpessoal  

 

A metafunção interpessoal refere-se à interação entre os participantes do discurso, na 

qual o falante assume um papel de fala e demanda do seu ouvinte uma resposta. Halliday 

(1994, p. 68) indica que, ao proferir um enunciado, “o falante adota para si um papel 

particular no discurso e, dessa forma, atribui ao ouvinte um papel complementar que ele quer 

                                                   
14 A terminologia estrutura temática (tema e rema) foi criada por linguistas da Escola de Praga. 



34 

 

que este adote”
 15

. Ocorrem, então, situações comunicativas distintas, como um pedido, um 

convite, uma avaliação, uma rejeição, dentre outras, que são realizadas na interação entre os 

falantes ou uma troca, na qual dar implica receber e pedir implica dar. Nesse contexto, os 

interlocutores desempenham os principais papéis de fala: dar e pedir, nos quais estão 

incluídos todos os outros papéis (HALLYDAY, 1994, p. 68; HALLIDAY e MATHIESSEN, 

2004, p. 107). Essa troca é natural e constante nas interações, uma vez que o falante ou 

oferece algo ao ouvinte (uma informação, por exemplo) ou pede algo ao ouvinte 

(HALLIDAY, 1994, p. 68). Nessa relação, ocorre uma troca (“commodity”) de bens e 

serviços ou de informação, conforme indica o quadro 1.2. 

Troca  
 (Commodity) 

 
Papel na troca 

 
(a) Bens e serviços  

 

 
(b) Informação  

(i) Dar  Oferta 
Você gostaria de um bule de chá? 

Declaração 
Ele está dando a ela o bule de chá.  

(ii) Pedir  Comando 
Dê-me aquele bule de chá. 

Pergunta 
O que ele está dando a ela? 

 Quadro 1.2  – Dar ou pedir bens e serviços e informação (HALLYDAY, 1994, p. 69; minha trad.)  

As funções de fala - oferta, comando, declaração e pergunta, de acordo com 

Halliday (1994, p. 69), envolvem respostas de aceitação/rejeição (oferta), 

conformidade/recusa (comando), concordância/contradição (declaração) e/ou 

resposta/rejeição (pergunta). Sintetizando, para dar ou pedir informações, recorre-se, 

principalmente, a enunciados declarativos e interrogativos. Para pedir bens e serviços, 

recorre-se, principalmente, a enunciados imperativos. 

De acordo com Halliday (1994, p. 70-71), a interação pode ocorrer com função 

semântica de troca de informações e de bens e serviços. Thompson (1996, p. 38) reitera as 

palavras de Halliday ao propor que é por meio da troca de bens e serviços ou de informação 

que as pessoas interagem. A função semântica da oração como troca de informações é 

denominada proposição, sendo que a informação contida na oração pode ser discutida, ou 

melhor, aceita, negada, posta em dúvida, argumentada, reiterada, questionada, e assim por 

diante. Por outro lado, a função semântica da oração como troca de bens e serviços é 

denominada proposta.  

                                                   
15 Minha tradução para: “[...] the speaker adopts for himself a particular speech role, and in so doing assigns to 

the listener a complementary role which he wishes him to adopt in his turn.”. 
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As escolhas de papéis de fala e do tipo de troca são expressas gramaticalmente por 

meio de dois sistemas: modo (relações de papéis entre os participantes) e modalidade
16

 

(responsabilidade do participante sobre a mensagem). Esses sistemas são importantes porque 

revelam como ocorrem as relações sociais, com relação aos níveis de intimidade e de 

posicionamentos entre os interlocutores. Sobre isso, Eggins (1994, p. 193) destaca: 

É olhando como esses sistemas de Modo e Modalidade são usados nas 

orações que as pessoas trocam com os outros que podemos ver falantes 

construindo significados sobre tais dimensões interpessoais como: o poder 
ou a solidariedade de seu relacionamento; a extensão da intimidade; o nível 

de familiaridade uns com os outros; e suas atitudes e julgamentos.
17

  

De acordo com Halliday (1994, p. 71-78), a oração é composta pelo modo oracional 

e pelo resíduo. Modo oracional é composto pelo sujeito e pelo operador finito. 

Funcionalmente, o sujeito é representado por um grupo nominal e o elemento finito é 

representado por operadores verbais que expressam tempo (“is”/ “é”, “has”/“tem”) ou 

modalidade (“can”/“pode”, “must”/“deve”); operador verbal (que indica tempo presente, 

passado, futuro) ou modal (grau baixo, médio, alto). Além do tempo verbal e da modalidade, 

no elemento finito, observa-se também a característica semântica referente à polaridade 

positiva ou negativa. Halliday (1994, p. 356) refere-se à modalidade como a área do 

significado que fica entre o sim e o não, incluindo ora o sim e o não, ora tanto o sim como o 

não. No exemplo, “Talvez, elas consigam estudar sozinhas todos os dias”, temos o sujeito 

(“elas”) sobre o qual recai a informação do verbo “estudar” e o elemento finito (“consigam”). 

Analisando o elemento finito da oração, percebe-se que se trata de uma oração no tempo 

presente com carga semântica positiva, expressa por um verbo modal (“conseguir”). O 

elemento circunstancial “talvez” transmite à oração ideia de incerteza, improbabilidade. 

Resíduo é o restante da oração, excetuando o modo oracional, e é constituído por três 

elementos: predicador, complemento e adjunto. O predicador é realizado pela forma 

verbal, sem os operadores temporais e modais. O complemento é realizado, normalmente, 

                                                   
16 Cabe aqui estabelecer a diferença entre dois termos bastante utilizados em inglês: mood e Mood. O primeiro, 

escrito com inicial minúscula, refere-se aos diferentes tipos de oração: declarativa, interrogativa e imperativa. 

O segundo, escrito com inicial maiúscula, indica a estrutura da oração formada por Sujeito + Verbo (EGGINS, 

1994, p. 155). Em português, esses termos são traduzidos como modo verbal e modo oracional, 

respectivamente, de acordo com a lista de termos da LSF, desenvolvido pelo grupo de pesquisa sobre LSF, 

disponível no site da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A lista encontra-se disponível em: 

<http://www2.lael.pucsp. br/~tony/sistemica/termos>. Acesso em> 22 out. 2010. 
17

 Minha tradução para “It is by looking at how people use these systems of Mood and Modality in the clauses 

they exchange with each other that we see speakers making meaning about such interpersonal dimensions as: the 

power or solidarity of their relationship; the extent of their intimacy; their level of familiarity with each other; 

and the attitudes and judgements.”. 
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por um grupo nominal, que pode ocupar o espaço de sujeito gramatical. O adjunto é realizado 

por um grupo adverbial ou sintagma preposicionado, sem a possibilidade de ocupar função de 

sujeito.  

Ainda na explanação sobre os conceitos de proposição e proposta, Halliday (1994, p. 

88-92) destaca as concepções de polaridade e modalidade.  

A polaridade é expressa no elemento finito e se situa no âmbito da forma verbal, 

sendo sinalizada pela construção verbal como positiva ou negativa. Apesar de destacar que a 

oração positiva é aquela que não possui um elemento de negação explícito, Halliday e 

Mathiessen chamam a atenção para a importância de se verificar que termos como nunca, 

ninguém, em nenhum lugar, raramente, dentre outros, têm significado negativo, embora 

não sejam classificados literalmente como advérbios de negação (HALLIDAY e 

MATHIESSEN, 2004, p. 143).  

A modalidade consiste em graus intermediários, sinalizadores de indeterminação, 

situados entre o “sim” e o “não”, sendo também realizados por expressões ou itens lexicais, 

como “às vezes”, “talvez”. Como exemplo, o enunciado “É provável que chova amanhã”, 

mostra que não há certeza absoluta em relação à previsão do tempo. No entanto, se pensarmos 

no contínuo “sim”-“não”, a mensagem está mais próxima do eixo positivo do que do 

negativo, sinalizando, ainda que de forma sutil, a chance de chuva para o dia seguinte. Além 

disso, vemos o posicionamento do autor em relação ao que está sendo enunciado, pois não 

assume total responsabilidade pela realização da ação mencionada na oração. 

Halliday (1994) destaca duas noções relevantes para o entendimento do conceito da 

modalidade: responsabilidade modal e comprometimento modal. A questão da 

responsabilidade do falante é considerada por Halliday (1994, p. 75) ao revelar que: 

Modalidade significa o julgamento feito pelo falante a respeito das 

probabilidades, ou obrigações relacionadas com o que está dizendo. Uma 

proposição pode se tornar discutível por ter sido apresentada como provável 
ou improvável; desejável ou indesejável – em outras palavras, sua relevância 

especificada em termos modais.
18

  

Comprometimento modal, por sua vez, ocorre mediante o grau de certeza do falante, 

que pode variar de acordo com valores de modalidade presentes no julgamento (alto, médio 

                                                   
18 Minha tradução para: “Modality means the speaker’s judgement of the probabilities, or the obligations, 

involved in what he is saying. A proposition may become arguable by being presented as likely or unlikely, 

desirable or undesirable – in other words, its relevance specified in modal terms.” 
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ou baixo), de acordo com Halliday (1994, p. 358). Esses valores, resumidos no quadro 1.3, 

são imprescindíveis na análise porque, conforme destaca Thompson (1996, p. 60), o 

comprometimento do falante pode ocorrer a partir do grau de probabilidade e obrigação que 

ele coloca na oração, ou seja, o grau de comprometimento do falante com a validade daquilo 

que está dizendo.  

Valores de modalidade 

 Probabilidade Frequência Obrigação Inclinação 

Alta Certo Sempre Exigido Determinado 

Média Provável Frequentemente Esperado Propenso 

Baixa Possível Às vezes Permitido Desejado 

Quadro 1.3 – Valores de modalidade (HALLYDAY, 1994, p. 358; minha trad.) 

Thompson (1996, p. 59-63) ressalta também que, ao expressar sua atitude em relação a 

algo ou alguém, o falante pode assumir a responsabilidade e o compromisso em relação 

àquela expressão, os quais podem ser expostos de forma explícita ou implícita, dependendo 

do objetivo do falante.  

O autor chama ainda a atenção do leitor para o que Halliday (1994, p. 89) nomeia de 

expansão do predicador, nos casos em que a expressão de uma obrigação ou inclinação é 

expressa por meio de voz passiva (“É esperado que você saiba do fato.”) ou por um adjetivo 

(“Estava ansiosa para ler o texto.”). Com relação a realizações envolvendo voz passiva, 

Thompson (1996, p. 62) apresenta dois exemplos de expressões com significados diferentes: 

a) You´re supposed to be doing your practicing. 
b) You ought to be doing your practicing. 

 

De acordo com o autor, o primeiro exemplo revela que a informação vem de outra 

fonte, ou seja, é uma recomendação externa. O segundo exemplo significa que o falante está 

ordenando diretamente a ação ao ouvinte, assim, a responsabilidade sobre a elocução recai 

sobre o próprio falante. 

Conforme visto anteriormente, de acordo com Halliday (1994, p. 89), quando a língua 

é utilizada para realizar troca de informação, tem-se uma proposição e, quando a língua é 

usada para realizar troca de bens e serviços, tem-se uma proposta.  

A proposição traduz dois tipos de possibilidades: graus de probabilidade 

(“possivelmente”, “provavelmente”, “certamente”) e graus de frequência (“às vezes”, 
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“geralmente”, “sempre”). Essas escalas de probabilidade e frequência são denominadas 

modalização, conforme Halliday (1994, p. 89).  

A proposta denota dois tipos de possibilidade: ordem (comando) ou oferta. No 

comando, ocorre o significado de obrigação (“permitido a”/ “é esperado que”/ “é desejado 

que”) e, na oferta, ocorrem graus de inclinação (“desejoso de”/“ansioso para”/ “ determinado 

a”). Essas escalas de obrigação e inclinação são denominadas modulação (Halliday, 1994, p. 

89). O quadro 1.4 sintetiza os tipos de modalidade.  

Tipos de modalidade 
 Finito: modal Adjuntos de Modo 

 
Modalização 

Probabilidade May, might, can, could; will, 
would; should; must 

Provavelmente, possivelmente, 
certamente, talvez... 

Frequência May, might, can, could; 
Will, would; should; must 

Usualmente, às vezes, sempre, 
nunca, já raramente… 

 
 

Modulação 

Obrigação May, might, can, could; 
should, must 

Definitivamente, 
absolutamente, possivelmente, 

de todo modo, de qualquer 
forma… 

Inclinação e 
Habilidade 

May, might, can, could; 
Will, would; must; shall, 

can, could 

Desejosamente, certamente, 
facilmente, prontamente... 

Quadro 1.4 – Tipos de modalidade (MARTIN, MATTHIESSEN e PAINTER, 1997, p. 64; minha trad.) 

O quadro mostra que, nas interações sociais, os interlocutores utilizam elementos 

lexicogramaticais sinalizadores de diferentes significados, tornando o enunciado com 

significado mais ou menos certo, provável, improvável, propenso, etc. Para Halliday (1994, p. 

342), quando as palavras ou expressões mantêm o significado usual, são denominadas 

congruentes. Por outro lado, quando adquirem sentido variado ou transferido, são 

denominadas metafóricas. Dessa forma, o falante ou escritor pode optar por uma escolha em 

detrimento de outra. Por exemplo, em “Desligue o telefone.”, temos um enunciado de sentido 

congruente e, em “É possível desligar o telefone?”, de sentido metafórico.  

Considerando-se o alto número de ocorrências de modalidade no corpus desta 

pesquisa, o que pode ser um indício de significados metafóricos, na seção 1.3, retomaremos o 

conceito de metáfora gramatical (HALLYDAY, 1994), uma vez que, para o pesquisador, 

“os modos metafóricos de expressão são característicos de todo discurso dos adultos” 

(HALLIDAY, 1994, p. 342). Antes, porém, será apresentado o Sistema de Avaliatividade 

desenvolvido para estudar a avaliação, a partir da perspectiva interpessoal da LSF. 
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1.2 Sistema de Avaliatividade 

 

Antes de iniciar esta seção, é importante destacar que estudos sobre avaliação na 

linguagem têm sido realizados por pesquisadores de diferentes quadros teóricos, abordando 

perspectivas distintas. Balocco (2000, p.21) destaca trabalhos sobre avaliação, atitude e 

julgamento realizados em vários âmbitos, como os da modalidade epistêmica (LYONS, 

1997; PERKINS, 1983; COATES, 1990; PALMER, 1986), da Teoria da Polidez (BROWN e 

LEVINSON, 1987), da Atitude (BIBER e FINEGAN, 1989), dentre outros. Seguindo os 

pressupostos da LSF, a autora ressalta os estudos de Halliday (1985) sobre modalidade e 

linguagem utilizada para expressar Atitude, assim como os de Martin (1998; 2000) sobre 

Avaliatividade; de Hunston (1989; 1994; 2000) e de Lemke (1992) sobre orientações 

valorativas. Nesta pesquisa, adoto o Sistema de Avaliatividade, consubstanciado em Martin 

e White (2005), porque se enquadra no escopo da LSF, especificamente, do significado 

interpessoal, afins às relações sociais e atitudes entre falante e ouvinte ou escritor e leitor.  

Pesquisas envolvendo avaliação remontam aos anos 1980. No entanto, Bakhtin (1929/ 

1999), ao escrever Marxismo e Filosofia da Linguagem, já sinalizava para os aspectos 

valorativos da linguagem. Ao abordar questões referentes à significação, o autor deixou claro 

que as palavras empregadas na fala real possuem, além do significado no sentido de conteúdo, 

um toque valorativo ou apreciativo e que, sem valor apreciativo, não existe palavra. Ao se 

referir ao enunciado, o autor amplia sua concepção e destaca que em qualquer enunciado é 

necessário considerar a importância dos elementos avaliativos presentes no discurso 

(BAKHTIN, 1929/ 1999, p. 132-134).  

Os pressupostos de Bahktin inspiraram estudiosos sobre o Sistema de Avaliatividade, 

sobretudo no que se refere à intertextualidade, uma vez que o filósofo da linguagem considera 

o significado como parte de um grupo maior em relação a outros significados, representados 

pela noção de dialogismo e heteroglossia (1929/1999). Dessa forma, a relação entre a 

avaliação e a intertextualidade se estabelece porque os recursos do Sistema de Avaliatividade 

constroem a intersubjetividade dos falantes/ouvintes ou escritores/leitores e a 

intertextualidade estabelece a relação entre os textos. Para Bakhtin (1929/1999, p. 71), toda 

comunicação verbal – escrita ou falada – é dialógica, porque falar ou escrever é referir-se 

àquilo que foi dito ou escrito anteriormente e, concomitantemente, antecipar respostas 

potenciais ou imaginadas pelos leitores ou ouvintes. 
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O Sistema de Avaliatividade mostra a ocorrência da avaliação interpessoal nos 

discursos, ou seja, de que modo os escritores/ falantes se posicionam e/ ou avaliam um texto, 

um objeto, uma pessoa, uma entidade, dentre outros. Martin e White (2005) adotaram o termo 

“Appraisal”
 19

, traduzido para o português brasileiro como Avaliatividade, para nomear os 

recursos interpessoais, tendo como preocupação tanto a questão do afeto, quanto questões 

sociais do discurso, levando em consideração a maneira como os falantes/ escritores se 

comunicam, como aprovam ou desaprovam, incentivam ou abominam determinados fatos no 

discurso. Preocupam-se também com o modo da expressão dos sentimentos, dos valores e das 

emoções (MARTIN e WHITE, 2005, p. 1). 

A avaliação, na perspectiva sistêmico-funcional, vem sendo estudada em diversas 

pesquisas, como se pode ver em Eggins e Slade (1997), em Martin (2000, 2002, 2003) e em 

White (2004a; 2004b). White (2004a, p. 178) destaca duas razões importantes para a análise 

linguística baseada na Avaliatividade: a forma como os textos ativam avaliações positivas e 

negativas e a forma como os textos são construídos e negociados intersubjetivamente.  

Para Martin e White (2005), o Sistema de Avaliatividade entra em consonância com a 

Gramática Sistêmico-Funcional porque as escolhas lexicais não acontecem por acaso; pelo 

contrário, são fruto de algumas preferências lexicais em detrimento de outras. Além disso, a 

teoria analisa a língua em uso, destacando o aspecto social da linguagem. Dessa forma, para 

os autores, o Sistema de Avaliatividade possibilita ao pesquisador analisar aspectos de 

avaliação presentes no discurso, produzido dentro de uma esfera social, formada por valores, 

contextos culturais e sociais. A partir dos pressupostos da LSF, principalmente, no significado 

interpessoal, é possível encontrar subsídios para a análise da avaliação, visto que, por meio de 

escolhas lexicogramaticais, os interlocutores expõem seus pontos de vista, revelando aspectos 

relacionados a poder, status, afeto, julgamento em relação a outros interlocutores, assim como 

à negociação e busca de solidariedade para que suas ideias sejam compreendidas e aceitas. 

                                                   
19 Com relação à escolha pela terminologia “Appraisal”, o pesquisador Jim Martin justifica a opção, em 

detrimento de outras terminologias como “Evaluation” ou “Assessment”, devido à diferença existente entre a 

teoria do “Appraisal” e outros estudos sobre avaliação como os de Labov, por exemplo (cf. VIAN JR., 2009, p. 

102). Como já registrado na nota 5, em português, existem várias sugestões para a tradução de “Appraisal”, 

dentre as quais: “Valoração”, “Apreciação”, “Teoria Avaliativa” e “Avaliatividade”. Nesta pesquisa, adota-se o 

termo “Avaliatividade”, em consonância com o grupo de pesquisa sobre LSF, que apresenta uma lista com 

termos traduzidos da LSF, na qual “Appraisal” apresenta duas traduções: “Avaliatividade” e “Valoração”. A 
referida lista encontra-se disponível no site da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo: 

<http://www2.lael.pucsp. br/~tony/sistemica/termos>. Acesso em: 22 out. 2010. 
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Segundo Martin e White (2005, p. 10), o enfoque do Sistema de Avaliatividade situa-

se na Semântica do Discurso por três razões: realizações atitudinais são realizadas pelo 

discurso; realizações atitudinais podem ser realizadas por uma série de categorias gramaticais 

(epíteto, processo e adjunto de comentário); e avaliações atitudinais podem ser realizadas por 

metáfora gramatical, por meio de nominalização, de elementos modais ou de opiniões 

realizadas em primeira pessoa com processos mentais, expressando opiniões de forma dosada. 

Ao estudar o referido sistema, Vian Jr. (2009, p. 114) reitera o que Martin e White 

(2005) propõem afirmando que “trata-se de um sistema de interface entre semântica do 

discurso e lexicogramática, da realização dos significados no texto através dos recursos 

disponíveis na semântica do discurso”.  

Para realizar os estudos de Avaliatividade, Martin e White (2005) destacam o 

significado interpessoal, porque é construído no discurso principalmente pela variável 

relações, uma vez que nelas ocorrem a crítica (positiva ou negativa) e a negociação sobre 

determinado assunto. Dessa forma, é no estrato lexicogramatical, especificamente na variável 

relações, que o Sistema de Avaliatividade encontra subsídios para a análise dos elementos 

avaliativos do discurso. Martin e White (2005, p. 29) recorrem à definição da variável 

relações proposta por Halliday (1985), destacando a participação dos participantes, os 

respectivos status e papéis na interação. Como se pode ver sistematizado, então, na figura 1.1, 

o Sistema de Avaliatividade está localizado na esfera da Semântica do Discurso, juntamente 

com os sistemas Negociação e o Envolvimento. 

    

  

  

  

  

  

  
 

 

Figura 1.1 – A Avaliatividade na Semântica do Discurso (adap. de MARTIN e WHITE, 2005, p. 33) 

 

Como podemos ver, portanto, na Semântica do Discurso são considerados a 

Negociação, envolvendo o modo como são realizados os turnos de troca de bens, serviços e 

informação; o Envolvimento, que diz respeito à interação entre os participantes; e a 

Semântica do Discurso 

Lexicogramática 

Fonologia/Grafologia 

Negociação 

Envolvimento 

Avaliatividade 
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Avaliatividade, pelas ocorrências da avaliação. Segundo Martin e White (2005, p. 33), a 

negociação é complementada pela Avaliatividade e está relacionada a propostas e proposições 

empregadas pelos participantes nas interações (cf. HALLYDAY, 1994; HALLIDAY e 

MATTHIESSEN, 2004). O envolvimento, por sua vez, complementa a Avaliatividade, porque 

destaca recursos não-graduáveis para negociar as relações interpessoais (MARTIN e WHITE, 

2005, p. 33), especialmente a solidariedade (interjeições, recursos lexicais que sinalizam 

afiliação a grupos, gírias, linguagem técnica, etc.).  

De acordo com Martin (2000, 2004), os significados do texto podem ser realizados de 

forma explícita (inscrita/inscribed) ou implícita (indício/invoked). As avaliações expressas 

diretamente são consideradas explícitas, sendo realizadas por meio de adjetivos, conjunções e 

advérbios. As avaliações indiretas, implicadas ou sugestivas de alguma interpretação são 

consideradas implícitas. Martin e White (2005, p. 67) retomam essas definições ao se 

referirem à avaliação explícita e implícita, destacando que o termo lexical responsável pela 

avaliação pode não estar explicitamente expresso, configurando-se um token de Atitude 

(MARTIN, 2000), isto é, um indício de avaliação atitudinal. Segundo os autores, pode-se 

julgar alguém incompetente sem dizer isso explicitamente. Nesse caso, o autor/falante tem 

que fazer com que a audiência entenda ou compartilhe a avaliação em questão. Martin (2003, 

p. 173) destaca que o apego a categorias explícitas significa que uma grande quantidade de 

Atitude implícita pelos textos será perdida. O autor também informa que os tokens de Atitude 

estão relacionados ao contexto de uso, e que uma estratégia importante no estabelecimento do 

posicionamento interpessoal num texto é colocar avaliações explícitas e implícitas de tal 

modo que o leitor consiga depreender a intenção comunicativa do escritor/falante sobre os 

tokens do texto.    

Analogamente ao que é feito pela LSF, o foco do estudo do Sistema de Avaliatividade 

é centrado em interações verbais ou escritas em determinados contextos socioculturais. Nas 

interações que envolvem trocas de bens e serviços ou informações, temos três Subsistemas: 

Atitude, mais especificamente nas realizações de Afeto (Emoção), Julgamento (Ética) ou 

Apreciação (Estética); Engajamento, por meio de posicionamentos monoglóssicos e 

heteroglóssicos de Contração e Expansão Dialógica; e o Subsistema Gradação, subdividido 

em recursos de Força e Foco, nas ocorrências de amplificação ou mitigação das avaliações. A 

figura 1.2 apresenta uma síntese do Sistema de Avaliatividade. 
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  A    

  V       

  A      AFETO 

  L   ATITUDE   JULGAMENTO 

  I      APRECIAÇÃO 

  A 

  T     MONOGLÓSSICO 

  I  ENGAJAMENTO   

  V      HETEROGLÓSSICO 

  I 

  D     FORÇA - aumenta/diminui 

  A  GRADAÇÃO    

  D      FOCO - aguça/ suaviza 

  E 

 

Figura 1.2 – Sistema de Avaliatividade (MARTIN e WHITE, 2005, p. 38; minha trad. e adapt.)  

A seguir, serão detalhados os três Subsistemas interativos que compõem o Sistema de 

Avaliatividade
20

: Atitude, Engajamento e Gradação. 

 

1.2.1 Atitude 

 

O Subsistema Atitude é responsável pela expressão linguística, atribuidora de 

emoção, julgamento de comportamentos estabelecidos social e culturalmente e valor das 

coisas ou objetos. Esse Subsistema pode ser expresso no texto de forma positiva ou negativa, 

por meio de três campos semânticos: Afeto, Julgamento e Apreciação, como mostra a figura 

1.3. 

 

                                                   
20

 Diante da vasta gama de termos utilizados por Martin e White (2005), nesta pesquisa a tradução da maior parte 

deles foi inspirada em trabalhos anteriores, principalmente em Lopes e Vian Jr. (2007) e os organizados em Vian 

Jr. et al. (2011), os quais apresentam consonância quase integral nas traduções. O termo “Entertain”, tido muitas 

vezes como “Entretenimento” ou “Ponderação”, foi traduzido neste trabalho como “Acolhimento”.  
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Atitude 

 

 

 

  

  

 

  

  

Figura 1.3 – Campos semânticos do Subsistema Atitude (baseado em MARTIN e WHITE, 2005) 

O campo semântico Afeto é um recurso semântico para expressar reações emocionais 

e sentimentos dos falantes, indicando suas emoções em relação às pessoas, às coisas e aos 

acontecimentos. Sobre esse campo semântico, Martin (2000, p. 148) destaca a existência de 

bons e maus sentimentos (Afeto positivo e negativo), expressos de forma implícita ou 

explícita. 

Martin e White (2005, p. 44-46) ressaltam a realização do Afeto por meio de uma 

variedade de estruturas gramaticais. Recorrem a Halliday (1994) para apresentar a realização 

do Afeto como qualidade (affect as “quality”), como processo (affect as “process”) e como 

comentário (affect as “comment”). Segundo os pesquisadores, os significados de Afeto 

ocorrem também por meio de metáfora gramatical de qualidade (tristeza, alegria) e de 

processo (soluço em sua garganta). O quadro 1.5 mostra a variedade de elementos 

lexicogramaticais realizadores de Afeto.  

Realizações de Afeto 
Como 
qualidade 

Descrição dos participantes Um capitão triste Epíteto  
Atributo aos participantes O capitão estava triste Atributo  
Circunstância do processo O capitão saiu tristemente Circunstância  

 
Como 
Processo 

Afetivo mental Sua saída o entristeceu Processo  
Afetivo comportamental O capitão chorou Processo  

 
Como 
comentário  

Desiderativo  Tristemente, ele teve que 
ir 

Adjunto modal 

 Quadro 1.5 – Modos de realização do Afeto (MARTIN e WHITE, 2005, p. 46; minha trad.) 

O campo semântico Julgamento refere-se aos significados relacionados ao 

comportamento social de alguém, mediante um conjunto de normas institucionalizadas, regras 

Afeto 

Sentimento 

 

Emoção 

 

 

Julgamento 
 
Estima Social: 
Normalidade, Capacidade, 
Tenacidade 
 
 
Sanção Social:  
Veracidade, Propriedade 

Apreciação 

Reação: 
Impacto, Qualidade 
 
Composição: 
Equilíbrio, Complexidade 
 
Valoração: 
Valor Social 
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e regulamentos ou sistema de valores e expectativas sociais, apoiando-se na dicotomia 

moral/imoral, legal/ilegal, normal/anormal. Pode ser realizado gramaticalmente por epítetos e 

atributos e é classificado como Julgamento de Estima Social e de Sanção Social. White 

(2004a, p. 187) destaca que o Julgamento de Estima Social está associado à Normalidade, 

Capacidade e Tenacidade e o Julgamento de Sanção Social está associado à Veracidade e 

Propriedade. 

Nas realizações de Julgamento de Estima Social, não há implicações legais ou 

morais, pois a atitude não é julgada como crime, mas como um comportamento (in)adequado. 

White (2004a, p. 188) destaca que a Estima Social é mais evidente na cultura oral, em que 

aparecem brincadeiras, com fundo humorístico e crítico, conversas, piadas e fofocas.  

Comportamentos julgados como positivos em Estima Social são aqueles que remetem 

à admiração; comportamentos julgados como negativos são os que remetem à crítica. A 

Estima Social apresenta-se em três modalidades: Normalidade, Capacidade e Tenacidade, 

apresentadas no quadro 1.6
21

.  

Modalidades de Julgamento de Estima Social Exemplos 
Normalidade refere-se à normalidade dos comportamentos: 

se eles são usuais, habituais, corriqueiros 
(quão frequente um comportamento é?). 

Ele é sempre bagunceiro. 

Capacidade refere-se à competência de alguém para 
realizar algo ou alguma atividade (quão capaz 
uma pessoa é?). 

Ele é forte o suficiente para ir. 

Tenacidade refere-se ao julgamento relativo a boas 
intenções ou atitudes que inspirem confiança 
(quão persistente ou resoluta uma pessoa é?). 

Estou determinado a ir. 

Quadro 1.6–Modalidades de Julgamentos de Estima Social (adapt. de MARTIN e WHITE, 2005, p. 54-55)  

Nas realizações de Julgamento de Sanção Social, destacam-se as regras e os 

regulamentos mais ou menos estabelecidos pela cultura, especificamente, regras legais ou 

morais, questões de moralidade e legalidade, sendo mais frequente na escrita, como em 

decretos, leis, regras, regulamentos, etc. Enquanto no Julgamento de Estima Social os 

julgamentos positivos referem-se à admiração e os negativos à crítica, no de Sanção Social, os 

julgamentos positivos ou negativos estão relacionados, respectivamente, a orgulho ou 

                                                   
21 As informações sobre Julgamento de Estima Social foram traduzidas de Martin e White (2005, p. 54-55) e 

sistematizadas em quadro por mim. 
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condenação. Referem-se ao crime e ao pecado. Os Julgamentos de Sanção Social subdividem-

se em Veracidade e Propriedade –, como apresentado no quadro 1.7
22

.  

Modalidades de Julgamento de Sanção Social Exemplos 
Veracidade refere-se à verdade, honestidade (quão 

verdadeira ou confiável uma pessoa é?). 
Ele é honesto. 

Propriedade refere-se à ética, a quão reprovável (ou não) o 
comportamento humano pode ser (quão ética 
uma pessoa é?). 

É esperado que você vá. 

Quadro 1.7–Modalidades de Julgamentos de Sanção Social (adapt. de MARTIN e WHITE, 2005, p. 54-55)  

Apoiando-se na LSF, Martin e White (2005, p. 54) propõem um paralelismo entre 

modalidade e significados do campo semântico Julgamento, o que já fora abordado por White 

(2004a, p. 189), destacando: 

A ponte entre as opções modais subjacentes e as categorias lexicais de 

Julgamento é fornecida pela noção hallidayana de metáfora interpessoal 
(HALLIDAY, 1994). No modelo de Halliday, os valores modais podem ser 

realizados de forma congruente (não-metafórica) através de auxiliares 

modais (pode, deve, poderia,etc) e adjuntos modais (talvez, possivelmente, 
certamente), e metaforicamente através de formulações mais lexicais como 

“É possível que…”, “É necessário que…”, “Eu acho que…”, etc. É possível 

construir uma série de realizações para os valores modais ‘epistêmicos’ de 

probabilidade, frequência e capacidade começando de forma congruente 
(através de formulações ‘gramaticais’), passando por formulações 

metafóricas (mais lexicalizadas), até chegar a um léxico de natureza 

claramente valorativa. Dessa forma, modalizações de probabilidade podem 
ser relacionadas a julgamentos lexicalizados de Veracidade.

23
 

Com relação ao tipo de realização do campo semântico Julgamento, Martin e White 

(2005, p. 53) mostram exemplos que podem direcionar o analista durante a identificação de 

tipos de Estima Social e Sanção Social, com avaliações de teor positivo e negativo. Segundo 

os autores, essa lista não deve ser considerada exaustiva nem definitiva, uma vez que a 

avaliação depende muito do contexto em que a linguagem está inserida. Iedema, Feez e White 

(1994) também disponibilizam exemplos, realizados pela adjetivação, conforme o quadro 1.8. 

 

 

 

                                                   
22

 As informações sobre Julgamento de Sanção Social foram traduzidas de Martin e White (2005, p. 54-55) e 

sistematizadas em quadro por mim. 
23 Essa citação está disponível em português e faz parte do artigo “Valoraçâo – a linguagem da avaliação e da 

perspectiva”, de Peter White (2004a).  



47 

 

Exemplos de Julgamentos de Estima Social e Sanção Social  

Estima Social Positiva (admiração) Negativa (crítica) 

Normalidade  corriqueiro, sortudo, elegante , estranho, azarado, infeliz, cafona 

Capacidade  habilidoso, inteligente, atlético lento, simplório, desajeitado 

Tenacidade  corajoso, heróico, confiável covarde, pouco confiável 

Sanção Social  Positiva (elogio) Negativa (condenação) 

Veracidade  honesto, sincero, verdadeiro falso, desonesto, falso 

Propriedade bom, virtuoso, respeitador das leis mau, imoral, corrupto 

Quadro 1.8–Exemplos de Julgamento de Estima Social e Sanção Social (adapt.de MARTIN e WHITE, 2005, p. 53) 

O campo semântico Apreciação refere-se à realização da avaliação, positiva ou 

negativa, por meio de processos mentais e atributos, e está relacionado ao valor estético de 

coisas, produtos e atitudes. Realizações de Julgamento avaliam o comportamento humano e 

de Apreciação avaliam o valor, ou seja, se algo tem ou não valor (preço, grau, prêmio...). 

Segundo White (2004a, p. 191), as pessoas também podem ser “apreciadas” ao invés de 

“julgadas”, mas em situações em que suas qualidades estéticas estão sendo discutidas, e não 

em relação à aceitabilidade social de seus comportamentos.  

A Apreciação é classificada em três categorias: Reação, Composição e Valoração. 

Reação está relacionada àquilo que chama a atenção, agrada ou desperta desejo; é ligada à 

afeição e à metafunção interpessoal (isso me agrada?). Composição está relacionada à 

organização textual, ao detalhamento de um trabalho, por exemplo, à percepção (objeto); é 

ligada à metafunção textual (isso é simples ou complexo, é proporcional ou não?). Valoração 

está relacionada à cognição, ao valor social. O que tem valor para uma área pode não ter o 

mesmo valor para outra (isso tem valor, autenticidade?). É a opinião do autor e está ligada à 

metafunção ideacional.  

O quadro 1.9 exemplifica os significados do campo semântico Apreciação, 

apresentados por Martin e White (2005, p. 56) e realizados pela adjetivação.  
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Significados de Apreciação 

 Positiva Negativa 

Reação fascinante, excitante, notável chato, previsível, monótono 

Composição simétrico, consistente, preciso discordante, irregular, contraditório 

Valoração inovador, original, criativo insignificante, convencional, sem valor 

Quadro 1.9 – Tipos e exemplos de Apreciação (adapt. de MARTIN e WHITE, 2005, p. 56) 

Os exemplos anteriores denotam realizações adjetivadas e explícitas de avaliação. 

Conforme dito anteriormente, no discurso também podem ocorrer realizações cujos 

significados são implícitos ou evocados, denominados por Martin (2000, p. 173) como token 

de Atitude. Assim, as avaliações podem ser positivas ou negativas e explícitas ou implícitas.  

Dando continuidade à apresentação dos Subsistemas propostos por Martin & White 

(2005), a seguir, será descrito o Subsistema Engajamento.  

 

1.2.2. Engajamento  

 

Esse Subsistema consiste do posicionamento do falante/escritor no discurso, que 

transmite significados por meio de modalidade, polaridade, intensificação, atribuição, 

concessão e consecução (MARTIN e WHITE, 2005, p. 94).  

Martin e White (2005, p. 5) destacam que, ao transmitir um enunciado, o 

falante/escritor convida o ouvinte/leitor a compartilhar suas ideias e posicionamentos, o que 

provoca uma situação dialógica (BAKHTIN, 1929/1999), traduzida como interação verbal, na 

qual pode ocorrer uma resposta a uma proposição anunciada, uma afirmação sobre algo que 

pode provocar outra resposta e também antecipar possíveis respostas afirmativas ou objeções. 

Dentro dessa perspectiva dialógica, Martin e White (2005, p. 99-100) descrevem o 

Subsistema Engajamento em termos de duas posturas possivelmente assumidas pelo 

produtor em um texto: posicionamentos monoglóssicos, definidos como a instância do 

discurso na qual não há possibilidade de posições alternativas (dialógicas), pois as declarações 

são realizadas de forma absoluta; e posicionamentos heteroglóssicos, caracterizados pelo 

discurso constituído por posições ou vozes alternativas. O quadro 1.10, mostra esses tipos de 

posicionamentos. 
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Monoglossia 
(sem reconhecimento de alternativa dialógica) 

Heteroglossia 
(com reconhecimento de alternativa dialógica) 

Os bancos são gananciosos. Há um argumento de que os bancos são gananciosos. 

Na minha opinião, os bancos são gananciosos. 

Não se pode negar que os bancos são gananciosos. 

Todos sabem que os bancos são gananciosos. 

 

 Quadro 1.10 – Monoglossia e Heteroglossia (Martin e White, 2005, p. 100; minha trad.) 

Martin e White propõem analisar o grau de referência dos falantes/escritores a 

falantes/escritores anteriores e no modo como eles se posicionam no discurso, destacando que 

a realização heteroglóssica concebe um modelo de posicionamento intersubjetivo a partir do 

qual se constitui a formulação do Subsistema Engajamento.  

A heteroglossia é subdividida em Contração Dialógica (dialogic contraction), quando 

ocorrem desafios ou restrições em relação a outras vozes ou opiniões, e em Expansão 

Dialógica (dialogic expansion), quando se permitem vozes ou opiniões dialogicamente 

alternativas (MARTIN e WHITE, 2005, p. 102). Em outras palavras, a primeira dificulta a 

possibilidade de abertura do espaço dialógico para outras posições, ao passo que a segunda 

proporciona essa possibilidade.  

Ao utilizar recursos de Contração Dialógica, o autor/falante assume uma posição de 

rejeição em relação a um espaço dialógico. Dessa forma, esses recursos transmitem 

formulações que desafiam, evitam ou restringem posições alternativas. Refutação (Disclaim) 

e Ratificação (Proclaim) são as subdivisões de Contração Dialógica.  

Os significados de Refutação expressam recursos pelos quais o autor assume que há 

uma posição contrária. Para externar essa posição contrária, o autor utiliza dois recursos: 

Negação (Deny) e Contra-Expectativa (Counter). 

Os significados de Ratificação são realizados por meio de três recursos: Confirmação 

de Expectativa (Concur), Endosso (Endorsement) e Pronunciamento (Pronounce).  A 

figura 1.4, na página seguinte, ilustra essa subdivisão. 
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Contração Dialógica 
 

  
 

   

 

Refutação 

(Disclaim) 
 

  

Ratificação 
(Proclaim) 

 

              
 

Negação 
 

(Deny) 
 

  

Contra-
Expectativa 

(Counter) 

  

Confirmação de 
Expectativa 

(Concur) 

  

Endosso 
 

(Endorse) 

  

Pronuncimento 
 

(Pronounce) 

 

Figura 1.4 – Categorias de Contração Dialógica (baseado em MARTIN e WHITE, 2005; minha trad.) 

Negação é o recurso pelo qual a opinião do falante se opõe à voz citada, negando-a, ou 

mostrando uma opinião contrária à voz autoral. Nessa modalidade, passa-se a impressão de 

que o autor/falante sabe mais sobre o assunto do que o leitor/ouvinte e age de forma a corrigir 

algum erro ou mal-entendido por parte do interlocutor (MARTIN e WHITE, 2005, p.118). O 

exemplo a seguir ilustra esse recurso. 

Ex.  Nós todos gostamos de algo para agarrar. Mas às vezes você pode ter muito de uma coisa boa. 
E um homem cuja dieta consiste de chessburgers duplos e batatas fritas pode acabar parecendo 
um tubo de banha. Não há nada de errado com carne, pão e batata frita. Mas que tal carne 
magra, pão integral e batata assada?

24
  

Contra-Expectativa é o recurso que transmite significado de concessão em relação a 

uma dada ideia e é realizado tipicamente por meio de conjunções e conectivos (“embora”, 

“entretanto”, “ainda”, “mas”...), advérbios (“surpreendentemente”...) e adjuntos (“somente”, 

“ainda”...). Mantém-se com o interlocutor uma relação no sentido de criar outra expectativa, 

como se pode ver no exemplo a seguir.  

Ex. Apesar de estarmos nos divorciando, Bruce e eu ainda somos bons amigos.
25

  

O recurso Contra-Expectativa é muito parecido com o recurso Negação, porque em 

ambos a avaliação é apresentada e, em seguida, outro significado é revelado. A diferença 

                                                   
24Minha tradução para “We all like something to grab hold of. But sometimes you can have too much of a good 

thing. And a man whose table diet consists of double cheeseburgures and chips can end up looking like a tub of 

lard. There´s nothing wrong with meat, bread and potatoes. But how about some lean meat, wholemeal bread 
and jacket potatoes?” (MARTIN e WHITE, 2005, p. 118). 
25Minha tradução para “Even though we are getting divorced, Bruce and I are still best friends.” (MARTIN e 

WHITE, 2005, p. 120). 
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consiste na realização do significado, uma vez que a Negação é realizada por meio de 

polaridade negativa, principalmente, pela palavra “não”, ou itens lexicais de sentido negativo, 

como “nunca”, “jamais”, dentre outros. Por outro lado, a Contra-Expectativa é realizada 

principalmente por conjunções (“mas”, “no entanto”, “embora”) e por advérbios (“só”, 

“somente”). Em termos de significado, o primeiro denota uma proposição incisiva, com a 

mínima possibilidade de resposta. O segundo, por sua vez, denota uma expectativa do 

falante/escritor que não foi satisfeita. 

Passando para os recursos de Ratificação, temos que Confirmação de Expectativa 

envolve enunciados nos quais o autor mostra estar em concordância com alguma proposição 

apresentada. É dialógico, porque apresenta escritor em diálogo com a audiência do texto e é 

expresso por meio de expressões, como: “é claro”, “naturalmente”, “certamente”, 

“obviamente” (MARTIN E WHITE, 2005, p. 122).  

Ex. Abu Dhabi TV: Por que esses grupos recorrem à violência, Vossa Majestade, apesar da 
contradição entre violência e Islamismo? 

HM King Abdullah: Naturalmente, nós compreendemos o estado de fúria e frustração que 

árabes e muçulmanos sofrem como resultado de seus sentimentos de ausência de justiça […].
26

 

O recurso Endosso mostra a concordância da voz autoral com vozes externas, as quais 

são consideradas válidas, incontestáveis, garantidas e corretas. Esse recurso é realizado por 

meio de processos verbais: “mostrar”, “provar”, “demonstrar”, “achar”, “apontar”, para citar 

alguns. Martin e White (2005, p. 126) destacam que “ao referenciar e endossar uma voz 

anterior, a voz do autor entra em relação dialógica de alinhamento com o falante”
27

. O 

exemplo a seguir ilustra esse recurso. 

Ex.  Cinco dos estudos examinam os efeitos da dependência econômica na desigualdade econômica. 
Todos os cinco mostram que a dependência está associada à grande desigualdade. Mais 
especificamente, os cinco estudos demonstram que a dependência de investimento – 
investimentos de firmas estrangeiras na economia doméstica da sociedade – aumentam a 

desigualdade econômica. 
28

  

                                                   
26 Minha tradução “Abu Dhabi TV: Why do these groups resort to violence Your Majesty, despite the 

contradiction between violence and Islam?/HM King Abdullah: Naturally, we understand the state of anger and 

frustration from which Arabs and Muslims suffer as a result of their feelings of the absence of justice [...].” 

(MARTIN e WHITE, 2005, p. 122-123). 
27 Minha tradução para “In both referencing and endorsing the utterances of a prior speaker, the authorial voice 

enters into a dialogic relationship of alignment with the speaker.” (MARTIN e WHITE, 2005, p. 126). 
28
Minha tradução para “Five of the studies examine the effects of economic dependence on economic inequality. 

All five show that dependence is associated with greater inequality. More specifically, five studies demonstrate 

that investiment dependence – investiments by foreign firms in a society´s domestic economy – increases 

economic inequality.” (MARTIN e WHITE, 2005, p. 126). 
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Nota-se nesse exemplo que o autor reforça seu enunciado por meio dos processos 

verbais “mostrar” e “demonstrar”, enfatizando a sua própria voz e dificultando a 

argumentação do leitor em relação ao que foi dito anteriormente.  

O recurso Pronunciamento abrange enunciados que envolvem ênfase ou 

intervenção/interpolação explícita. Ao discordar, o autor se coloca diretamente contra a voz 

do outro e, ao proclamar, a negação é colocada indiretamente. É realizado por meio de 

expressões como “Eu afirmo que…”, “O fato é que...”, “A verdade do problema é que…”, 

“Nós só podemos concluir que…”, “Você deve concordar que…”, “Realmente...”, dentre 

outros (MARTIN E WHITE, 2005, p. 127). Esses significados expõem mais a subjetividade, 

como uma estratégia do autor para convencer sua audiência. O exemplo abaixo ilustra esse 

recurso. 

Ex. Está absolutamente claro para mim que o que Charlotte argumentava sobre o filme Crouching 
Tiger é que ele era ruim na opinião das audiências liberais as quais impunham esse significado 
em virtude dos próprios preconceitos sobre o cinema chinês e sobre os chineses em geral.

29  
 

Com relação às características da Expansão Dialógica, veremos que é realizada por 

meio de duas categorias: Acolhimento
30

 (Entertain) e Atribuição (Attribute), sendo esta 

categoria subdividida em Reconhecimento (Acknowledge) e Distanciamento (Distance), 

conforme ilustra a figura 1.5:  

  

Expansão Dialógica 
 

     
 

Acolhimento 
 

(Entertain) 
 

  

Atribuição 
 

(Attribution) 
 

       

   

Reconhecimento 
(Acknowledge) 

 

  

Distanciamento 
(Distance) 

 

Figura 1.5 – Categorias de Expansão Dialógica (baseado em MARTIN e WHITE, 2005; minha trad.)  

                                                   
29 Minha tradução para “It is absolutely clear to me that what Charlotte was arguing was that Crouching Tiger 

was a bad film to which liberal audiences imputed a significance shaped by their own prejudices about Chinese 

cinema and the Chinese in general.” (MARTIN e WHITE, 2005, p. 128). 
30 O termo Entertain também tem sido traduzido como Entretenimento. Nesta pesquisa, a opção pelo termo 

Acolhimento deve-se ao fato de considerar que a tradução Entretenimento não abarca os significados que a 
palavra carrega neste contexto de pesquisa. No contexto teórico-metodológico desta pesquisa, o termo 

Acolhimento traduz significado de abertura dialógica ao interlocutor, ou seja, acolhe ou leva em consideração 

posicionamentos ou opiniões do interlocutor. 
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A categoria Acolhimento refere-se à voz autoral como uma dentre as vozes existentes 

no texto, sendo o posicionamento fundamentado na subjetividade do autor. É realizada no 

discurso por meio de diferentes locuções modalizadoras, como auxiliares modais (“pode”, 

“poderia”, “podia”, “deve”…), adjuntos modais (“talvez”, “provavelmente”, 

“definitivamente”...), atributos modais (“É possível que...”, “É provável que”,...), 

circunstâncias de ângulo (“no meu ponto de vista”, ...), processos mentais (“Eu acho”, “Eu 

acredito”, ...), perguntas abertas e metáforas interpessoais. O exemplo a seguir pode ilustrar.  

Ex. Este foi, possivelmente, o discurso mais imaturo, irresponsável, vergonhoso e enganoso que um 
Primeiro Ministro Britânico já proferiu.

31
 

Martin e White (2005, p. 105) destacam que a categoria Acolhimento abrange 

construções mais polidas, de modo que o autor/falante se posiciona, mas se protege ao 

amenizar o enunciado. Thompson (1996, p. 59-63), apoiado nos pressupostos sistêmico-

funcionais, já considerava que, ao expressar sua atitude em relação a algo ou alguém, o 

falante pode assumir a responsabilidade e seu comprometimento em relação àquele 

enunciado, e que ambos podem ser expostos de forma explícita ou implícita, dependendo do 

objetivo do falante. O autor reitera o pressuposto de que a modalidade é um dos elementos 

que sinalizam a responsabilidade e o comprometimento do falante na elocução.  

A categoria Atribuição refere-se à indicação de uma voz externa no texto, que pode 

estar identificada explícita ou implicitamente no discurso, de modo a interagir com o 

interlocutor ou se distanciar dele (MARTIN e WHITE, 2005, p. 111). A realização dessa 

categoria ocorre por meio de verbos sinalizadores de discurso direto e indireto (“dizer”, 

“relatar”, ...), verbos que indicam processos mentais (“acreditar”, “crer”, “pensar”, ...) ou 

nominalização.  

Conforme mostra a figura 1.5, a categoria Atribuição é subdividida em duas 

subcategorias: Reconhecimento (Acknowledgement) e Distanciamento (Distance), ambas 

heteroglóssicas, uma vez que o autor /falante evita se posicionar, trazendo, portanto, outra voz 

para seu texto. 

A subcategoria Reconhecimento possibilita dissociar a voz autoral da proposição em 

ação, ou seja, possibilita ao produtor do texto não expressar seu posicionamento 

explicitamente, fazendo isso por meio da voz do outro. Construções dessa subcategoria são 

                                                   
31 Minha tradução para “This was possibly the most immature, irresponsible, disgraceful and misleading address 

ever given by a British Prime Minister.” (MARTIN e WHITE, 2005, p. 106). 
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dialógicas, porque separam a voz do autor/ falante da voz de outro interlocutor. Conforme 

Martin e White (2005, p. 112-113), isso não significa que o autor /falante se distancie do texto 

totalmente, mas o faz especificamente naquele ponto. Os autores destacam a incidência dessa 

subcategoria no discurso acadêmico no uso de citações. O exemplo a seguir ilustra uma 

ocorrência dessa subcategoria, representada pelo verbo de relato (processo verbal) “dizer”, 

denotando a voz externa à voz do autor. Vejamos o exemplo. 

Ex. Tikner disse que independente do resultado, a comissão Royal foi uma perda de dinheiro e ele 
iria fazer uma investigação separada sobre a questão feita por Jane Matheews. [...].

32
 

A subcategoria Distanciamento denota o afastamento explícito da voz autoral no 

texto. O autor do enunciado expressa clara e explicitamente seu distanciamento do enunciado. 

O processo utilizado como exemplo nessa subcategoria é o processo claim (“afirmar”, 

“reivindicar”, “alegar, ...), em que a voz do autor está separada, de modo que ele se isenta 

totalmente da responsabilidade daquilo que está sendo afirmado.  

Ex. O ataque dele ocorreu quando a mulher aborígene envolvida no caso pediu a uma ministra para 
examinar as crenças religiosas que elas argumentam serem inerentes na sua luta contra a 
construção de uma ponte para a ilha próxima a Goolwa no sul da Austrália.

33
 

É importante levar em consideração que, nas realizações avaliativas acerca de 

determinado objeto ou trabalho, nas expressões de sentimento ou emoção, nos julgamentos 

sobre comportamento de outra pessoa, o falante/escritor se posiciona de forma escalar, 

colocando ênfase maior ou menor na avaliação positiva ou negativa. Martin e White (2005) 

denominam esse recurso de Gradação, o terceiro Subsistema do Sistema de Avaliatividade, 

que será apresentado a seguir. 

 

1.2.3. Gradação 

 

Esse Subsistema consiste no recurso que traduz intensificação ou mitigação dos 

significados presentes na Atitude e no Engajamento. É o Subsistema de avaliação escalar, de 

questões de tamanho, força, proximidade, e é expresso em graus de positividade e 

                                                   
32 Minha tradução para “Tikner said regardless of the result, the Royal commission was a waste of Money and he 

would proceed with a separate inquiry into the issue headed by justice Jane Mathews.” (MARTIN e WHITE, 

2005, p.113). 
33

 Minha tradução para “His attack came as the Aboriginal women involved in the case demanded a female 

minister examine the religious beliefs they claim are inherent in their fight against a bridge to the island near 

Goolwa in South Australia.” (MARTIN e WHITE, 2005, p. 113). 
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negatividade. Atua em dois eixos: um relacionado à intensidade ou quantidade (Força/ Force) 

e outro relacionado à prototipicidade ou precisão (Foco/ Focus).  

A categoria Força expressa avaliação em grau de intensidade e de quantidade. 

Avaliação de Intensificação pode atuar sobre qualidade (“muito estúpido”), processos (“isso 

nos atrapalhou imensamente”) e modalidades verbais de probabilidade, frequência, 

inclinação e obrigação (“é muito possível isso”). Avaliação de Quantificação aplica-se à 

entidade e evidencia noção ou ideia imprecisa (“muitas milhas”). 

Martin e White (2005, p. 152-153) destacam que a categoria Força (tanto 

Intensificação quanto Quantificação) exerce um papel importante na realização da Atitude, 

envolvendo resultados de alinhamento e solidariedade.  

A categoria Foco expressa significados não precisamente escalares, sendo mais 

difusos, como, por exemplo, a escolha da expressão “de certo modo”. Tais significados 

podem variar de acordo com dois critérios: precisão (sharpening) e abrandamento 

(softening). Na primeira, ocorre o reforço do significado (“Ela é toda bonita”) e na segunda 

ocorre a mitigação do significado (“Ela é meio legal”).  

Martin e White (2005, p. 139-140) destacam que a recorrência à precisão indica 

investimento máximo realizado pelo autor/falante na realização de valor (seja positivo ou 

negativo). Com relação ao abrandamento, se o termo escalado for negativo, indica o mínimo 

de investimento do falante ou escritor na escala de avaliação, sinalizando maior probabilidade 

de solidariedade entre o falante e a audiência que pode ter um posicionamento diferente. Por 

outro lado, ao utilizar um abrandamento de sentido positivo, sinaliza uma solidariedade entre 

falante/escritor e ouvinte/leitor potencialmente problemática.  

O quadro 1.11, na página seguinte, apresenta uma síntese das categorias do 

Subsistema Gradação. 



56 

 

 

Gradação 

Categorias Realizações 

 
 

Força 
(Force) 

 
 

 
Quantificação  

Número: poucos, muitos... 
Massa: pequeno, grande... 
Extensão: proximidade (tempo e espaço) e distribuição (tempo e 
espaço) 

  
 

Intensificação  
Qualidade (grau): levemente – muito - extremamente  
                                 contente – feliz – extasiado 
Processo: gostar– amar – adorar 

   

Foco 
(Focus) 

 
Um verdadeiro pai 

Quadro 1.11 – Subsistema Gradação (MARTIN e WHITE, 2005, p. 154, minha trad. e adapt.) 

Conforme afirmam Martin e White (2005, p.67), a avaliação pode ser explícita ou 

implícita, como também, pode ser realizada de forma congruente ou metafórica (MARTIN 

e WHITE, 2005, p. 10). A metáfora gramatical (HALLIDAY, 1994), assim como o Sistema 

de Avaliatividade, localiza-se no estrato da Semântica do Discurso e consiste em um dos 

recursos empregados na avaliação. Na próxima seção, serão apresentadas informações sobre 

essa noção, a partir dos construtos da LSF. 

 

1.3 Metáfora gramatical 

 

Tradicionalmente, a metáfora é considerada uma figura de linguagem que traz 

comparação implícita, de forma indireta, diferentemente da comparação, que é realizada de 

forma direta, por meio de conectores (“como”, “tal qual”, “que nem”, dentre outros). No 

exemplo “Paulo está uma fera”, pode-se depreender que Paulo está furioso, raivoso, 

enfurecido. Em “Paulo está raivoso como uma fera”, o sentido do enunciado é facilmente 

entendido, porque a comparação entre o ser humano e as características do animal é clara. 

Berber Sardinha (2007), ao apresentar um mapeamento de estudos sobre metáfora, 

mostra os conceitos de várias correntes em ordem cronológica e destaca que metáforas fazem 

parte do dia a dia de qualquer língua, desde a infância até a idade mais avançada. O autor 

retoma três conceitos que contribuem para o estudo da metáfora: metáfora conceptual 
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(LAKOFF e JOHNSON, 1980); metáfora sistemática (CAMERON, 2003); e metáfora 

gramatical (HALLIDAY, 1994). 

Neste trabalho, será detalhada apenas a noção de metáfora gramatical, porque, como 

já anunciado na Introdução e no início deste capítulo, é ela que será tomada como suporte 

para a análise dos elementos avaliativos nos pareceres da revista da área de conhecimento de 

Linguística.  

O termo metáfora gramatical é utilizado na LSF para indicar o tipo de significado 

diferente do significado congruente. Na perspectiva sistêmico-funcional, a metáfora localiza-

se no estrato da Semântica do Discurso porque provoca uma interpretação que vai além do 

significado literal. Nas palavras de Halliday (1994, p. 341), “metáfora é geralmente descrita 

como variação do uso das palavras: uma palavra é dita para ser usada com um sentido 

modificado [...] é a variação na expressão dos significados”
 34

. Thompson (1996, p. 166) 

corrobora essa definição e assevera que as metáforas apresentam significados diferentes de 

fraseados congruentes, não sendo nem melhores nem piores do que eles. Para Halliday (1994, 

p. 350), o significado congruente é veiculado utilizando-se palavras mais simples, mais 

próximas de seus significados. Os exemplos extraídos de Halliday (1994, p. 346) mostram a 

diferença entre os significados congruente e metafórico, conforme quadro 1.12. 

 

Significados congruente e metafórico 

Significado congruente Eles chegaram ao topo no quinto dia. 

Significado metafórico O quinto dia os viu chegar ao topo. 

Quadro 1.12 – Exemplos de significados (HALLIDAY, 1994, p.346; minha trad.) 

De acordo com o autor, o enunciado “Eles chegaram ao topo no quinto dia” seria a 

forma congruente de “O quinto dia os viu chegar ao topo”, porque a construção metafórica 

representada pela circunstância de tempo (“o quinto dia”) é estruturada como participante do 

processo mental “ver”. Para Halliday (1994, p. 342), então, o uso da palavra congruente no 

lugar da metafórica implica o reconhecimento do termo congruente, pois o reconhecimento de 

palavras congruentes possibilita o reconhecimento de outras possibilidades de usar as 

palavras. Hallliday acrescenta que a opção pelo uso da metáfora é uma escolha cheia de 

                                                   
34 Minha tradução para “Metaphor is usually described as variation in the use of words: a word is said to be used 

with a transferred meaning. (...) is the variation in the expression of meanings.” (HALLIDAY, 1994, p. 341).  
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significados, pois envolve uma seleção dentro de uma gama de outros significados disponíveis 

no sistema linguístico.  

Na perspectiva sistêmica, a metáfora gramatical é abordada sob duas perspectivas: 

metáfora ideacional (ou metáfora de transitividade) e metáfora interpessoal (ou metáfora 

de modo). 

A metáfora ideacional é realizada principalmente por nominalização (substituição de 

um processo ou adjetivo por um substantivo). De acordo com Halliday (1994, p. 352), a 

nominalização consiste do recurso mais poderoso para realizar a metáfora gramatical, uma 

vez que o processo (verbo) e a propriedade (adjetivo) são recolocados metaforicamente como 

nomes. Assim, em vez de funcionarem como um processo ou um atributo, respectivamente, 

eles funcionam como uma coisa (thing) no grupo nominal. No exemplo “O acesso deles ao 

computador”, a nominalização, representada pelo substantivo “acesso”, é derivada do verbo 

“acessar”. Outra opção de realização poderia ser “Eles conseguiram acessar o computador”, 

sem recorrência à nominalização. Ocorre, portanto, a substituição de um processo com um 

sujeito claramente expresso (“eles”) por uma expressão representada por um grupo nominal 

(“o acesso deles”). O verbo passa a ter um sujeito e, quando esse verbo é nominalizado (como 

uma coisa), os participantes podem ser expressos como atributos da coisa. Melhor dizendo, 

em vez de funcionaram como processo ou atributos, eles funcionam como coisa do grupo 

nominal (HALLIDAY, 1994, p. 353). 

Halliday e Martin (1993, p. 15-16), em consonância com a LSF, destacam as 

ocorrências da metáfora gramatical no discurso científico, reiterando que a nominalização é o 

uso mais frequente em artigos escritos por especialistas porque pode ser parte de realização da 

terminologia técnica. Em outros discursos, porém, os autores destacam que pode ser 

evidenciador de posição hierárquica privilegiada a um grupo restrito de conhecimento e 

cultura.  

Sobre o efeito semântico do emprego de metáfora ideacional, Berber Sardinha (2004, 

p. 53) ressalta os pressupostos hallidayanos, explicando: 

Quando [os falantes] usam um elemento metafórico, isso tem consequências 

sobre como seu discurso é construído e sobre como ele é compreendido e 

percebido. Por exemplo, quando usamos muitas nominalizações, isso tende a 
tornar o discurso mais abstrato, acadêmico ou distante. Por outro lado, 

quando usamos verbos para designar ações (formas congruentes), tornamos 

nossa linguagem mais próxima de um estilo conversacional.  
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Segundo Thompson (1996, p. 172), a ocorrência de nominalização no discurso evita 

ou dificulta a discordância do interlocutor. 

O outro tipo de metáfora gramatical é a metáfora interpessoal, quando não ocorrem 

modos congruentes para expressar modalidade ou modo. Por isso, tem-se metáfora de 

modalidade e metáfora de modo.  

Relembrando Halliday (1994, p. 356), modalidade se refere aos discursos de 

probabilidade e frequência (modalização) e obrigação e inclinação (modulação) e modo se 

refere ao tipo de oração (declarativa, interrogativa, imperativa). Retomando Thompson (1996, 

p. 172), o autor destaca que metáforas interpessoais, realizadas por expressões de modalidade 

e avaliação, podem ser realizadas por nominalização, como no exemplo “But the possibility 

always existed of giving it a second runway”, em que a palavra “possibility” é um nome e 

indica uma possibilidade de realização e não uma certeza. 

A metáfora de modalidade é apresentada por Halliday (1994, p. 354) como o modo 

pelo qual as pessoas projetam suas opiniões de forma incerta (probabilidade), usando um 

elemento modal na oração, que será uma metáfora referente ao modo congruente do 

significado. Na expressão “Eu acho que vai chover”, ocorre uma variante de “Provavelmente, 

vai chover”. Segundo o autor, há várias formas de expressar modalidade na oração, uma vez 

que a modalidade é “a área de significado que fica entre o sim e o não – é o campo 

intermediário entre a polaridade positiva e negativa” (HALLIDAY, 1994, p. 356). 

Halliday (1994, p. 355) trata de duas formas de expressar probabilidade: subjetiva e 

objetiva, que podem ser realizadas implícita ou explicitamente. No exemplo “Eu acho que 

Mary sabe”, segundo o autor, ocorre uma probabilidade subjetiva e, em “É provável que Mary 

saiba”, uma probabilidade objetiva, sendo que ambos simbolizam probabilidade explícita. 

Nos exemplos “Mary saberá” e “Mary provavelmente sabe”, a expressão da 

probabilidade é objetiva e implícita, sendo que nos dois exemplos há modalidade. Halliday 

assume a dificuldade de se identificar exatamente o que é ou não uma representação 

metafórica de modalidade, porque há diferentes meios de expressar opiniões que significam 

“Eu acredito”, como “é obvio que”, “todos admitem que”, “seria ingênuo negar que”, “a 

conclusão de... dificilmente seria negada”, “nenhuma pessoa poderia fingir que ... não...”, 

dentre outras. 
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Essa questão é abordada por Martin e White (2005) quando tratam, no Sistema de 

Avaliatividade, do modo como o falante/escritor se posiciona ao proferir um enunciado. De 

acordo com os autores, esse tipo de modalidade se encaixa no discurso na forma de 

Engajamento do falante/escritor em relação ao seu ouvinte/leitor. Neste capítulo, na seção 1.2, 

que versa sobre o Sistema de Avaliatividade, o assunto foi abordado e explicado.  

Ao descrever metáfora interpessoal, Halliday (1994, p. 356) retoma o significado de 

modalidade realizada por modalização e modulação. Na primeira, a informação tem a 

função de expressar probabilidade e frequência dos fatos (“sim” ou “não”, “talvez”, “alguma 

vez”, ...). Na segunda, a proposta vai demandar de realizações tendo como expressões típicas 

ordem e comando e oferta ou obrigação ou inclinação, conforme o quadro 1.13, apresentado a 

seguir. 

Modalidade 

Tipo  Exemplos 

Modalização 
(modo 

Indicativo) 

Probabilidade Não pode haver mais muitos fazedores de castiçais. 

Frequência Ele mudará bem lá na frente dos seus olhos. 

 
Modulação 

(modo 
Imperativo) 

Obrigação As estradas deveriam pagar por elas mesmas, como as 
rodovias. 

Inclinação Votantes não mais pagarão impostos. 

 Quadro 1.13 –  Tipos de modalidade (HALLIDAY, 1994, p. 357; minha trad. e adap.) 

Com relação às formas de modalidade explícita, Halliday (1994, p. 362) ressalta que 

tanto as objetivas quanto as subjetivas são formas metafóricas, uma vez que “a modalidade 

representa o ângulo do falante”
 35

. O autor destaca a importância da metáfora interpessoal de 

modalidade pelo fato de que as pessoas usam elementos de modalidade para mostrar certeza, 

quando, na verdade, elas não têm certeza sobre o enunciado. O exemplo dado pelo autor, 

“Maria certamente saiu”, indica dúvida do falante no enunciado, do contrário, teria dito 

“Maria saiu”, sem empregar nenhum elemento modalizador. 

Thompson (1996, p. 175) destaca que pode se identificar metáfora em significados 

modais, como por exemplo, em um enunciado do tipo “Can you get me a drink?”, o qual age 

como um pedido por um serviço suavizado pelo fato de vir como uma pergunta.  

                                                   
35 Minha tradução para: “Modality represents the speaker´s angle.”  (HALLIDAY, 1994, p. 362). 
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A metáfora interpessoal de modo, por outro lado, denota a mudança na função das 

orações, pois uma oração declarativa passa a ter sentido interrogativo ou de comando, uma 

oração interrogativa passa a ter sentido de comando e uma oração de sentido de comando 

passa a ter sentido de pergunta. A construção “Se eu fosse você, eu não...”, de acordo com 

Halliday (1994, p. 365), é a forma metafórica de “Não ...”, funcionando como um aviso, 

conselho. O mesmo ocorre com a construção “Seria melhor que ela [...]”, que é a forma 

metafórica de “Ela deveria...”, também funcionando como um aviso. Em ambos os casos, o 

significado da proposição é atenuado.  

Referindo-se ao significado transmitido em uma interação onde ocorre modalidade, 

Halliday e Mathiessen (2004, p. 631) destacam que o potencial criado pelas metáforas de 

modo em um diálogo está diretamente relacionado com as variáveis contextuais de relações 

no discurso e que podem denunciar formas de status, formalidade e polidez.  

O objetivo desta seção foi apresentar informações sobre metáfora gramatical, tendo em 

vista, principalmente, as ocorrências de metáfora interpessoal (elementos modais) no corpus 

desta pesquisa, podendo sinalizar suavidade no seu discurso. Outro passo crucial para a 

análise dos pareceres consiste da identificação dos assuntos abordados pelos pareceristas 

durante a avaliação. Esses assuntos foram caracterizados como tópicos (conteúdo), ou seja, a 

identificação sobre “o quê” o parecerista destacou em seu discurso ou seu assunto. Por isso, a 

seguir, apresento o conceito de aboutness, traduzido nesta pesquisa como “tópico”, que está 

relacionado ao conteúdo de determinado trecho abordado no parecer analisado.  

 

1.4 Conceito de tópico (aboutness)  

 

De acordo com Roulet, Fillietaz e Grobet (2001, p. 255), aboutness é definido como 

uma informação identificável e presente na consciência dos interlocutores, que constitui, para 

cada ato, o ponto de ancoragem mais imediatamente pertinente, mantendo uma relação de “a 

propósito” com a informação ativada por esse ato.  

Brown e Yule (1993), ao apresentarem uma resenha sobre as diversas denominações 

do termo aboutness, analisam conceitos existentes e os problemas advindos dessa 

conceituação. De acordo com os autores, esse é um termo muito usado, apesar de pouco se 
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conhecer sobre os princípios de sua utilização. Os autores consideram essa noção bastante 

intuitiva e referem-se à possibilidade de explicá-la como um princípio que faz com que um 

trecho do discurso discorra “sobre alguma coisa” e outro trecho “sobre outra coisa” (BROWN 

e YULE, 1993, p. 70). Outrossim, os autores destacam que a noção de aboutness não deve ser 

atrelada ao texto, mas sim ao escritor ou falante, uma vez que, “em particular, devemos 

insistir no princípio de que falantes e escritores têm aboutness e não os textos”
 36

 (BROWN e 

YULE, 1993, p. 68).  

Várias áreas de conhecimento realizam pesquisas tendo como base o conceito de 

aboutness, dentre elas a Ciência da Informação, a Psicologia, a Informática (mais 

especificamente as pesquisas em Automação de Tratamento Documental e Inteligência 

Artificial), além da Teoria Literária, da Linguística Textual e da Filosofia (na qual é tratado 

por Intencionalidade). Obviamente, cada área o faz de acordo com suas especificidades. Nesta 

seção, embora estejamos conscientes da vasta literatura e das controvérsias acerca desse 

assunto, foge ao nosso escopo detalhar essa questão. Limitamo-nos a apresentar alguns 

trabalhos na área da Linguística: Berelson-Hafner (1971); Phillips (1989); Berber Sardinha 

(1995); Collins e Scott (1997); Ramos (1997) e Fernandes (2011).  

Berelson-Hafner (1971), por exemplo, mostra pesquisas acerca de levantamento de 

léxico pertencente à área de análise de conteúdo, preocupado em identificar quais palavras são 

empregadas de forma articulada. Com outro objetivo, Phillips (1989), Berber Sardinha (1995), 

Collins e Scott (1997) demonstram a preocupação em analisar como as palavras são utilizadas 

no discurso.  

Phillips (1989, p. 1), ao analisar capítulos de livros didáticos na área de Ciências, fala 

em subject matter ou aboutness e apresenta sua noção de aboutness como a habilidade de o 

leitor identificar do quê trata o texto. De acordo com esse autor, a percepção do assunto do 

texto depende da apreciação do leitor, a partir das redes lexicais do próprio texto que levam a 

um padrão de identificação dos conteúdos. 

É necessário registrar, neste ponto da seção, que o termo aboutness enfrenta um 

problema relativo à tradução e adaptação no idioma português brasileiro, sem que haja um 

consenso sobre isso. Prova dessa disparidade é a diversidade de terminologias em traduções e 

trabalhos nacionais: “assunto” (HJØRLAND, 1992); “tópico” (BERBER SARDINHA, 1995; 

                                                   
36 Minha tradução para: “In particular, we shall insist on the principle that it is speakers and writers who have 

topics, not texts.” (BROWN e YULE, 1993, p. 68). 
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RAMOS, 1997); “temática” (COLLINS e SCOTT, 1997); “tematicidade” (MORAES e 

GUIMARÃES, 2006; FUJITA, 2003); “atinência” (DIAS e NAVES, 2007; ALVARENGA, 

2001). Assim, na retomada de alguns desses trabalhos, feita a seguir, manteve-se a 

terminologia utilizada por cada autor. 

Berber Sardinha (1995), por exemplo, trabalha com a noção de tópicos não 

sequenciais que emergem de redes lexicais identificadas em textos na análise de reunião de 

negócios em português e em inglês.  

Já Collins e Scott (1997) fazem uma análise de palavras-chave para descrever a 

temática em uma reunião de negócios em português. A análise revelou duas redes de 

palavras-chave (aquelas cuja frequência é significativamente diferente em relação a uma 

referência): “fornecedor” e os participantes da reunião, e “treinamento” (suporte, informação, 

qualidade, etc.).  

Ramos (1997), por sua vez, recorreu ao conceito e uso da palavra tópico para analisar 

o conteúdo dos textos, isto é, sobre o que se falava nos textos, identificando, desse modo, a 

estrutura textual genérica dos textos que compunham o corpus em estudo.  

Fernandes (2011) recorreu igualmente ao conceito de tópico para identificar os 

assuntos abordados durante uma reunião de trabalho em uma empresa imobiliária brasileira.  

Neste trabalho, no capítulo dedicado à análise e discussão dos pareceres de artigos de 

revista científica, é utilizada a terminologia tópico, tradicionalmente definido como “aquilo 

de que o texto trata”, pois a identificação do assunto abordado pelo parecerista possibilita a 

expansão da análise para um fim mais específico, de modo a atrelar o tópico à avaliação, mais 

especificamente, aos Subsistemas de Avaliatividade: Atitude, Engajamento e Gradação.  

Evitou-se recorrer à tradução como “tema”, “tematicidade” ou “temática” porque essas 

palavras assumem outro sentido no arcabouço teórico adotado nesta pesquisa, relacionada à 

metafunção textual, constituída por tema e rema (HALLIDAY, 1994; HALLIDAY e 

MATHIESSEN, 2004). 

........................... 

Dando continuidade a este trabalho, no próximo capítulo será apresentada a 

metodologia de pesquisa utilizada. 
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

Este capítulo apresenta a metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho e está 

dividido em quatro seções. Na primeira, caracterizo a pesquisa e justifico a escolha 

metodológica, classificando-a como de cunho qualitativo, com uso de quantificação.  

Na segunda seção, apresento informações sobre publicações científicas, mostrando o 

sistema de avaliação das revistas acadêmicas, para que se possa entender o contexto do qual o 

parecer faz parte. Abordo também alguns princípios relativos à ética na divulgação científica, 

ao papel do editor de revista científica e ao papel do autor e do parecerista. 

Na terceira seção, subdividida em subseções, apresento informações sobre o corpus 

em análise, começando pela justificativa acerca da escolha da revista
37

. Mostro os critérios 

estabelecidos para essa escolha, dentre os quais a classificação da revista pela Coordenação e 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Descrevo o corpus de pareceres, 

destacando sua composição, organização e extensão, além de apresentar informações sobre os 

procedimentos percorridos para a composição do corpus. Trago também orientações que a 

revista disponibiliza aos pareceristas e as variáveis contextuais que constituem o contexto 

situacional dos pareceres: campo, relações e modo.  

Na quarta seção, apresento os procedimentos realizados para a análise e a discussão 

dos dados. 

A seguir, passo a apresentar a escolha metodológica da presente pesquisa. 

 

2.1 Escolha metodológica  

 

De acordo com Chizzotti (1998, p. 52), existem duas abordagens de pesquisa: pesquisa 

quantitativa e pesquisa qualitativa. A pesquisa quantitativa prevê a mensuração de variáveis 

                                                   
37

 As informações apresentadas nesta seção foram obtidas no endereço eletrônico e em uma publicação (edição 

especial) da própria revista. Devido ao compromisso de manter o anonimato do periódico, não serão 

apresentadas as respectivas referências. A autora se coloca à disposição do leitor para eventuais dúvidas pelo e-

mail osilenecruz@bol.com.br. 
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preestabelecidas, procurando verificar e explicar os dados mediante análise da frequência de 

incidências e correlações estatísticas. Nesse caso, “o pesquisador descreve, explica e prediz” 

(CHIZZOTTI, 1998, p. 52). A pesquisa qualitativa, por sua vez, fundamenta-se em dados 

obtidos a partir das interações interpessoais ou da coparticipação das situações dos 

informantes, sendo que “o pesquisador participa, compreende e interpreta” (CHIZZOTTI, 

1998, p. 52), uma vez que sua participação está relacionada à reflexão, análise e crítica dos 

dados.  

Chizzotti (1998) explica que os cientistas que desenvolvem pesquisas pela abordagem 

qualitativa, de modo geral, opõem-se aos métodos da abordagem quantitativa, porque 

consideram que a adoção de modelos estritamente quantitativos pode conduzir a 

generalizações equivocadas, principalmente em Ciências Humanas, visto que tais modelos 

“baseiam-se em um simplismo conceitual que não apreende um campo científico específico e 

dissimulam [...] o controle ideológico das pesquisas” (CHIZZOTTI, 1998. p. 79). Com base 

no que propõe o referido autor, seguindo a concepção da pesquisa qualitativa, pode-se 

considerar, então, que o conhecimento não se reduz a uma série ou sequência de dados 

isolados, uma vez que o sujeito observador (pesquisador) é parte integrante do processo de 

aquisição do conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes a existência de um 

significado.  

Com relação à participação do pesquisador na pesquisa qualitativa, Flick (2009, p. 25) 

argumenta que sua subjetividade faz parte do processo, porque lhe possibilita incluir as 

próprias reflexões, observações, impressões, sentimentos tanto sobre suas atitudes quanto as 

dos envolvidos na pesquisa. Duff (2002) acredita que a abordagem qualitativa possui 

direcionamentos que possibilitam o uso de pressupostos teórico-metodológicos 

interdisciplinares, além de permitir uma combinação com orientações quantitativas. Denzin e 

Lincoln (1998, p. 3) já pressupunham as ideias de Duff quando sugeriram o uso de métodos 

múltiplos na pesquisa qualitativa, porque ela envolve uma abordagem interpretativista, uma 

vez que possibilita ao pesquisador engajar-se na pesquisa, como participante do processo, no 

sentido de compreender e interpretar fenômenos em termos do significado que os dados lhe 

atribuem. 

Em relação à área da Linguística Aplicada, na qual esta pesquisa está inserida, Moita 

Lopes (2001) prevê o uso da análise interpretativa, ressaltando que consiste em um 

procedimento que tem encontrado respaldo e preferência por parte dos pesquisadores, por 
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estes entenderem o modelo como revelador de um conhecimento que não está ao alcance da 

tradição positivista de pesquisa, mas por se basear em perspectivas fenomenológicas, 

hermenêuticas e interacionistas. 

Apesar de a pesquisa qualitativa e a quantitativa serem consideradas procedimentos 

separados e distintos, é preciso registrar a perspectiva de Flick (2009, p. 39-49), que envolve a 

relação entre essas duas abordagens, enunciando, inclusive, a possibilidade de articulá-las em 

uma mesma pesquisa. Seguindo o mesmo ponto de vista, Chizzotti (1998, p. 84) já chamava a 

atenção para pesquisas qualitativas que não descartam a coleta de dados quantitativos, 

principalmente na fase de exploração dos dados, objetivando mostrar uma relação mais 

precisa entre os dados e a observação do pesquisador.  

Com relação aos instrumentos de coleta de dados da pesquisa qualitativa, Chizzotti 

(1998, p. 90-104) destaca: observação do participante; entrevista não diretiva ou abordagem 

clínica; história de vida. O autor enfatiza também a importância das abordagens 

metodológicas do paradigma qualitativo, dentre as quais inclui  análise de conteúdo; pesquisa-

ação; pesquisa de intervenção e estudo de caso. O autor descreve a variedade de 

procedimentos de que o analista pode dispor na abordagem qualitativa, possibilitando-lhe 

privilegiar um aspecto de análise dentre vários possíveis, tais como: análise lexicológica 

(unidades lexicais), análise categorial (por categorias), análise da enunciação (comunicação 

durante um discurso). 

Levando em conta essas considerações, neste trabalho, adoto a abordagem de pesquisa 

qualitativa (CHIZZOTTI, 1998; DENZIN e LINCOLN, 1998; MOITA LOPES, 2001; DUFF, 

2002; FLICK, 2009, dentre outros), adaptando os procedimentos metodológicos de Martin e 

White (2005, p. 69-261). 

Justifico a opção, neste estudo, pela abordagem de pesquisa qualitativa devido ao foco 

principal da pesquisa: análise de conteúdo, mais especificamente, análise dos discursos 

referentes às avaliações e aos posicionamentos dos pareceristas no corpus de estudo, os quais 

estão vinculados aos Subsistemas de Avaliatividade: Atitude, Engajamento e Gradação 

(MARTIN e WHITE, 2005). Esses dados são interpretados e discutidos, proporcionando a 

identificação e a descrição das características da linguagem utilizada no contexto de produção, 

assim como o fornecimento de exemplos/ocorrências dos respectivos Subsistemas nos 

pareceres. 
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Recorro também à quantificação dos dados antes de interpretá-los. Essa estratégia 

possibilitou apresentá-los em forma de quadros e discuti-los com base no total numérico dos 

tópicos identificados e das ocorrências dos respectivos Subsistemas, sem me ater 

exclusivamente à subjetividade e intuição, visando a uma melhor apresentação e interpretação 

dos dados. Nesse sentido, coloco em prática o que propõe Chizzotti (1998, p. 84) sobre o fato 

de algumas pesquisas qualitativas não descartarem dados numéricos, pois, neste estudo, todas 

as informações obtidas foram mensuradas e os dados foram apresentados em quadros, para 

mostrar resultados mais precisos relativos aos assuntos abordados nos pareceres (tópicos) e às 

avaliações atitudinais (Atitude), de posicionamento dos pareceristas (Engajamento) e a forma 

de intensificação ou de mitigação das avaliações (Gradação). 

Levando em consideração que os pareceres analisados nesta pesquisa são referentes a 

artigos acadêmicos, apresento, na próxima seção, informações sobre publicação científica.  

 

2.2 Publicação científica 

 

Esta subseção objetiva descrever o contexto da publicação científica, uma vez que tem 

sido cada vez mais recorrente a prática de divulgação da Ciência e do conhecimento, seja em 

textos orais ou escritos, impressos ou eletrônicos.  

De acordo com Matallo (1998, p.6), uma das principais formas de mostrar o papel da 

Ciência é por meio da divulgação de pesquisas, seja em periódicos, revistas científicas ou 

livros. Independentemente do tipo de veiculação científica, o autor destaca a importância e a 

recorrência da objetividade na linguagem acadêmica, mostrando que o lado subjetivo do 

pesquisador é superado pelo lado cognitivo e intelectual, baseado no empirismo, na razão e 

nos resultados. Em outras palavras, Matallo destaca a expressão imparcial do autor em um 

texto acadêmico, permitindo que os dados da análise falem por si e revelem os resultados 

encontrados.  

Ao apresentar um levantamento sobre revistas científicas da área de Letras e 

Linguística, Marcuschi (2001) ressalta a importância desses periódicos por constituírem um 

veículo fácil, econômico e rápido para divulgar o conhecimento científico produzido naquele 

momento. A preocupação do pesquisador, no entanto, consiste na qualidade da produção 
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divulgada, uma vez que o crescente consenso sobre a necessidade de publicação científica 

pode configurar uma proliferação do conhecimento sem controle ou sem qualidade.  

Para que o trabalho científico seja aceito e divulgado na comunidade acadêmica, ele 

passa por avaliação, realizada por dois ou mais especialistas na área de conhecimento da 

pesquisa (PESSANHA, 1998, p. 226). Esse processo de avaliação surgiu após o advento das 

primeiras revistas científicas, como o Journal des Sçavants, na França, e The Philosophical 

Transactions of the Royal Society, na Inglaterra, em janeiro e março de 1665, 

respectivamente, substituindo as cartas trocadas entre os cientistas para compartilhar os 

resultados de suas pesquisas. Essas publicações fizeram com que artigos, antes publicados 

sem o aval de pareceristas, passassem a ter uma leitura minuciosa e interativa dos trabalhos 

submetidos. Além disso, denotam o início da implementação do sistema de avaliação da 

produção científica pelos membros da comunidade, conhecido também como peer review ou 

referee system ou revisão por pares
38

.  

Swales (1990, p.110) destaca o pensamento de Ard (1983), segundo o qual, a partir de 

1665, o gênero acadêmico passou a apresentar o formato atual, composto por seções 

específicas (Resumo/Abstract, Introdução, Fundamentação Teórica, Metodologia, etc.) e 

redigido em uma linguagem apropriada para comunidade discursiva. Os textos mais remotos 

apresentavam narrativas em primeira pessoa, em formas de cartas, algumas incluindo a 

saudação “Sir”. Swales acrescenta que a publicação do Transactions e publicações 

subsequentes servem como marco no sentido de proporcionar um espaço para a criação de 

“[...] um novo gênero cada vez mais distinto das cartas originais”
 39

 (SWALES, 1990, p. 110). 

Bazerman (1983, p.1) também discorre sobre esse assunto, enfatizando que as conversas entre 

pesquisadores acerca de pesquisas específicas provocaram a interação entre eles e, 

consequentemente, a mudança no formato do texto.  

Zuckerman e Merton (1971, p.78) ressaltam que o início oficial do processo de 

avaliação remonta ao ano de 1753, anos após as publicações citadas anteriormente (janeiro e 

março de 1665), quando a Royal Society of London passou a se responsabilizar formalmente 

pela avaliação dos textos publicados, desencadeando um processo de instituição social da 

Ciência assim como a organização social dos cientistas. A partir dessa época, como propõem 

                                                   
38 No Brasil usam-se, geralmente, várias traduções para referee, como “árbitro”, “avaliador”, “parecerista” e 
“revisor” (PESSANHA, 1998, p.2). Nesta tese, adoto as três terminologias (“parecerista”, “especialista” e 

“avaliador”), sem diferença semântica entre elas.  
39 Minha tradução para:  “[...] a new genre increasingly distinct from its letter-writing origin.” (SWALES, 1990, 

p. 110). 
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os autores, a transformação do print (relato impresso, sem a competente avaliação dos pares) 

em publication (manuscritos legitimados pela leitura crítica dos pares, mediante avaliação 

institucionalizada e assinada por revisores competentes) dá início ao processo de avaliação.  

Dessa forma, a partir dos anos 1660/1670, o trabalho científico, do qual o artigo 

acadêmico faz parte, solidifica e socializa a Ciência, porque mostra o resultado de um estudo 

formalizado e estruturado, no qual se nota a intenção do autor em obter aceitação da 

comunidade acadêmica, em determinada comunidade discursiva. De acordo com Swales 

(1990, p. 93), o pesquisador passa a seguir padrões e regras estabelecidos pelas instituições 

responsáveis pela divulgação científica. Uma prova disso é relatada no estudo de Bazerman 

(1987) sobre a evolução cronológica do Publication Manual da American Psychologycal 

Association, pois o pesquisador verificou que, entre 1929 e 1983, o tamanho de uma 

publicação científica variou de seis páginas e meia a duzentas páginas, o que caracteriza a 

ausência de critérios e/ou falta de controle para publicação.  

Por outro lado, a obediência a regras pode ser explicada como decorrente do próprio 

crescimento da divulgação científica, uma vez que se tornou necessário haver maior controle 

para garantir a qualidade nas publicações. Nesse cenário, então, o artigo acadêmico é 

submetido à avaliação antes da publicação, em cujo processo destacam-se dois atores: o 

editor da revista, encarregado da organização geral da publicação científica, e os 

pareceristas, representados pelo comitê editorial da revista, responsáveis pela avaliação do 

trabalho acadêmico. Destaca-se, portanto, no parecer, a avaliação de cada parecerista sobre 

várias questões, abrangendo desde considerações e críticas acerca das escolhas 

lexicogramaticais do autor do trabalho até considerações relativas à escolha teórica, à 

estrutura do artigo, ao percurso metodológico, aos avanços e às limitações da pesquisa.  

Outra questão considerada importante nos contextos cultural e situacional de uma 

publicação científica é o papel da Ética, o que pode ser visto, por exemplo, nos estudos de 

Pessanha (1998, p.227) ao ressaltar os pressupostos de LaFollette (1992) com relação a essa 

perspectiva na divulgação da Ciência como uma instância relacionada à conduta no processo 

de elaboração e divulgação da pesquisa. Sobre esse assunto, LaFollette (1992) enfatiza os 

aspectos associados à má conduta em Ciência, como plágio (uso de ideias alheias sem 

referenciar o autor), fabricação (apresentação de fatos ou dados para alcançar resultados 

desejados), falsificação (mudança de dados para obtenção de resultados desejados) e 
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conflitos de interesses (influência dos interesses pessoais, comerciais, políticos e acadêmicos 

na avaliação).  

Diante da preocupação de Lafollette (1992), é de suma importância considerar não só 

os aspectos concernentes ao conteúdo e à forma do trabalho científico, mas também relativos 

à Ética, por desempenhar papel crucial na publicação científica. Preocupados com essa 

questão, alguns países passaram a criar órgãos reguladores e controladores da Ética na 

publicação acadêmica. Nos Estados Unidos, por exemplo, foi criado em 1990 o Comitê de 

Integridade Científica, cuja primeira atribuição consiste em definir a má prática durante um 

processo de análise de trabalho científico e os procedimentos a serem tomados após 

constatação de comportamento inadequado. A França criou, em 1994, o Comitê de Ética para 

Ciências do Centre National pour la Recherche Scientifique – CNRS, com o objetivo de 

refletir e debater os problemas éticos suscitados pela investigação científica (PESSANHA, 

1998, p.227). 

No Brasil, o desenvolvimento de pesquisas científicas tem ocupado espaço amplo, o 

que pode ser observado pelo crescente número de publicações de livros, artigos, dissertações, 

teses, periódicos, resenhas, resultando na divulgação de resultados de estudos baseados em 

dados empíricos, conforme menciona Pessanha (1998, p. 226). Por isso, desde 1985, a 

publicação científica tem sido um dos temas abordados pela Associação Brasileira de Editores 

Científicos (ABEC)
40
, entidade interessada em “desenvolver e aprimorar a publicação de 

periódicos técnicos e científicos; aperfeiçoar a comunicação e divulgação das informações, 

manter o intercâmbio de ideias, o debate de problemas e a defesa dos interesses comuns.” 

Dentre os objetivos da ABEC, destacam-se: zelar pelo padrão da forma e conteúdo das 

publicações técnico-científicas no país; promover periodicamente um encontro nacional dos 

associados; manter contato com instituições e sociedades correlatas do país e do exterior; 

divulgar regularmente matérias de interesse editorial técnico-científico; promover 

conferências, seminários e cursos no âmbito de seus objetivos.  

Além do controle da ABEC, que zela pela publicação científica brasileira, as revistas 

científicas, que constituem um dos principais meios de divulgação científica, passam por 

avaliações realizadas pelo programa Qualis, mantido pela CAPES, órgão vinculado ao 

                                                   
40

 No site, a Ata da Assembleia de Fundação da ABEC mostra o estatuto da Associação, fundada em 1985, no 

campus da Universidade de São Paulo (USP), durante o evento “Segundo Encontro de Editores de Revistas 

Científicas”. Disponível em: <http://www.abecbrasil.org.br/index.asp>. Acesso em: 12 maio 2010. 

 

http://www.abecbrasil.org.br/index.asp
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Ministério da Educação. Esse programa é responsável pela análise, avaliação e divulgação da 

qualidade da produção intelectual da pós-graduação. De acordo com informações divulgadas 

no portal da CAPES
41

, a classificação de periódicos é realizada pelas áreas de avaliação e 

passa por processo anual de atualização, enquadrando as revistas em categorias indicativas de 

qualidade: A1 (a mais elevada); A2; B1; B2; B3; B4; B5; C (com peso zero). 

Retomando a questão da Ética na divulgação científica, Pessanha (1998, p. 227) 

ressalta a importância do código de Ética dos periódicos científicos, porque estabelece regras 

de conduta para os participantes do processo de produção científica, quais sejam o editor, o 

avaliador e o autor.  

Sobre o papel do editor e do avaliador, Pessanha (1998, p. 227) explica que o primeiro 

exerce papel central, pois a ele compete garantir a integridade científica do periódico, manter 

sigilo dos originais e de outras matérias em julgamento e garantir a imparcialidade do 

parecerista com relação ao artigo avaliado. 

O papel do avaliador consiste, segundo Pessanha (1998, p. 227), em fornecer com 

presteza ao editor uma avaliação objetiva e confidencial do original. Pessanha (1998, p. 227) 

explica também sobre as circunstâncias em que o avaliador pode se eximir de apresentar um 

parecer, dentre as quais: conflitos de interesses que causem tendenciosidade na emissão do 

parecer; tempo insuficiente para a entrega da avaliação; familiarização inadequada do 

avaliador com relação ao tema do artigo e submissão do mesmo artigo para outra revista.  

Outros fatores considerados relevantes na publicação científica referem-se à 

credibilidade e à confiabilidade dos participantes (editor, avaliador e autor), por isso, sob o 

ponto de vista de Pessanha (2005, s.p.)
42

, é importante que o avaliador mantenha sigilo com 

relação ao conteúdo do original avaliado, como também à sua identidade, exceto mediante 

permissão do editor da revista ou quando o avaliador solicita “cooperação de um colega no 

processo de avaliação. Neste caso, o colega recrutado está sujeito às mesmas regras de sigilo e 

de divulgação de sua identidade na parte confidencial do parecer” (PESSANHA, 2005, s.p.) 

Com relação ao sigilo no processo de avaliação de um trabalho científico, Murcho 

(2004, s.p.)
43

 observa: “O sistema de submissão e avaliação anônima de artigos faz parte da 

                                                   
41 Informações obtidas no site: <http://www.periodicos.capes.gov.br/portugues/index.jsp>. Acesso em: 12 out. 
2010. 
42 Informação divulgada durante o X ENEC – Encontro Nacional de Editores Científicos.  
43 Texto extraído da internet. Disponível em: <http://criticanarede.com/html/ed37.html>. Acesso em: 20 maio 

2010. 
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prática corrente de todas as revistas acadêmicas do mundo, de todas as áreas — da Física à 

Matemática, da Filosofia à História, da Teologia à Musicologia”. Ele acrescenta que o sigilo 

colabora para a própria qualidade do artigo.  

Murcho (2004, s.p.) esclarece também que o conhecimento sobre a autoria do artigo 

pode exercer papel influente nas decisões do corpo editorial, principalmente, do editor da 

revista, que pode se encontrar em situação constrangedora ao recusar algum trabalho de autor 

renomado, assim como pode negar a publicação porque o autor é um escritor iniciante ou 

desconhecido. Dessa forma, segundo Murcho (2004, s.p.), se o editor não souber a autoria do 

trabalho apreciado, pode dedicar atenção exclusivamente ao conteúdo do artigo e não se 

prender ao status ou à filiação do autor daquele trabalho científico. 

Na visão de Pessanha (2005, s.p.), toda avaliação deve ser disponibilizada por escrito, 

em cujo registro, o avaliador apresenta as falhas dos autores e as inadequações do trabalho, 

assim como sugestões de mudanças, destacando também os pontos positivos. Ideia 

equivalente já havia apresentado Murcho (2004 , s.p.), acrescentando que a imparcialidade 

deve ser uma constante no processo avaliativo. Do mesmo pensamento compartilha Mueller 

(1997, p. 231), ao demonstrar no trabalho de levantamento das características da prática da 

avaliação e seleção dos manuscritos científicos, por meio das respostas de diversos 

profissionais de revistas científicas, que a maioria dos editores das revistas científicas 

analisadas mantêm sigilo com relação às identidades do avaliador e do autor do trabalho 

avaliado. 

Estudos sobre publicação científica têm sido desenvolvidos com frequência tanto no 

contexto brasileiro quanto no internacional, enfatizando temas distintos, não só relativos ao 

papel dos participantes no processo de avaliação de artigos acadêmicos     editor, avaliador e 

autor    , mas também referentes a críticas positivas e negativas sobre o processo de avaliação 

de trabalhos submetidos para avaliação (ABELSON, 1990; CRAWFORD e STUCKI, 1990; 

COSTA, 1996; VIA, 1996; MEADOWS, 1999; MADDEN, 2000; ROWLAND, 2002; 

STUMPF , 2005; HAMES, 2007, citando alguns). Vale lembrar que, nesta pesquisa, essas 

referências serviram como fonte de informação sobre dados acerca da publicação científica 

nacional e internacional. No entanto, com relação à análise dos elementos avaliativos no 

corpus desta pesquisa, os estudos citados não contemplam o objetivo apresentado nesta tese, 
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pois não focalizaram a análise linguística dos trabalhos, principalmente no gênero parecer de 

revistas científicas, que é o foco principal da presente pesquisa.  

Apresentada uma visão geral sobre publicações científicas, passo ao corpus que 

compõe esta pesquisa.  

 

2.3 Escolha do corpus44 

 

Segundo Pessanha (2005, s.p.), o gênero parecer de revista científica reflete um texto 

reservado e anônimo, elaborado por um parecerista especialista na área de pesquisa à qual 

pertence o artigo submetido. São apresentados julgamentos e avaliações do parecerista, que 

tem poder e autoridade para avaliar determinado artigo, argumentando a favor ou contra a 

publicação. Assim, além do discurso avaliativo, questões relacionadas ao anonimato, à 

confidencialidade e à imparcialidade também são relevantes, uma vez que informações sobre 

autor e avaliador não podem e não devem ser reveladas para se preservar a Ética. 

Levando em consideração essas questões, o contato inicial com os editores para acesso 

aos pareceres foi feito, primeiramente, via e-mail, e, posteriormente, por carta
45

, na qual 

foram apresentadas a contextualização e a proposta do trabalho, além do comprometimento 

em manter sigilo acerca de dados identificadores da revista, dos autores dos artigos e dos 

pareceristas, bem como dos títulos dos trabalhos submetidos para avaliação.  

Foram realizados contatos com 30 editores, de diversas áreas de conhecimento, uma 

vez que o objetivo inicial era analisar pareceres de revistas de diferentes áreas de 

conhecimento e estabelecer uma comparação entre os sistemas de avaliação de cada uma.  

Nesse universo de trinta cartas, somente quatro obtiveram resposta afirmativa à 

solicitação, sendo as revistas pertencentes a universidades brasileiras: uma revista da área de 

Economia, publicada pelo Departamento de Pós-Graduação; uma da área de Física, publicada 

                                                   
44

 Gostaria de apresentar um agradecimento especial ao Prof. Dr José Luiz Meurer (in memorian), que me 

disponibilizou diversos pareceres. Apesar de não tê-los utilizado nesta pesquisa, registro o meu reconhecimento 

ao querido professor e pesquisador pela valiosa contribuição, pelo incentivo e por ter acreditado no meu projeto.  
45 Ver Apêndice A. 
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pelo Departamento de Física; e duas da área de Linguística
46

, publicadas pelos respectivos 

Departamentos de Pós-Graduação.  

A classificação da revista na CAPES foi o primeiro critério estabelecido para a 

composição do corpus, que deveria envolver o estudo de pareceres de revistas com conceito 

A1, uma vez que o prestígio no cenário acadêmico nacional e internacional pode ser um 

indício revelador do rigor da revista para seleção dos trabalhos publicados. Segui, então, o 

raciocínio de que o fato de analisar pareceres referentes a artigos submetidos a uma revista 

considerada de excelente nível poderia ser uma contribuição maior para eventuais escritores 

de artigos acadêmicos e também para pareceristas, fornecendo-lhes dados que mostrem os 

critérios de uma revista desse nível, indicando o que eles consideram importante em um artigo 

científico
47

.  

Ouro critério definido na pesquisa diz respeito ao idioma, isto é, optou-se pelo estudo 

de pareceres elaborados em língua portuguesa do Brasil, partindo-se do princípio de que a 

análise de artigos elaborados nesse idioma possibilitaria o entendimento da avaliação, 

consequentemente, o estudo da Avaliatividade, no universo linguístico-discursivo de contexto 

brasileiro.  

Assim sendo, apesar de poder contar com um corpus constituído por quatro revistas, 

foi escolhida uma revista de Linguística, cujo codinome é revista RL1
48

, por o periódico que 

contempla os critérios apresentados anteriormente. Soma-se a isso o meu interesse em analisar 

pareceres dessa área de conhecimento, o que poderá também contribuir para minha área de 

atuação profissional, ligada à escrita acadêmica.  

O corpus da pesquisa é constituído por 67 pareceres referentes a artigos submetidos a 

essa revista da área de conhecimento de Linguística (doravante sempre RL1), cujos pareceres 

são escritos em língua portuguesa do Brasil, elaborados entre 2004 a 2010. Vale ressaltar que 

                                                   
46  Com relação às revistas da área de conhecimento de Linguística com conceito A1, concedido pela CAPES, 

foram feitos contatos com seis editores, cujas publicações apresentam artigos nos idiomas português, inglês, 

espanhol e francês, sobre temas referentes ao fenômeno linguístico teórico ou aplicado. Só uma delas publica 

também em italiano. Além disso, todas disponibilizam aos autores normas detalhadas para publicação, com 

critérios para a composição do artigo, dentre os quais: estruturação, formatação e apresentação dos trabalhos. O 

contato entre autores e as revistas é realizado por e-mail e a avaliação dos artigos é feita por, no mínimo, dois 

pareceristas do Conselho Editorial das revistas, podendo haver assessoria ad hoc. De acordo com as informações 

obtidas nos endereços eletrônicos, das seis revistas, três são semestrais; uma é trimestral; e outra é de publicação 

contínua. Uma revista não divulga no site a peridiocidade de publicação 
47

 O Comitê de Ética da PUC-SP autorizou a realização da pesquisa e a utilização dos pareceres do corpus, 

conforme Parecer em resposta ao Protocolo de Pesquisa nº 125/201, emitido em 20 jun. 2011. Na documentação 

enviada ao referido Comitê, consta a autorização dos editores que disponibilizaram os pareceres (Ver Anexo A.). 
48 Conceito concedido pela CAPES. 
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o período de 2004 a 2010 não faz parte de um dos critérios, embora tenha sido um dado a 

mais durante a análise das datas dos pareceres. 

É necessário registrar que, apesar de o corpus ser constituído por 67 pareceres, foi 

coletado um conjunto de pareceres maior (138 pareceres). No entanto, 71 pareceres foram 

descartados, porque não satisfaziam os critérios estipulados para a composição do corpus da 

pesquisa: pareceres exclusivamente referentes a artigos acadêmicos (o que determinou a 

exclusão de pareceres referentes a outros gêneros, como resenha, nota bibliográfica, ensaio, 

etc.); pareceres escritos exclusivamente em português brasileiro e não em outros idiomas; e 

pareceres apresentados separadamente dos artigos, para não haver acesso aos artigos 

analisados. 

Na próxima subseção, detalho as informações acerca do corpus em análise.  

 

2.3.1 O corpus 

 

O corpus desta pesquisa, conforme já registrado, é constituído por 67 pareceres de 

artigos da revista de Linguística RL1, submetidos à avaliação no período entre 2004 e 2010, 

totalizando 34.707 palavras/running words.  Ao acessar a ferramenta WordList do programa 

WordSmith Tools
49

, foi possível ver que os pareceres não apresentam equilíbrio quanto ao 

número de palavras
50

, o que pode estar associado ao fato de a revista não estabelecer ao 

parecerista um número mínimo ou máximo de palavras para as justificativas dos pareceres.  

As principais características do corpus são sintetizadas no quadro 2.1, na página 

seguinte. 

                                                   
49 O programa WordSmith Tools foi criado por Mike Scott (1996), sendo o primeiro a utilizar os recursos do 

ambiente Windows para analisar determinado corpus. Possui três ferramentas: WordList (gera listas de palavras 

do(s) arquivo(s) selecionado(s), que podem ser visualizadas em ordem de frequência no corpus ou ordem 

alfabética, além de dados estatísticos acerca do texto selecionado), Concord (mostra concordâncias de 

ocorrências próximas ao léxico - nódulo/ node Word ou search word - selecionado. O programa faz uma busca 

de todas as ocorrências da palavra selecionada em todos os arquivos de textos escolhidos e apresenta essas 
ocorrências dentro de seu contexto) e KeyWords (indica palavras de uma lista cujas frequências são 

estatisticamente diferentes da frequência da mesma palavra em outro corpus de referência. Indica também 

palavras-chave chave). 
50 Ver Apêndice B. 
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Características do corpus  

Área de conhecimento Linguística  

Classificação CAPES A1 

 
Nº de pareceres 

 
67 

12 Aprovados 
35 Aprovados com restrições  
20 Reprovados 

Total de palavras 34.707  

Idioma  Português brasileiro 

Período de produção  2004 - 2010 

Quadro 2.1 – Características do corpus da pesquisa 

A seguir, trago informações acerca do contexto e das características da revista RL1. 

Incluo também as normas para submissão de trabalhos. 

 

2.3.2 Características51 e normas para submissão  

 

Como visto na seção anterior, o corpus da pesquisa é constituído por 67 pareceres de 

artigos enviados à revista RL1, criada em 1985. Desde 1992, publica semestralmente 

trabalhos acadêmicos sobre temas de caráter teórico ou aplicado, provenientes de qualquer 

área de conhecimento linguístico, em forma de artigos, debates, questões, retrospectivas, 

notas bibliográficas e resenhas. A revista publica também edições especiais
52

.  

Esse periódico possui ampla representatividade manifesta em trabalhos de autores 

vinculados a diversas universidades, privadas e públicas, assim como de universidades 

estrangeiras. Essa representatividade é confirmada pelo Conselho Editorial, formado por 

pesquisadores de diversas instituições de ensino superior no Brasil e no exterior, cujo 

principal papel é avaliar os trabalhos submetidos, sendo os pareceristas indicados pela 

Editoria Executiva. São designados, de modo geral, dois pareceristas anônimos, buscando-se 

                                                   
51 Todas as informações sobre a RL1 foram extraídas do site da revista e de um artigo publicado pela própria 

revista. Por uma questão de compromisso com o editor, o endereço eletrônico e as referências dessa publicação 

não serão divulgados para não identificá-la. Esclarecimentos podem ser solicitados pelo e-mail 

osilenecruz@bol.com.br. 
52

 As edições especiais referem-se a publicações organizadas pela própria revista, versando sobre assuntos 

específicos, vozes especiais e eventos. Os números especiais também servem para homenagear pesquisadores 

nacionais e internacionais. No caso de pedido externo de espaço para homenagens, é realizada uma consulta aos 

conselheiros da revista. 



77 

 

recomendar pelo menos um especialista da área de pesquisa abordada no trabalho ou de área 

próxima.  

Informações da RL1 revelam que a aprovação do trabalho para publicação sem 

restrições depende da indicação de dois pareceristas. Em caso de discrepância nessa 

avaliação, o trabalho é encaminhado a um terceiro avaliador (tertius), que definirá a 

avaliação. Trabalhos com restrições ou modificações (mínimas ou substanciais) são 

devolvidos ao autor para modificações. Trabalhos recusados podem ser reapresentados após 

ampla reformulação e sua análise será realizada novamente, tendo, para isso, que seguir todos 

os trâmites de submissão previstos pela revista. Em caso de necessidade de submissão do 

trabalho a outro especialista, somente o parecerista pode fazê-lo, informando a Editoria para 

efetivar o substabelecimento. Além disso, situações de intervenção do editor são possíveis, 

por exemplo, em casos em que ele discordar (em parte ou totalmente) do parecer emitido. 

Ainda de acordo com a própria revista, é possível a participação de conselheiros ad hoc em 

listas de propostas de novos conselheiros.  

Com relação aos procedimentos para submissão de trabalhos, no endereço eletrônico 

da revista, constam informações elaboradas em português, inglês e espanhol aos interessados 

em publicar. Um dos principais pré-requisitos ou exigências da revista refere-se à 

originalidade dos trabalhos, os quais podem ser escritos em português, inglês, francês, 

espanhol ou italiano e deverão vir apresentados por um resumo em português e um abstract 

em inglês, com aproximadamente 150 palavras.  

As normas para apresentação de trabalhos são apresentadas destacando-se informações 

acerca de apresentação de notas de rodapé, referências bibliográficas, ilustrações (gráficos, 

tabelas, quadros...), resumo/ abstract, anexos e delimitação do artigo. O quadro 2.2, na página 

seguinte, resume as informações obtidas no site da revista. 
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Revista de Linguística (RL1) 

Ano de criação  1985 

Classificação na CAPES A1 

Periodicidade de publicação Semestral 

Corpo editorial  
 

Conselho Superior, Conselho Editorial, Editores, Editores 
Executivos 

Avaliadores por artigo  2 ou 3 

Orientações aos autores Instruções/ Diretrizes  

Idiomas para publicação  Português, Inglês, Francês, Espanhol e Italiano 

Contato entre editor e 
avaliador 

Contato formal por e-mail  

Solicitação ao avaliador Preenchimento dos formulários disponibilizados e 
apresentação da justificativa no final do parecer 

Quadro 2.2 – Síntese sobre as informações da RL1 

A seguir, incluo as orientações que a revista RL1 disponibiliza aos pareceristas.  

 

2.3.3 Orientações aos pareceristas 

 

Como dito anteriormente, o contato entre o editor da revista e o parecerista é realizado 

por e-mail, pelo qual é enviado o trabalho a ser avaliado juntamente com um formulário que 

contém dois quadros e um pequeno texto. O primeiro quadro é constituído por perguntas, que 

devem ser respondidas em espaço destinado à resposta SIM ou NÃO. É esperado que o 

parecerista marque uma dessas respostas correspondentes a perguntas que versam sobre: 1. 

Título; 2. Subtítulo; 3. Resumo/abstract; 4. Resenha (se for o caso); e 5. Linguagem.  

Considero pertinente destacar a escolha do item lexical “linguagem”, utilizado pela 

revista, cujo significado pode traduzir amplitude de significado ou pode remeter ao uso da 

linguagem, e não intrinsicamente questões relacionadas ao emprego formal língua, isto é, ao 

uso adequado das regras morfossintáticas para escrita acadêmica, o que parece ser objetivo da 

revista ao recorrer a esse elemento lexical. 

No outro quadro, é solicitada a resposta do parecerista quanto ao resultado da 

avaliação, ou seja, sua conclusão, de modo que ele assinale com um X uma das opções 

referentes ao trabalho: recomendado para publicação sem restrições; recomendado para 
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publicação com modificações mínimas; recomendado para publicação com modificações 

substanciais; não recomendado para publicação. 

Além dos dois quadros descritos, o formulário traz um parágrafo no qual é apresentada 

a solicitação ao parecerista, que deverá levar em consideração algumas questões: expressão 

clara do objetivo do trabalho, cumprimento do objetivo proposto, argumentação convincente, 

clareza e cumprimento dos pressupostos, consistência do trabalho com a teoria proposta, 

bibliografia pertinente e a contribuição do trabalho.  

Após esse parágrafo, é disponibilizado ao parecerista um espaço para a apresentação 

da justificativa da avaliação.  

Para encerrar esta subseção, é importante esclarecer que a análise dos pareceres da 

RL1 levou em consideração o texto de justificativa do parecerista e as respostas assinaladas 

nos quadros referidos, tanto que uma das perguntas desta pesquisa propõe analisar a 

articulação entre o que é marcado nos quadros e as respostas dos pareceristas. A seguir, 

descrevo as variáveis contextuais do corpus da pesquisa. 

 

2.3.4 Variáveis contextuais  

 

O quadro 2.3 resume as variáveis contextuais do corpus analisado, ou seja, dos 

pareceres relativos a artigos submetidos para avaliação. 

Variáveis contextuais da RL1 

Relações  Campo  Modo 

Editor – Parecerista - Autor Assuntos diversos sobre 
temas relacionados à 

Linguística 

Texto escrito em língua 
portuguesa53 

Quadro 2.3 – Variáveis contextuais no corpus analisado  

O corpus desta pesquisa consiste de pareceres de uma revista científica, emitidos por, 

no mínimo, dois pareceristas. Verifica-se, em relação às relações, a interação entre o 

parecerista e o seu principal leitor (autor do artigo), na qual ficam estabelecidas as relações 

entre eles, por meio das quais os avaliadores se posicionam direta ou indiretamente, explícita 

                                                   
53 A variável modo referente à revista RL1, de modo geral, abrange pareceres escritos em vários idiomas além 

do português, como inglês, francês, espanhol e italiano. Esta pesquisa, no entanto, abrange o estudo de pareceres 

escritos exclusivamente em língua portuguesa. 
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ou implicitamente. O autor, por sua vez, recebe as críticas e avaliações acerca do seu trabalho 

e realiza as modificações indicadas ou sugeridas. As escolhas lexicais dos pareceristas podem 

evidenciar um discurso parcial/imparcial, formal/informal e/ou monoglóssico/heteroglóssico. 

Esse discurso influencia a relação entre os interlocutores, uma vez que podem estar presentes 

relações de poder e autoridade, com características de distanciamento ou de aproximação 

entre eles.  

Embora sejam relações relativamente indiretas ou discretas, não se pode negar a 

existência de interações, ora entre editor e parecerista, quando do envio do artigo do primeiro 

para o segundo e do seu recebimento pelo segundo, podendo aquele intervir no resultado; ora 

entre parecerista e autor, uma vez que o principal endereçado é o autor, que espera pelo aval 

acerca do trabalho apresentado.  

Ao apresentar suas justificativas, o parecerista versa sobre a pesquisa realizada, que 

abrange teorias e assuntos específicos, configurando o campo da pesquisa, expresso e 

veiculado de forma escrita e em língua portuguesa. No corpus desta pesquisa, verificou-se que 

a variável campo abrange temas diversos relacionados à/ao: fonética, fonologia, processo de 

letramento, de escrita, estudo de metáforas, de produção da linguagem, dentre outros. Essa 

diversidade decorre do fato de ser uma revista de Linguística, que abrange uma vasta gama de 

estudos.  

Com relação à variável modo, o corpus desta pesquisa é constituído por pareceres 

escritos em língua portuguesa do Brasil, referentes a artigos submetidos para avaliação, sendo 

a maioria deles enviado à revista por e-mail, cujas justificativas foram destacadas dos artigos 

a que se referem.  

Na próxima seção, descrevo o corpus e apresento sua organização. 

 

2.3.5 Descrição e organização  

 

Os 67 pareceres foram codificados e numerados, com o objetivo de facilitar a 

identificação para análise, da seguinte forma: 

 os 12 pareceres aprovados sem restrições (A): de 01 a 12 - A01, A02, A03, A04 até 

A12; 
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 os 35 pareceres aprovados com restrições (AR): de 01 a 35 - AR01, AR02, AR03, 

AR04 até AR35; 

 os 20 pareceres reprovados (R): de 01 a 20 - R01, R02, R03, R04 até R20. 

 

Como exemplo: A02 refere-se ao parecer número 02, de um artigo aprovado sem 

restrições (A02). As abreviações AR e R referem-se, respectivamente, a pareceres de artigos 

aprovados com restrições e reprovados. 

Após essa numeração geral, todos os pareceres foram organizados em um arquivo, 

conforme mostra a figura 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Organização do corpus para análise 

Ao lançar os arquivos no programa WordSmith Tools (SCOTT, 2007), foi possível 

verificar uma característica diferenciada dos pareceres em termos de extensão: variação de 20 

a 452 palavras no grupo de A, de 136 a 4.087 palavras no grupo de AR e de 81 a 1.510 

palavras no grupo de R
54

. 

Na próxima seção, apresento os procedimentos para a análise dos pareceres. 

 

2.4 Procedimentos para análise e discussão dos dados  

 

O objetivo desta pesquisa é analisar os elementos avaliativos de pareceres de uma 

revista científica de Linguística e identificar o modo como ocorre a avaliação. 

Especificamente, o estudo pretende investigar “o que” o avaliador apresenta na avaliação 

(variável campo) e “como” essa avaliação é apresentada (variáveis relações e modo), ou, em 

                                                   
54

 Ver Apêndice B. 

Corpus da pesquisa 

67 pareceres 

AR01 
... 

AR 35 

R01 
... 

R20 

A01 
... 

A12 
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outras palavras, o que é considerado importante em um artigo acadêmico. Busca também  

averiguar as semelhanças e diferenças nos grupos de pareceres de artigos aprovados sem 

restrições (A), aprovados com restrições (AR) e reprovados (R).  

Para realizar a análise dos pareceres, foram seguidos alguns procedimentos, 

apresentados nos itens de 1 a 5, a seguir. 

1. Conferência e agrupamento dos pareceres em três blocos: pareceres aprovados sem 

restrições (A), pareceres aprovados com restriçoes (AR) e pareceres reprovados (R). 

 

2. Codificação e numeração dos pareceres: A01 a A12 (aprovados sem restrições), AR01 a 

AR35 (aprovados com restrições) e R1 a R20 (reprovados), respectivamente.  

 

3. Identificação dos tópicos (aboutness) abordados pelos pareceristas: após a leitura 

detalhada dos pareceres, verifiquei que as justificativas dos pareceristas abordavam assuntos 

específicos ou tópicos (aboutness): análise, argumentação, bibliografia, contribuição, forma, 

língua, metodologia, objetivo, resultado, resumo/abstract, teoria, tema, título, conforme 

explicação a seguir: 

 análise (AN) – o parecerista refere-se à análise realizada no artigo; 

 argumentação (AR) – o parecerista trata da argumentação apresentada no 

artigo: se foi convincente e adequada ao ponto de justificar suas escolhas 

teóricas, metodológicas e analíticas; 

 bibliografia (BI) – o parecerista discorre sobre a bibliografia apresentada pelo 

autor do artigo, destacando a atualidade, a relevância e a coerência com o 

artigo proposto; 

 contribuição (CO) – o parecerista avalia a importância e as contribuições do 

artigo para a comunidade acadêmica; 

 forma/ formatação/ estrutura formal
55

 (FO) – o parecerista aborda a 

apresentação estrutural e formal do artigo, como a numeração dos capítulos, 

das seções/subseções e organização do artigo como um todo. Também foram 

incluídas nesse tópico considerações do parecerista acerca da apresentação das 

referências bibliográficas e das citações; 

                                                   
55

 Por uma questão de padronização, nesta pesqusia, será utilizado o item lexical forma para 
representar todos os significados que esse tópico abarca: forma, formatação e/ou estrutura formal. 
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 língua (LI) – o parecerista refere-se a aspectos morfossintáticos do texto, 

referentes à clareza da apresentação das ideias, às escolhas lexicogramaticais e 

à escrita formal. Foram consideradas, dentre outros itens, questões relativas à 

ortografia, pontuação, regência nominal e verbal, concordância nominal e 

verbal, emprego da crase, seleção vocabular, etc.; 

 metodologia (ME) – o parecerista comenta os procedimentos metodológicos 

apresentados no artigo; 

 objetivo (OB) – o parecerista volta-se para o(s) objetivo(s) proposto(s) no 

artigo; 

 resultado(s) (RET) – o parecerista verifica a coerência entre o(s) resultado(s) 

encontrado(s), a análise realizada e os objetivos propostos; 

 resumo (RES) – o parecerista avalia as informações contidas no resumo/ 

abstract, relativas ao arcabouço teórico, à apresentação do(s) objetivo(s), 

resultado(s), dentre outros; 

 tema (TM) – o parecerista comenta a relevância do assunto abordado; 

 teoria (TE) – o parecerista aborda a fundamentação teórica utilizada;  

 título (TI) – o parecerista considera a coerência entre o título e o trabalho de 

modo geral.  

As informações referentes aos tópicos não aparecem, frequentemente, seguindo a 

mesma sequência nos textos, apesar de alguns deles constarem como elementos obrigatórios.  

Retomando a questão das orientações aos pareceristas (subseção 2.3.3), é relevante 

destacar que alguns desses tópicos coincidem com o que foi solicitado aos pareceristas no 

texto disponibilizado pela revista RL1. Nessas instruções, a revista solicita que a avaliação do 

artigo leve em consideração: 

 a clareza na apresentação do objetivo do trabalho, que pode ser incluído no 

tópico língua;  

 o cumprimento do objetivo proposto, incluído no tópico objetivo;  

 argumentação convincente, analisado no tópico argumentação;  

 clareza e cumprimento dos pressupostos, que pode ser analisado nos tópicos 

língua e objetivo;  
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 a consistência do trabalho com a teoria proposta, incluído como teoria; 

 a  bibliografia pertinente, identificada como bibliografia; e  

 a contribuição, no tópico contribuição.  

No quadro disponibilizado ao parecerista para marcação de SIM ou NÃO, também é 

possível ver questões relacionadas ao título, à organização e à indicação dos títulos e 

subtítulos, às informações inseridas no resumo/abstract e aos aspectos linguísticos. Essas 

indicações podem ser inseridas nos conteúdos avaliativos encontrados, respectivamente, nos 

tópicos título, forma, resumo e língua. 

O exemplo do quadro 2.4 é um excerto do parecer A01 e mostra como foram 

identificados os tópicos nos textos, que aparecem em bold, entre colchetes, segundo a 

abreviatura apresentada anteriormente. Os elementos lexicais (“precisam ser feitas” e “ver”) 

foram sublinhados pelo parecerista. 

Tópicos nos pareceres 
A01 

O artigo tem por objetivo analisar o papel de formas argumentativas na 
conformação do imaginário de estudantes brasileiros de espanhol como língua 
estrangeira sobre espanhóis, argentinos e brasileiros [OB]. Do ponto de vista 
teórico o(a) proponente baseia-se sobretudo na Teoria da Polifônica da 
Enunciação e na Teoria da Argumentação de Ascombre e Ducrot [TE], mas trata a 
argumentação do ponto de vista da AD, que vincula à interdiscursividade [TE]. O 
corpus foi formado a partir das respostas de estudantes de um curso livre de 
espanhol, de um curso de extensão de uma universidade particular e do primeiro 
e do quarto anos do curso de Letra de uma universidade pública federal [ME]. A 
análise se dá principalmente no plano da sintaxe, mas leva também em conta as 
ressonâncias discursivas e o efeitos de sentido [AN]. 
 
Posto isto, pode se dizer que o artigo preenche as exigências da revista RL1. A 
contribuição mais relevante encontra-se na análise [CO] [AN].  
 
Algumas correções/acréscimos referentes à parte formal precisam ser feitas antes 

da publicação [FO]: pp. 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17 (ver no próprio texto) . 

Quadro 2.4 – Demarcação de tópicos nos pareceres 

 

4. Identificação das escolhas lexicogramaticais sinalizadoras de Atitude, Engajamento e 

Gradação: feita a identificação dos tópicos nos grupos de pareceres, seguiram-se a 

identificação, a classificação e a interpretação dos elementos avaliativos, a partir da proposta 

metodológica de Martin e White (2005, p.69-261).  
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Nessa fase da pesquisa, em cada grupo de pareceres, os caminhos percorridos foram os 

seguintes: 

a) identificação dos elementos avaliativos – identificação e marcação de todas as 

ocorrências de avaliação associadas aos Subsistemas de Avaliatividade (Atitude, 

Engajamento, Gradação); 

b) classificação e agrupamento dos elementos avaliativos – após a identificação realizada 

na fase anterior, ocorreu o agrupamento dos elementos avaliativos para posterior 

levantamento quantitativo e interpretativo dos dados obtidos; 

c) interpretação dos elementos avaliativos – a partir da classificação e do agrupamento dos 

elementos avaliativos, procedeu-se à interpretação desses dados no corpus. 

Nesta fase da análise, em decorrência da complexidade e da variedade de categorias e 

subcategorias, foi necessário elaborar sinais e abreviações para facilitar a identificação das 

ocorrências avaliativas. O quadro 2.5 mostra as abreviações de avaliações de significado 

positivo ou negativo, de forma explítica ou implícita. 

Tipo de 
avaliação 

Abreviação 

Positiva + 
Negativa - 
Implícita Imp 
Explícita Exp 

Quadro 2.5 – Abreviações das avaliações 

O quadro 2.6 ilustra as abreviações do Subsistema Atitude e seus campos semânticos: 

Afeto, Apreciação e Julgamento, com as respectivas modalidades. 

 

Subsistema Atitude - At 
Categorias Modalidades 

Afeto - Afe 
 

Apreciação - Apr  
Composição - Com 
Reação - Rea 
Valoração - Val 

 
Julgamento - Julg Capacidade - Cap 

Veracidade - Ver 

Quadro 2.6 – Abreviações do Subsistema Atitude e categorias 

O quadro 2.7, na página seguinte, mostra as abreviações dos posicionamentos 

monoglóssico e heteroglóssico, no Subsistema Engajamento.  
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Tipos de posicionamentos 
Monoglóssico  Mon 
Heteroglóssico  Het 

Quadro 2.7 – Abreviações dos posicionamentos 

O excerto do quadro 2.8, extraído do parecer A01, mostra como foram demarcados os 

posicionamentos nos pareceres, sendo os posicionamentos monoglóssicos assinalados em 

itálico e os heteroglóssicos sublinhados.  

Posicionamentos monoglóssicos e heteroglóssicos 
O artigo tem por objetivo analisar o papel de formas argumentativas na 
conformação do imaginário de estudantes brasileiros de espanhol como língua 
estrangeira sobre espanhóis, argentinos e brasileiros. 

Mon 

Do ponto de vista teórico o(a) proponente baseia-se sobretudo na Teoria da 
Polifônica da Enunciação e na Teoria da Argumentação de Ascombre e Ducrot 

Het  

mas trata a argumentação do ponto de vista da AD, que vincula à 
interdiscursividade 

Het 

O corpus foi formado a partir das respostas de estudantes de um curso livre de 
espanhol, de um curso de extensão de uma universidade particular e do primeiro e 
do quarto anos do curso de Letra de uma universidade pública federal 

Mon 

A análise se dá principalmente no plano da sintaxe Het 
mas leva também em conta as ressonâncias discursivas e o efeitos de sentido Het 
Posto isto, pode se dizer que o artigo preenche as exigências da revista XXXX. Het 
A contribuição mais relevante encontra-se na análise. Mon 
Algumas correções/acréscimos referentes à parte formal precisam ser feitas 
antes da publicação: pp. 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17 

Het 

(ver no próprio texto) Mon 

Quadro 2.8 – Exemplo de posicionamentos monoglóssicos e heteroglóssicos 
 

O quadro 2.9 apresenta as abreviações dàs categorias do Subsistema Engajamento. 

Subsistema Engajamento – Eng 
Tipo de dialogia                       Categorias  

 
 
 

Contração Dialógica  –
CD 

Refutaçao - Ref Negação – Neg Máxima 
responsabilidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mínima 
responsabilidade 

Contra-Expectativa – 
CtraExp 

  
Ratificação - Rat Confirmação de Expectativa 

– Conf. Exp 
Pronunciamento - Pro 
Endosso - End 

   
 

Expansão Dialógica –
ED 

Acolhimento - Acolh  
  
Atribuição - Atr Reconhecimento - Rec 

Distanciamento - Dist 

Quadro 2.9 – Abreviações do Subsistema Engajamento e categorias 

O quadro 2.10 mostra as abreviações dos recursos do Subsistema Gradação. 
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Subsistema Gradação - Gra 
Recursos  

 
Força - For 

Quantificação - Qua 
Intensificação - Int  

  
Foco - Foc  Prototipicidade - Pro 

Precisão - Pre 

Quadro 2.10 – Abreviações do Subsistema Gradação  

Embora essas abreviações possam parecer numerosas e complexas, sua utilização na 

análise foi relevante porque proporcionou visualizar a ocorrência dos Subsistemas de 

Avaliatividade (Atitude, Engajamento e Gradação) e identificar avaliação positiva ou 

negativa, implícita ou explícita. O excerto do parecer AR11 no quadro 2.11 ilustra essa 

demarcação nos pareceres.  

Ocorrências dos Subsistemas 

AR11 
 O trabalho trata de uma temática relevante [Monoglóssico] [Tema] 
[Atitude/Apreciação+/Valoração/Explícito] na medida em que [Heteroglossico] 
[Engajamento/Contração Dialógica/Ratificação/Confirmação de Expectativa] se propõe a 
“abordar o conceito de condições de produção enquanto meio de apreensão das relações entre 
texto e contexto”, como diz o autor no resumo [Heteroglóssico] [Engajamento/Contração 
Dialógica/Ratificação/Endosso]. Para isso faz um histórico da constituição da Análise do 
Conteúdo (de linha americana do início do século XX) chegando à análise do Discurso (de linha 
francesa) para mostrar rupturas e continuidades do conceito de condições de produção 
[Heteroglóssico] [Teoria] [Engajamento/Contração Dialógica /Ratificação/Confirmação 
de Expectativa]. Apoiado em pesquisa bibliográfica [Heteroglóssico] 
[Engajamento/Expansão Dialógica/Reconhecimento], o autor, ao tratar da parte relativa à 
Análise do Conteúdo, poderia tê-lo feito [Heteroglóssico] [Engajamento/Expansão 
Dialógica/Acolhimento] de forma mais objetiva [Atitude/Julgamento-
/Capacidade/Explícito] [Gradação/Força/Intensificação], centrando o desenvolvimento do 
seu texto na questão nodal, mas, ao contrário [Heteroglossico] [Engajamento/ Contração 
Dialógica /Refutação/Contra-Expectativa], o texto se estende de maneira um tanto 
[Gradação/Foco] dispersiva [Atitude/Apreciação-/Composição/Explícito] 
[Argumentação], perdendo-se o foco no conceito de condições de produção [Heteroglossico] 
[Atitude/Apreciação-/Composição/Explícito], que aparece de forma mais 
[Gradação/Força/Intensificação] clara só no final dessa parte [Heteroglóssico] 
[Engajamento/ Contração Dialógica /Refutação/Contra-Expectativa] 
[Atitude/Apreciação-/Composiçao/Explícito] [Argumentação].  

 

Quadro 2.11 – Ocorrências dos Subsistemas Atitude, Engajamento e Gradação 

O exemplo anterior refere-se ao parecer número 11, relativo a um artigo considerado 

aprovado com restrições. É possível verificar a marcação dos Subsistemas e as respectivas 

categorias nos pareceres. Por exemplo, no excerto: “O trabalho trata de uma temática 

relevante na medida em que se propõe a “abordar o conceito de condições de produção 
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enquanto meio de apreensão das relações entre texto e contexto”, como afirma o autor no 

resumo.”, a identificação ficou assim representada
56

:  

“O trabalho trata de uma temática relevante [Mon] [TM] [At/Apr+/Val/Exp] na 

medida em que [Het] [Eng/CD/Rat/Conf.Exp] se propõe a “abordar o conceito de condições 

de produção enquanto meio de apreensão das relações entre texto e contexto”, como diz o 

autor no resumo [Het] [Eng/CD/Rat/End]”. 

Na identificação e marcação desse trecho, temos avaliação contendo um 

posicionamento monoglóssico, por isso está marcado em itálico, com a abreviação [Mon]; 

refere-se ao tópico tema [TM]. No Subsistema Atitude, trata-se de um avaliação do campo 

semântico Apreciação, considerado de forma positiva, relativo à categoria Valoração. A 

avaliação é feita de forma explícita. Assim, temos as abreviaturas [Mon] [TM] 

[At/Apr+/Val/Exp]. Na sequência, há dois posicionamentos heteroglóssicos [Het], por meio 

do Subsistema Engajamento [Eng] e, em ambos, é proporcionada ao interlocutor mínima 

possibilidade de interação, configurados por recursos de Contração Dialógica [CD] e por meio 

dos quais o parecerista ratifica e confirma seu posicionamento (categoria Ratificação [Rat]). O 

primeiro posicionamento é realizado por meio do elemento coesivo “na medida em que”. O 

parecerista está confirmando seu enunciado, realizado pela subcategoria Confirmação de 

Expectativa [Conf Exp]. Esse trecho foi assim representado: [Het] [Eng/CD/Rat/Conf.Exp]. O 

parecerista também recorre a uma voz externa para confirmar seu posicionamento, por meio 

da expressão “como diz o autor”, como uma forma de endossar suas palavras, buscando assim 

apoio nas palavras do próprio autor do artigo. Esse trecho foi assim representado: [Het] 

[Eng/CD/Rat/End]. 

Outro excerto, “Apoiado em pesquisa bibliográfica, o autor, ao tratar da parte relativa 

à Análise do Conteúdo, poderia tê-lo feito de forma mais objetiva”, foi assim representado: 

“Apoiado [Het] [Eng/ED/Reconh] em pesquisa bibliográfica, o autor, ao tratar da parte 

relativa à Análise do Conteúdo, poderia tê-lo feito [Het] [Eng/ED/Acol] de forma mais 

objetiva [At/Jul-/Cap/Exp] [AR] [Gra/For] ”. 

A análise revela uma avaliação atitudinal, Subsistema Atitude (At), no campo 

semântico Julgamento negativo (Jul-), porque se refere ao autor do trabalho. O parecerista 

reconhece que o autor acessou bibliografia (Reconh), porém não abordou a fundamentação 

                                                   
56 Na explicação dos exemplos, optei por manter as abreviações, conforme mostrado nesta seção. No texto 

integral, as categorias foram apresentadas por extenso. 
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teórica mais objetivamente, afetando o tópico argumentação [AR]. Esse tipo de julgamento é 

classificado como (In)capacidade (Cap) do autor, com sentido negativo (-). Essa avaliação é 

realizada de forma explícita (Exp), ou melhor, não demanda do leitor do parecer nenhum 

esforço para depreender o sentido avaliativo. Ao realizar uma proposição, por meio da 

metáfora interpessoal “poderia tê-lo feito”, o parecerista suaviza o discurso, realizado no 

Subsistema Engajamento, optando pela modalidade, sendo outra opção possível a recorrência 

a um posicionamento monoglóssico (“faça de forma mais objetiva”, por exemplo). Temos, 

então, uma realização de Expansão Dialógica [ED], pois, aparentemente, proporciona 

interação do interlocutor no discurso, e a categoria Acolhimento. O recurso do Subsistema 

Gradação “mais” modifica e intensifica a avaliação do discurso, que deveria ser “mais 

objetivo”, na visão do parecerista.  

A demonstração, apesar de parecer mais adequada no capítulo Análise e Discussão dos 

resultados, fez-se necessária nesta seção para mostrar ao leitor deste trabalho os 

procedimentos seguidos ao longo da análise.  

Após a identificação, classificação e interpretação dos Subsistemas, foi realizada a 

síntese e a discussão dos dados analisados, explicada no próximo item. 

 

5.  Síntese e discussão dos dados obtidos: elaboração de quadros e gráfico, com o intuito de 

facilitar a apresentação dos resultados e da discussão. Nesta etapa, as perguntas de pesquisa 

foram retomadas. A primeira discussão envolveu a articulação entre o pedido nos formulários 

e as respostas dos pareceristas; a segunda discussão referiu-se os tópicos abordados pelos 

pareceristas; a terceira discussão envolveu as avaliações, apoiada nos Subsistemas de 

Avaliatividade. 

Vale ressaltar que toda a análise foi realizada manualmente, por se considerar que 

seria a melhor forma para se identificar os Subsistemas e as respectivas categorias. O fato de 

estar diante de textos relativamente curtos também possibilitou a análise manual. 

A figura 2.2, na página seguinte, resume os procedimentos seguidos durante a análise.  
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Figura 2.2 – Síntese dos procedimentos de análise nos pareceres 

No próximo capítulo, apresento a análise e discussão dos dados obtidos. 

 

 

Pareceres 

 

 

 

1. Agrupamento 
dos pareceres em 

grupos A, AR, R 
 

 

 

2. Codificação e 
numeração dos 
pareceres em 

grupos A, AR, R 
 

 

 3. Identificação e 
demarcação dos 

tópicos 
 

 

4. Identificação, 
demarcação e 

interpretação dos 
subsistemas  

5. Síntese e 
discussão dos dados  
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo apresenta e discute os resultados obtidos na análise dos pareceres de 

artigos de uma revista científica da área de conhecimento de Linguística. Lembro que o 

objetivo da pesquisa é analisar, sob a ótica da Linguística Sistêmico-Funcional e do Sistema 

de Avaliatividade, os elementos avaliativos nos pareceres e, especificamente, identificar os 

tópicos (aboutness) abordados pelos pareceristas e os aspectos considerados positivos e 

negativos em um artigo acadêmico, assim como o modo como a avaliação é apresentada. 

Nesse sentido, busca-se levantar os elementos avaliativos nos pareceres, classificando-os de 

acordo com as categorias do Subsistema Atitude e mostrar como ocorrem as avaliações, a 

partir do escopo do Subsistema Engajamento. Soma-se a isso, a identificação de recursos do 

Subsistema Gradação para mostrar o que é ampliado e mitigado nas avaliações.  

Assim, no intuito de mostrar e discutir os dados, tendo como base teórico-

metodológica a LSF (HALLYDAY, 1994; HALLYDAY e MATHIESSEN, 2004) e o 

Sistema de Avaliatividade (MARTIN e WHITE, 2005), este capítulo segue esta ordem de 

seções: na primeira, é discutida a articulação entre as respostas dos pareceristas nos 

formulários e nas justificativas dos pareceres, com vistas a ser respondida a primeira pergunta 

de pesquisa (Como ocorre a articulação entre o que é solicitado ao parecerista nas questões 

objetivas (quadros) e a justificativa apresentada por ele?). 

Na segunda seção, que visa responder à segunda pergunta de pesquisa (Que tópicos 

são considerados pelos pareceristas nos grupos de pareceres aprovados sem restrições, 

pareceres aprovados com restrições e pareceres reprovados?), são apresentados os tópicos 

(aboutness) abordados pelos pareceristas nos grupos de pareceres. Essa análise contribui 

também no sentido de mostrar o que é avaliado como positivo e como negativo nos artigos. 

Para responder à terceira pergunta de pesquisa (Em relação a pareceres aprovados sem 

restrições, aprovados com restrições e reprovados, como atuam os Subsistemas: a) Atitude? b) 

Engajamento?  c) Gradação?), a terceira seção  discute, em três subseções, respectivamente, 

os pareceres de artigos aprovados sem restrições (A), os pareceres de artigos aprovados com 

restrições (AR) e os pareceres de artigos reprovados (R).  
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Para dar início à análise, na próxima seção procuro responder à primeira pergunta: 

 Como ocorre a articulação entre o que é solicitado ao parecerista nas questões 

objetivas (quadros) e a justificativa apresentada por ele? 

 

3.1 Discussão e análise da articulação entre o que é solicitado ao parecerista nas 

questões objetivas (quadros) e a justificação apresentada por ele 

 

Para responder à primeira pergunta de pesquisa deste trabalho, convém mostrar os 

dados gerais do corpus analisado, englobando as informações dos três grupos de pareceres: A 

(aprovados sem restrições), AR (aprovados com restrições) e R (reprovados).  

No capítulo de Metodologia, já se registrou que a RL1 mantém contato com o 

parecerista por e-mail, no qual encaminha o formulário, não reproduzido nesta pesquisa 

devido ao comprometimento de manter o anonimato do periódico. Esse formulário, como já 

se viu neste trabalho, é constituído por dois quadros e por um parágrafo, que solicita a 

justificativa da avaliação. Um desses quadros contém perguntas para marcação de SIM ou 

NÃO, que solicitam informações sobre: 1. Título, 2. Organização e indicação do título e 

dos subtítulos, 3. Resumo/abstract, 4. Revisão da Linguagem
57

 e 6. Classificação do 

trabalho em uma das seções que a revista contempla (neste caso, artigo). O quadro 3.1, na 

página seguinte, apresenta a síntese sobre o preenchimento desse formulário, destacando-se o 

total de respostas referente a cada pergunta.  

Esclarecendo a apresentação dos dados no quadro 3.1, a contagem considerou o total 

das respostas nos formulários de cada grupo de pareceres: A, AR e R. Para a contagem da 

discussão na justificativa, foi considerado o total de respostas também em cada grupo de 

pareceres. Por exemplo, no grupo de pareceres AR, houve 29 respostas referentes à primeira 

pergunta do formulário (Título), dentre os 35 pareceres constituintes desse grupo. No entanto, 

apenas 03 pareceres apresentaram discussão sobre essa pergunta. Portanto, o cálculo 

considerado levou em conta os 29 pareceres nos quais houve resposta (3/29=10%). 

                                                   
57 A pergunta número 5 aborda o gênero resenha. Como esta pesquisa analisa artigos acadêmicos, a análise da 

referida pergunta foi desconsiderada.  



Quadro 3.1 – Distribuição  de respostas nos grupos de A, AR e R 

 

                                                   
58 Nesta pergunta, no grupo de pareceres AR, o item Revisão da Linguagem recebeu mais respostas no texto do parecer (31 respostas) do que a marcação no 

quadro do formulário (26 marcações), indicando maior abordagem na justificativa do que marcação no quadro destinado a esse item. Por isso, o percentual foi 

calculado tendo como base o total de pareceres (35) e não o total de marcações no quadro (09). 

 Aprovados sem restrições (12) Aprovados com restrições (35) Reprovados (20) 

Resposta no 
formulário 

Discussão na 
justificativa 

Resposta no 
formulário 

Discussão na 
justificativa 

Resposta no 
formulário 

Discussão na 
justificativa 

Sim Não  Sim  Não  Sim  Não  Sim  Não  Sim  Não  Sim  Não  
Coerência 
entre o 
título e o 
trabalho 

11/12 
(92%) 

01/12 
(8%) 

01/12 
(8%) 

11/12 
(92%) 

29/35 
(83%) 

06/35 
(17%) 

03/29 
(10%) 

26/29 
(90%) 

19/20 
(95%) 

01/20 
(5%) 

03/19 
(16%) 

16/19 
(84%) 

Organização 
e indicação 
dos títulos e 
subtítulos  

12/12 
(100%) 

 
-- 

02/12 
(17%) 

10/12 
(83%) 

28/35 
(80%) 

07/35 
(20%) 

08/28 
(29%) 

20/28 
(71%) 

18/20 
(90%) 

02/20 
(10%) 

02/18 
(11%) 

16/18 
(89%) 

Informações 
no resumo/ 
abstract 
sobre 
objetivo, 
teoria, 
metodologia 
e conclusões 
do artigo  

12/12 
(100%) 

-- -- 12/12 
(100% 

28/35 
(80%)  

07/35 
(20%)  

06/28 
(21%) 

22/28 
(79%) 

17/20 
(85%) 

03/20 
(15%) 

03/17 
(18%) 

14/17 
(82%) 

Revisão da 
linguagem 

11/12 
(92%) 

01/12 
(8%) 

06/11 
(54%) 

05/11 
(46%) 

26/35 
(74%) 

09/35 
(26%) 

31/3558 
(88%) 

-- 16/20 
(80%) 

04/20 
(20%) 

13/16 
(81%) 

03/16 
(19%) 

Seção do 
trabalho na 
revista  

12/12 
(100%) 

-- -- -- 26/35 
(74%) 

09/35 
(26%) 

01/26 
(4%) 

25/26 
(96%) 

15/20 
(75%) 

05/20 
(25%) 

02/15 
(13%) 

13/15 
(87%) 

 

9
3
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De acordo com o quadro 3.1, a primeira pergunta, referente ao Título do artigo, 

obteve respostas nos formulários em mais de 80% dos grupos de pareceres, sendo, 

respectivamente, 92%, 83% e 95% nos grupos A, AR e R. Apesar da expressiva incidência de 

marcações, somente em 03 pareceres dos grupos AR e R houve referência a essa pergunta no 

texto da justificativa. No grupo de A, não houve referência à referida pergunta. Como se trata 

de pareceres aprovados sem restrições, esse dado pode indicar que os títulos contemplaram o 

conteúdo do artigo, por isso, não foram alvo de comentários pelos pareceristas. Os excertos
59

 

a seguir, retirados de AR e R, ilustram algumas das ocorrências encontradas no corpus, em 

que o parecerista faz considerações sobre o título do artigo. 

 “O objetivo principal do artigo, conforme sua introdução, é analisar a manifestação e 
a administração de conflitos em sala de aula. A começar pelo título, este não parece 
ser coerente com o desenvolvimento do trabalho que não aponta resultados 
explicitando esse ‘novo olhar’, além de não haver, no artigo, uma indicação sobre 
como administrar conflitos [...]” (AR08)  

 “O título é coerente com o conteúdo do trabalho, que está organizado de forma a 
explicitar o que se pretende, levando o leitor às conclusões a que se objetivam [...]” 
(AR10) 

“Não, o titulo não indica nem resume o trabalho proposto.” (R06) 

“O título não reflete o conteúdo do artigo, porque nele não se discute a 
interdependência entre a “xxxxxxx” e “xxxxxxx.” (R09) 

Vale destacar, nesses exemplos, o predomínio da avaliação negativa (AR08, R06, 

R09), realizada, principalmente, por polaridade negativa, mais especificamente, pela presença 

do elemento de negação “não”.  Na análise dos elementos avaliativos, associada aos 

Subsistemas da Avaliatividade, essas ocorrências foram classificadas no campo semântico 

Apreciação, quando se avaliam partes ou o total de objetos, e, no Subsistema Engajamento, 

são ocorrências típicas de Contração Dialógica, quando o falante/escritor reduz a 

possibilidade de interação com o interlocutor (MARTIN e WHITE, 2005). No excerto do AR 

08, por outro lado, o parecerista modaliza a avaliação por meio do elemento de negação 

acompanhado do modal “parecer”, evidenciando uma abertura de diálogo com o interlocutor, 

indicando menor responsabilidade com o enunciado. Temos, nesse exemplo, avaliação por 

meio de Expansão Dialógica, especificamente, pela categoria Acolhimento. 

A segunda pergunta do quadro analisado refere-se à Organização e apresentação dos 

títulos e subtítulos do artigo. Mais de 80% dos formulários receberam marcação dessa 

                                                   
59

 Em todos os exemplos extraídos dos pareceres, informações que possam identificar o trabalho, 
o(a) autor(a) e/ou título, dentre outros, serão substituídas por  “xxxxxxx”. 



95 

 

resposta pelos avaliadores, tendo o grupo de A um número de respostas total ou 100%, e os 

grupos de AR e R, respectivamente, 80% e 90% de respostas. Analogamente ao que se 

observou na pergunta anterior, ocorre retomada a esse assunto no texto da justificativa do 

parecer em 02 pareceres de A, 08 de AR e 02 de R. Seguem alguns exemplos. 

“Rever: 
- Pontuação  
- numeração das partes, do trabalho: o uso de 0 para Apresentação 
- [...] separação da parte de Conclusão” (A04) 

“Sugerimos a reorganização dos quatro pontos referidos no tópico 5. Observações 
Finais, a saber, 1. Produções “xxxxxxx”, 2. Produções “xxxxxxx”, 3. Evolução histórica e 
4. Divisões “xxxxxxx”, uma vez que o item 2. Produções“xxxxxxx” está na realidade 
contido em 1. Produções “xxxxxxx”.” (A09, itálico do parecerista) 

 “Contudo, o artigo apresenta-se claramente dividido em duas partes sem grande 
ligação” (AR09) 

 “É preciso delimitar o item Introdução. Há imprecisão sobre os limites da 
Introdução em relação ao corpo do trabalho” (AR26) 

“Na Introdução, mais especificamente na Resenha da Literatura, ficaria mais fácil ao 
leitor se, em primeiro lugar, aparecessem os textos referentes à aquisição das 
palavras e suas respectivas classes gramaticais, e, a seguir, os textos que dizem 
respeito às hipóteses sobre as rupturas e suas relações com as duas classes de 
palavras estudadas.” (R18) 

 “A discussão de cada sub-tópico deve ser dividida em seções, devendo ser 
apresentadas conclusões parcelares.” (R19) 

A leitura desses excertos revela o predomínio de avaliações de sentido negativo em 

todos os grupos de pareceres, inclusive no grupo de A, que também recebe crítica negativa e 

indicação/sugestão de mudança. Esse dado é importante e deve ser considerado pelo escritor 

de artigos científicos, uma vez que a organização adequada do trabalho acadêmico contribui 

para a clareza e o entendimento do trabalho como um todo, bem como constitui item de 

avaliação para seleção. 

As respostas referentes à terceira pergunta, que versa sobre Resumo/abstract e sua 

composição, revelam predomínio de respostas dos pareceristas, obtendo-se respectivamente, 

100%, 80%e 85% nos grupos A, AR e R. De acordo com o quadro 3.1, no grupo de A não 

houve referência a essa pergunta no texto de justificativa do parecer, podendo sinalizar 

avaliação positiva dos pareceristas; do contrário, haveria sugestões de mudanças. Nos grupos 

de AR e R, a retomada a esse assunto ocorreu em 21% e 18%, respectivamente, sendo 

também, de sentido negativo, como mostram os exemplos.  
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 “No resumo, acrescentar os pressupostos teóricos do trabalho.” (AR02)  

 “Por esses motivos, creio que o trabalho possa ser publicado, com modificações. A 
primeira delas é a elaboração de um resumo, que está faltando.” (AR03) 

“Para além dos problemas acima apontados, referentes ao resumo o qual não 
explicita o estado da pesquisa na área de estudo [...].” (R12) 

 “O resumo não corresponde ao que de fato está apresentado no corpo do texto: não 
há comparações entre textos das duas turmas focalizadas; não há análises ‘finas’, 
conforme afirmado no texto, das produções dos alunos a partir da teoria 
bronckartiana.” (R13) 

Esses excertos indicam a preocupação do parecerista em relação à constituição do 

resumo, uma vez que, de modo geral, nele constam as primeiras e principais informações 

sobre a pesquisa realizada, como uma forma de apresentação do estudo. Nesses exemplos, os 

pareceristas se referem à ausência de pressupostos teóricos (AR02), do próprio resumo 

(AR03), de informações sobre a área de estudo da pesquisa (R12) e da incoerência entre o que 

está apresentado no resumo e no corpo do artigo (R13). 

O maior índice de discussão pelos pareceristas refere-se à pergunta que aborda a   

Revisão da linguagem, perfazendo um total de 54% nas respostas do grupo de A, 88% no 

grupo de AR e 81% no grupo de R. Esse dado é um indício de que, na opinião dos 

pareceristas, a linguagem é importante em um artigo científico e deve ser observada 

cuidadosamente pelo articulista.  

Vale ressaltar, no entanto, a escolha do item lexical “linguagem”, o qual pode 

evidenciar aspectos mais amplos da escrita e não, especificamente, questões relativas à 

adequada escrita formal. Na análise, esse elemento lexical foi considerado, tendo em vista a 

língua (tópico Língua), argumentos apresentados (tópico Argumentação), dentre outros. 

Antecipando um pouco os dados que serão apresentados nas próximas seções, a 

análise dos Subsistemas de Avaliatividade revela que as avaliações, em grande parte, 

negativas, referem-se à apresentação formal da língua, destacando-se aspectos sintáticos 

(concordância verbal e nominal, pontuação, regência verbal e nominal, acentuação...) e 

semânticos (clareza na apresentação das ideias, contruções coesas e coerentes...) e estão 

relacionadas principalmente ao campo semântico Apreciação, que destaca a avaliação de 

objetos, e ao campo semântico Julgamento, quando se evidencia a atitude do autor do artigo 

com relação ao tipo de linguagem realizada em artigos acadêmicos. 



97 

 

Vale ressaltar que a análise dessa pergunta buscou identificar aspectos relativos à 

apresentação formal da língua, ou seja, nos enunciados em que o parecerista se refere ao 

emprego (in)correto ou (in)adequado da escrita formal, portanto, no que se refere a recursos 

morfossintáticos, e que tornem o artigo claro e convincente.  

No grupo de pareceres A, verificou-se que 06, dentre os 12 pareceres do total, 

apresentaram comentários referentes à necessidade de revisão de língua, sendo a maioria 

desses comentários referentes à clareza na apresentação das ideias dos articulistas. Nesse 

grupo de pareceres, esse dado é interessante porque se trata de um grupo de artigos 

considerados aprovados sem restrições pelos avaliadores, não sendo esperado, portanto, 

apresentação de demandas para qualquer tipo de correção. A seguir, estão sublinhados nos 

excertos exemplos de ocorrências de avaliação em que os pareceristas falam sobre a Revisão 

da Linguagem. 

“Trata-se de texto escrito com clareza, com argumentação pertinente e que traz 
importantes contribuições para o estudo da ‘“xxxxxxx”’ [...]” (A08) 

“Por fim, um detalhe estilístico: no parágrafo que antecede a exemplificação do 
“xxxxxxx” (item 4.2.1.) aparece ‘esquema respeitado em todas as quadras do 
“xxxxxxx” a que respeitamos’. (A09, sublinhado do parecerista) 

“O artigo evidencia habilidade argumentativa e capacidade de produção textual, de 
forma coesa e convincente.” (A10) 

Podem-se ver avaliações positivas e negativas. Nos pareceres A08 e A10, por 

exemplo, o parecerista destaca a clareza do texto e a produção textual coesa e convincente. 

Essas avaliações recaem também sobre outra questão importante em um artigo, que se refere à 

argumentação. No parecer A09, temos uma avaliaçao negativa, pois o parecerista considera 

sua avaliação uma questão de pormenor, podendo nem ter importância, no entanto, ele chama 

a atenção do autor para a realização de termos formados pelo mesmo radical, evidenciando 

repetição (“respeitado”/“respeitamos”). 

Ainda com relação aos pareceres A, é interessante destacar que avaliações pouco 

consistentes podem causar dúvida no articulista. No caso, o parecer A11, recebeu marcação 

no quadro referente à pergunta sobre Revisão da Linguagem, abordando a necessidade de 

revisão no resumo, repetindo-se também essa demanda no texto de justificativa, como se pode 

ver no excerto a seguir. 

 “A redação do resumo em língua portuguesa necessita de revisão.”  
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Apesar desse destaque, verificamos falta de consistência, uma vez que não se pode 

identificar a que tipo de revisão o parecerista se refere.  

Com relação ao grupo de pareceres AR, houve maior ocorrência de discussão acerca 

da pergunta Revisão da Linguagem (88%) do que a resposta a essa pergunta no formulário 

(74%), ou seja, em 26 dos 35 pareceres houve resposta a essa pergunta, porém, em 31 

pareceres essa questão foi abordada, revelando que o número de abordagem dessa pergunta 

supera o número de marcações no quadro. O exemplo a seguir, excerto do parecer AR05, 

mostra esse tipo de ocorrência no  corpus. 

“p. 18 No intuito, de confirmar ... a mudança de “xxxxxxx” a “xxxxxxx”  efetuamos... 
Tirar a primeira vírgula e incluir uma entre paroxítonas e efetuamos.” (AR03) 

 “Ora se fala do “xxxxxxx”  (no singular), ora dos “xxxxxxx” (no plural). Sugiro que se 
mantenha sempre o plural. Sugiro ainda o uso da letra minúscula (os “xxxxxxx”).” 
(AR05) 

 “É um relato interessante, mas só terá condições de ser publicado depois de uma 
revisão muito cuidadosa do português e do conteúdo sobretudo no que diz respeito 
à elisão.” (AR 17) 

Nesses excertos, os pareceristas mostram problemas referentes à língua. No parecer 

AR03, temos um posicionamento monoglóssico, realizado por um verbo no Infinitivo 

empregado no sentido de Imperativo (“tirar”), por meio do qual o parecerista critica o uso da 

vírgula. No parecer AR05, por meio de posicionamentos heteroglóssicos por Acolhimento 

(“sugiro”), ocorre crítica relativa ao uso do plural e do emprego de letras maiúsculas e 

minúsculas. Já no parecer AR17, o posicionamento heteroglóssico indica imposição de 

condições estabelecidas pelo parecerista para publicação do artigo, o qual “só terá condições 

de ser publicado depois de uma revisão muito cuidadosa do português”.  

A preocupação com problemas formais da língua portuguesa ocorre nos pareceres 

reprovados, como podemos ver nos excertos a seguir. 

 “A redação precisa ser revista, pois apresenta sérios problemas de pontuação, 
paragrafação, e ortografia, além do estilo muito coloquial. Da mesma forma, revisar a 
redação do abstract em inglês.” (R02) 

 “Sim, muita revisão. Basta exemplificar com o uso da palavra ‘”xxxxxxx”’ 
significando ‘”xxxxxxx”’ (‘recurso’ a uma teoria, não ‘recorrência’; ‘recorrência’ se 
usa para falar de coisas que se repetem. Anotei em todas as páginas vários 
problemas.” (R06) 
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Assim como ocorre nos outros grupos de pareceres, no grupo de pareceres R, a 

preocupação do parecerista também recai sobre realizações consideradas inadequadas para um 

artigo científico. Nos pareceres R02 e R06, as críticas mostram a necessidade de revisão 

linguística, seja ela referente ao aspecto formal da língua (pontuação, ortografia, linguagem 

informal), seja referente aos aspectos semânticos, relativos aos significados das palavras. 

A última pergunta do formulário refere-se à Seção da revista em que o trabalho 

pode ser inserido. O grupo de pareceres A foi o que apresentou total de respostas, ou 100%, 

indicando que todos os trabalhos analisados são artigos, e 74% dos pareceres AR e 75% dos 

pareceres R apresentaram resposta referente a essa pergunta, porém, com relação às 

justificativas, verificou-se que a maioria não retomou esse aspecto, ou seja, em todos os 

pareceres de A, em 96% pareceres de AR e em 87% pareceres de R, não houve retomada a 

essa questão. Os excertos a seguir mostram as ocorrências de retomada a essa pergunta no 

corpo do texto do parecer. 

“Após leitura e análise do estudo feito, entendemos que o texto é de boa qualidade e 
pode ser publicado tanto como artigo ou retrospectiva, dada a amplitude com que 
aborda questões e autores clássicos tais como “xxxxxxx” e “xxxxxxx”.” (AR33) 

“O primeiro possível tema que poderia ser um artigo em si é a consideração sobre a 
importante contribuição de “xxxxxxx”. O segundo tema que poderia ser um artigo 
próprio, se for melhor desenvolvido, se vê na 3ª parte do trabalho na qual o autor/ a 
autora tece comentários sobre os dicionários de “xxxxxxx” (1852), “xxxxxxx” (1712-
1728), “xxxxxxx” (1975) e “xxxxxxx” (1813).” (R10) 

É importante destacar que todos os pareceres analisados nesta tese são referentes a 

artigos e não a outros gêneros publicados pela revista RL1 (ensaio, resenha, retrospectiva...). 

No parecer AR33, por exemplo, apesar de o parecerista indicar a possibilidade de publicação 

do trabalho como artigo ou retrospectiva, no quadro destinado à marcação sobre o tipo de 

seção em que o trabalho poderia ser inserido, a marcação refere-se ao gênero artigo. Ressalto 

também que a análise das respostas a essa pergunta foi fundamental para composição do  

corpus, uma vez que um dos critérios estabelecidos refere-se à análise de pareceres de artigos 

de revistas científicas, e não resenha, ensaio ou outro gênero. Por conta disso, vários pareceres 

foram descartados do corpus por não contemplarem esse critério. Essa análise foi realizada 

não somente tendo o formulário como fonte, mas também os textos dos pareceres. 

Dando continuidade à análise das respostas nos quadros disponibilizados pela revista, 

o outro quadro consiste de um espaço para apresentação da decisão final do parecerista: 

recomendando o trabalho para publicação sem restrições; recusando o trabalho para 
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publicação; aceitando o trabalho mediante modificações mínimas ou modificações 

substanciais. Assim como na análise anterior, esse quadro não é reproduzido para não 

identificar a revista RL1, contudo, as informações encontram-se sintetizadas no quadro 3.2 e a 

discussão e os exemplos são apresentados em seguida. 

Avaliação final: Em conclusão A AR R Subtotal 

Marcação no quadro com retomada no texto da 
justificativa  

7/12 
(58%) 

10/35 
(29%) 

11/20 
(55%) 

28/67 
(42%) 

Marcação no quadro sem retomada no texto da 
justificativa 

4/12 
(34%) 

19/35 
(54%) 

7/20 
(35%) 

30/67 
(45%) 

Sem marcação no quadro e com avaliação no texto 
da justificativa 

1/12 
(8%) 

6/35 
(17%) 

2/20 
(10%) 

09/67 
(13%) 

Total de pareceres 67 

Quadro 3.2 – Levantamento das respostas referentes à decisão do parecerista  

Um dos objetivos dessa análise foi estudar a articulação entre a decisão final marcada 

no quadro com um X e a justificativa apresentada no parecer. Levando em consideração os 

três grupos de pareceres, os dados revelam que 45% marcam e não retomam a conclusão no 

texto (4, 19, 7). Considerando-se os grupos de pareceres separadamente, no entanto, podemos 

ver que 58% de A e 55% de R retomam essa conclusão na justificativa (7,11, 

respectivamente) e que 54% de AR marca a resposta, porém não retoma (19). Observou-se 

também, em alguns pareceres, que o posicionamento do avaliador diverge da marcação no 

quadro. O exemplo a seguir, retirado do parecer R02, é um dos que apresenta marcação no 

quadro e retomada no texto de justificativa do parecer, de forma expressa. 

“Embora apresente um problema interessante e uma proposta de solução que pode 
se revelar importante se devidamente argumentada, o trabalho não pode ser aceito, 
pois precisa de reformulações essenciais. Em particular, a argumentação que tem 
como base aspectos sintáticos não está bem fundamentada e precisa ser refeita 
dentro de uma fundamentação teórica mais sólida.” (R02)  

O quadro 3.2 mostra também a ausência de marcação no quadro em 09 pareceres, 

sendo possível identificar a decisão do parecerista no texto de justificativa do parecer. O fato 

de não apresentar uma avaliação no quadro destinado a essa finalidade pode dificultar a 

interpretação do leitor do parecer quanto à referida avaliação, a menos que ela esteja 

apresentada de forma explícita no texto. O parecer A02 é um exemplo desse tipo de 

ocorrência, pois a decisão do parecerista está expressa no texto de justificativa. No entanto, 

não houve marcação no quadro destinado a essa decisão.  

“De modo geral, o artigo apresenta uma análise bem conduzida em termos teóricos e 
pode ser recomendado para publicação.” (A02) 
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Outro dado revelado nesta análise refere-se à incoerência entre as respostas no 

formulário e no texto do parecer. Vejamos o excerto do parecer AR28, que apresenta 

avaliação final como aceito mediante modificações mínimas, apesar de apresentar uma série 

de problemas e de sinalizar que o trabalho deve ser reescrito. 

“[...] Do ponto de vista teórico, é um trabalho extremamente inovador, porque 
analisa “xxxxxxx”, levando em conta as relações entre plano “xxxxxxx” e “xxxxxxx” e 
não simplesmente observando “xxxxxxx”. Do ponto de vista da qualidade, da 
pertinência e da originalidade, o trabalho deve ser publicado. 

No entanto, ele precisa ser reescrito. Além dos inúmeros problemas de digitação, o 
texto apresenta problemas de composição. Vejamos alguns exemplos: 1) o resumo 
não explica muita coisa: de fato, ele apresenta a mesma questão do título, apenas 
com o acréscimo da razão que justifica enunciar a interrogação inicial; 2) o autor 
repete demais a mesma palavra, num mesmo período, sem fazer nenhum esforço de 
buscar sinônimos , de usar anafóricos, etc. (veja-se, por exemplo, o primeiro período 
da introdução, em que, pelo menos, três das cinco palavras “xxxxxxx” poderiam não 
aparecer; 3) há problemas de organização do texto. [...] 

Em suma, manifesto-me entusiasticamente a favor da publicação deste trabalho, 
desde que ele seja reescrito. Como disse, é um trabalho inovador e importante, mas 
não pode ser publicado com os problemas de textualização que apresenta.” (AR28) 

Podemos ver no primeiro parágrafo que as avaliações são positivas relativas aos 

tópicos Contribuição, Teoria e Tema. Analisando esse trecho sob a perspectiva da 

Avaliatividade, o parecerista mostra o valor social que o artigo representa para os estudos da 

fala, destacando a categoria Valoração. No segundo parágrafo, no entanto, o parecerista 

destaca a necessidade de reescrita em virtude de vários problemas elencados, os quais estão 

relacionados aos tópicos Forma, Resumo, Título e Língua. Dentro do escopo da 

Avaliatividade, ocorre o predomínio de Apreciação/Composição, pois o olhar do parecerita 

recai sobre a apresentação e a estruturação das informações como um todo. Vemos também 

que a avaliação negativa é enfatizada por elementos intesificadores (“muita”, “demais”) e 

quantificadores (“alguns”, “inúmeros”, “nenhum”, “pelo menos três”). No último parágrafo, o 

parecerista retoma a avaliação positiva de forma enfática (“entusiasticamente a favor da 

publicação deste trabalho...”), ainda que reitere a necessidade de reescritura. 

Esse exemplo é um típico caso que pode causar dúvida para o leitor, uma vez que, no 

quadro reservado para marcação em “Em conclusão”, a indicação é de aceitação mediante 

modificações mínimas. Entretanto, no texto do parecer, apesar de estar expresso que o artigo 

consiste em uma contribuição e inovação em termos de teoria envolvida e de assunto tratado, 

registra-se que ele apresenta vários problemas de diversas naturezas, os quais não seriam 

cosideradas dignas de modificações mínimas, e sim substanciais. Além disso, o fato de o 



102 

 

parecerista indicar reescritura do trabalho revela também que o mesmo contém problemas 

consideráveis e não mínimos. 

Nos excertos dos pareceres AR31 e AR34, as repostas nos formulários indicam 

recomendação dos artigos para publicação com restrições. No entanto, no texto de 

justificativa, a informação é distinta, pois indica recomendação do artigo para publicação; 

inclusive, no AR34 a recomendação é enfatizada pelo elemento circunstancial “fortemente”.  

“Mesmo com essa pequena ressalva, o artigo, pelas razões apresentadas acima, 
representa uma sólida e inegável contribuição para os estudos “xxxxxxx”, mais 
especificamente, e “xxxxxxx”, de um modo geral e, por isso, recomendo sua 
publicação.” (AR31) 

“Vale ressaltar que, a não ser a que foi tratada no item ‘a’ acima, nenhuma dessas 
questões compromete a qualidade do artigo, cuja publicação eu recomendo 
fortemente.” (AR34) 

Podemos ver no excerto do parecer AR31 que a contribuição do artigo para os estudos 

“xxxxxxx” ou “xxxxxxx” parece superar a ressalva proposta pelo parecerista, de modo que ele 

recomenda sua publicação, embora tenha marcado no quadro que esse artigo foi recomendado 

com restrições mínimas. 

Na informação contida no excerto do parecer AR34, o parecerista apresenta algumas 

questões a serem reconsideradas para que o artigo seja aprovado sem restrições. Segundo o 

próprio parecerista, uma dessas questões apresentadas (“a”) compromete a qualidade do artigo 

e, mesmo assim, esse artigo foi recomendado para publicação com restrições mínimas, tendo 

ênfase nessa recomendação (“fortemente”), como já registrado. 

No grupo de pareceres R, conforme exemplos apresentados a seguir, vemos as 

decisões dos pareceristas quanto à reprovação dos trabalhos para publicação. De acordo com 

as informações obtidas no endereço eletrônico da revista, esses trabalhos não podem ser 

submetidos novamente, salvo se reescritos, reformulados e apresentados para outro processo 

de avaliação. Vemos, nas justificativas dos parecres R07 e R12, que os pareceristas parecem 

indicar submissão novamente dos trabalhos, após reformulações substanciais.  

“Em suma, o trabalho, apresenta problemas formais, conceituais e analíticos, mas, 
por tratar de pesquisa e temática relevantes, deve ser reescrito e reapresentado. 
Como está, não recomendo sua publicação.” (R07) 

“O artigo “xxxxxxx” precisa passar por reformulação substancial antes de ser 
submetido à publicação na RL1” (R12) 
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Condição surpreendente ocorre no grupo de pareceres A, composto por 12 pareceres, 

apresentando a indicação de artigo recomendado para publicação sem restrições. No entanto, 

08 pareceres apresentavam algum tipo de restrição nos textos de justificativa dos pareceristas, 

conforme excerto do A05.  

“Aliás, o próprio autor reconhece isso, ao dizer na página 28, que apenas ‘aflorou’, 
‘indicou’ as articulações de sua exposição do conceito de “xxxxxxx” com o estudo das 
“xxxxxxx”. Por outro lado, a análise do filme “xxxxxxx”  serve muito mais de ilustração 
da explanação teórica do que de móvel para a reflexão. Apesar disso, manifesto-me 
favoravelmente à publicação do artigo, pois ele dá uma contribuição importante aos 
estudos do discurso, ao questionar a noção de sujeito sobre a qual se funda o que se 
denominou aqui a corrente hegemônica da Análise do Discurso no Brasil. Embora 
tenha firmado uma posição a favor da publicação, o texto ganharia mais solidez se o 
item 6 fosse aprofundado.” (A05) 

Essa questão mostra que, mesmo em se tratando de pareceres de artigos aprovados 

para publicação sem restrições, alguns pareceres trazem sugestões, comentários, indicações de 

correções, etc., que serão discutidos na seção sobre os tópicos abordados pelos pareceristas e 

as avaliações atitudinais. 

Vale ressaltar, após essas discussões, que eventuais incoerências ou falta de clareza na 

apresentação da avaliação do artigo pelo parecerista, embora não seja a maioria no corpus 

analisado, podem dificultar a interpretação, porque o leitor pode se deparar com uma 

informação no quadro da decisão final (Em conclusão) e outra informação diversa no texto 

escrito. Nesse caso, o leitor poderá contar com as informações contextuais do próprio texto, 

principalmente, com relação aos argumentos e às demandas apresentados pelo parecerista. 

Essa é mais uma razão para a importância da apresentação clara da avaliação, evitando 

dúvidas na interpretação dos pareceres.  

 

3.1.1 Síntese parcial  

 

A análise do Quadro 3.1 sobre a correspondência entre a marcação no quadro e o 

discurso no texto do parecer revela que a maioria das peguntas são respondidas pelos 

pareceristas, com respostas acima de 80% nos dos três grupos de pareceres.  

Como este trabalho se concentra na análise dos elementos avaliativos nos pareceres, é 

importante considerar a avaliação do parecerista, uma vez que o parecer traz marcas de 

avaliação consideráveis. Assim sendo, além da resposta ao quadro 3.1, é esperado que o 
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parecerista trate do que considerou positivo ou negativo relativo a cada pergunta. Apesar de 

terem respondido à maioria das perguntas, a análise revela um índice pequeno de discussão 

dos itens apresentados no respectivo quadro, exceto quando se refere à Revisão da 

Linguagem, principalmente, nos grupos de AR e R, nos quais a abordagem dos pareceristas 

atinge um índice superior a 80%. Mesmo não apresentando um índice alto de abordagem 

desse assunto, no grupo A, verificamos que 55% dos pareceristas consideram essa questão 

digna de algum tipo de comentário, contendo avaliação positiva ou negativa. Esse dado é 

relevante, uma vez que mostra a importância dedicada pelo parecerista aos aspectos formais 

da escrita no artigo acadêmico.  

Destaca-se também o predomínio de ocorrências avaliativas de sentido negativo, 

exceto em alguns pareceres do grupo de A, as quais serão apresentadas com mais detalhes nas 

seções em que discuto os tópicos abordados pelos pareceristas e a relação entre esses tópicos e 

os Subsistemas de Avaliatividade (MARTIN e WHITE, 2005). 

Com relação à análise das marcações no quadro destinado à avaliação final, o Quadro 

3.2 mostra que, em pouco mais de 50% dos pareceres dos grupos A e R, repete-se essa 

avaliação no texto, com respectivamente ocorrências em 58% e 55%. No grupo de AR, o 

índice é menor, totalizando 29% das respostas. Vale destacar a identificação de algumas 

ocorrências sinalizadoras de incoerência entre a resposta apresentada no quadro e a resposta 

apresentada no texto do parecer. Esse dado é relevante, uma vez que pode haver incerteza 

sobre o posicionamento final do parecerista, deixando confuso o seu interlocutor.  

Outro ponto constatado na análise dos pareceres está relacionado ao grupo A, pois, em 

princípio, são pareceres referentes a artigos aprovados sem restrições. Entretanto, a análise 

revelou que são apresentados pelos pareceristas comentários, sugestões e críticas negativas, 

principalmente referentes aos aspectos formais do artigo. Esses dados indicam que tais artigos 

apresentam restrições, contrariamente ao que é marcado pelo parecerista no quadro específico 

para essa resposta.  

Tendo apresentado a discussão dos resultados relativos à análise dos quadros 

preenchidos pelos pareceristas e a articulação entre esse preenchimento e o texto de 

justificativa, na próxima seção, busco responder à segunda pergunta da pesquisa: 
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 Que tópicos são considerados pelos pareceristas em grupos de pareceres 

aprovados sem restrições, pareceres aprovados com restrições e pareceres 

reprovados? 

 

3.2 Discussão e análise dos tópicos (aboutness) abordados nos pareceres 

 

O gráfico 3.1 mostra, na coluna vertical, o total de ocorrências nos grupos de 

pareceres; na coluna horizontal, os tópicos abordados pelos pareceristas, sendo o grupo de 

pareceres A em verde, AR em rosa e R em laranja, como se pode ver a seguir. 

 

Gráfico 3.1 – Tópicos avaliados nos grupos de pareceres 

Os dados mostram algumas semelhanças em termos de ocorrência e frequência dos 

tópicos nos três grupos de pareceres. Embora com índices variados, os tópicos mais abordados 

pelos pareceristas foram Análise, Argumentação, Contribuição, Forma e Língua. Com um 

total de ocorrências menor, seguem os tópicos Bibliografia, Metodologia, Objetivo e Tema. 

Os tópicos Resultado, Resumo e Título foram os menos abordados em todos os grupos. O 

tópico Resumo não foi citado no grupo A.  

O tópico Teoria, consideravelmente criticado no grupo de pareceres R, não foi 

abordado com a mesma frequência nos grupos de pareceres A e AR.  
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Dessa análise, pode-se depreender que, independentemente da classificação do artigo 

como A, AR ou R, de maneira quase geral, os pareceristas consideram importante avaliar 

esses assuntos, os quais devem ser levados em conta pelos articulistas quando da elaboração 

de artigos acadêmicos. Mesmo fazendo parte de uma gama menor de ocorrências, os tópicos 

Título, Resultado e Resumo também são julgados.  

Com relação ao teor das avaliações, como era de se esperar, o grupo de pareceres A, 

num universo de 108 avaliações, apresenta mais avaliações positivas (67%), e os grupos de 

pareceres AR e R, tendo em vista as respectivas 966 e 364 avaliações, apresentam mais 

avaliações negativas (83% e 91%, respectivemente). A síntese dessa análise pode ser vista no 

quadro 3.3.  

 Tipo de avaliação  

Pareceres 

Positiva Negativa 

 

Total 

Aprovados sem 
restrições (12) 

72 (67%) 36 (33%) 108 

Aprovados com 
restrições (35) 

163 (17%) 803 (83%) 966 

Reprovados (20) 32 (9%) 332 (91%) 364 

Quadro 3.3 – Síntese do total de avaliações nos grupos de pareceres 

A análise das avaliações dos grupos de pareceres separadamente revelou algumas 

peculiaridades. No grupo de pareceres A, por exemplo, constituído por 12 pareceres, foi 

possível identificar críticas e sugestões de correção em 08 deles, sendo somente 04 avaliados 

aptos para publicação sem nenhuma restrição. Os dados encontrados revelam que as 

avaliações positivas são referentes, sobretudo, aos tópicos Argumentação, Contribuição, 

Língua e Teoria e as avaliações negativas recaem sobre os tópicos Análise e Forma, sendo 

que esse último tópico recebeu avaliações exclusivamente negativas nesse grupo de pareceres.  

O grupo de pareceres AR, composto por 35 pareceres, foi analisado levando em 

consideração as avalições nos pareceres “aceitos com modificações mínimas” (15 pareceres), 

e nos pareceres “aceitos com modificações substanciais” (20 pareceres). No primeiro 

subgrupo, as avaliações negativas recaem sobre os tópicos Língua e Argumentação e as 

críticas positivas destacam o tópico Contribuição. No subgrupo de pareceres aprovados com 

restrições substanciais, os pareceristas criticaram negativamente os tópicos Língua, 

Argumentação, Forma, Análise e Teoria e as críticas positivas enfocaram os tópicos 

Contribuição e Tema.  
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O grupo de pareceres R, composto por 20 pareceres, recebeu um índice de avaliações 

negativas considerável, destacando-se os tópicos Análise, Língua, Argumentação, Teoria e 

Forma. Embora com índices bem discretos, o tópico Tema foi o que levou algumas avalições 

positivas. É importante a observação desses resultados, uma vez que os problemas quanto ao 

desenvolvimento deles podem ter sido determinantes para a avaliação do parecerista. 

Nas próximas seções, serão apresentadas, com mais detalhes, as análises linguísticas 

dos referidos grupos de pareceres. Alguns dados nesse quadro, porém, convidam a uma 

reflexão neste momento. No grupo de pareceres A, por exemplo, não seriam esperadas 

avaliações negativas, uma vez que se trata de artigos considerados aptos para publicação. No 

entanto, a análise indicou que, nesse universo de 33% de avaliações negativas, constam 

críticas dos pareceristas, sobretudo, no que se refere à formatação, estruturação e à análise 

apresentada nos artigos, interferindo na avaliação negativa de alguns tópicos, tais como 

Forma e Análise.  

Outra questão a ser destacada refere-se ao tópico Contribuição, que é um dos 

requisitos exigidos pela revista RL1. Além de ser referenciado no grupo A, foi também 

indicado positivamente no grupo AR, possibilitando a interpretação de que, apesar das 

restrições, esses artigos podem contribuir para a área de interesse dos leitores da revista RL1. 

No caso do grupo R, um dos fatores para a reprovação pode estar ligada a esse tópico 

também. Outra questão a ser enfatizada está relacionada ao tópico Teoria, consideravelmente 

abordado no grupo R, o que não ocorre com a mesma frequência nos grupos A e AR. 

A seguir, mostro a síntese parcial referente à análise dos tópicos identificados nos 

grupos de pareceres.  

  

3.2.1 Síntese parcial  

 

A análise do gráfico 3.1 (página 105) mostra o predomínio de abordagens dos tópicos 

mais considerados pelos pareceristas Análise, Argumentação, Contribuição, Forma e 

Língua. Com índice menor de ocorrências estão os tópicos Bibliografia, Metodologia, 

Objetivo e Tema, e, com ocorrências mais discretas, temos os tópicos Resultado, Teoria, 

Título e Resumo. 
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Os dados revelam também predomínio de avaliações positivas no grupo de pareceres 

A, exceto quando se trata dos tópicos Forma e Análise e de avaliações negativas nos grupos 

de pareceres AR e R, que recaem com maior incidência, principalmente, sobre os tópicos 

Língua, Análise e Argumentação. As avaliações positivas no grupo de AR são mais 

frequentes com relação aos tópicos Contribuição e Tema e, no grupo de R, o que se 

evidencia de forma positiva é o tópico Tema. 

Após apresentação das informações gerais relativas aos tópicos abordados pelos 

pareceristas, a seguir, serão mostrados, mais detalhadamente, os resultados obtidos relativos 

às avaliações dos artigos, associando as ocorrências aos Subsistemas de Atitude, Engajamento 

e Gradação, com vistas a responder à terceira pergunta de pesquisa: 

 Em relação a pareceres aprovados sem restrições, aprovados com restrições e 

reprovados, como atuam os Subsistemas: a) Atitude?; b) Engajamento?; c) 

Gradação? 

 

3.3 Discussão e análise dos pareceres aprovados sem restrições, aprovados com 

restrições e reprovados, no que se refere aos Subsistemas: Atitude, Engajamento e 

Gradação 

 

Por uma questão de organização, serão apresentadas e discutidas separadamente as 

análises nos grupos de pareceres A, AR e R, iniciando-se pelo primeiro grupo. 

 

3.3.1 Avaliação nos pareceres de artigos aprovados sem restrições 

 

Conforme apresentado na Metodologia deste trabalho, o grupo de pareceres A é 

composto por 12 pareceres, totalizando 2.467 palavras
60

, havendo uma variação entre 20 e 

1.145 palavras nos arquivos dos pareceres
61

. 

                                                   
60 Dados obtidos pelo programa Word Smith Tools.  
61 Ver Apêndice B. 
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A identificação dos tópicos abordados pelos pareceristas, conforme mostrado na seção 

anterior, proporcionou vincular os referidos tópicos aos Subsistemas de Atitude (avaliação de 

objeto, pessoa, sentimento), Engajamento (posicionamento dos pareceristas) e Gradação 

(intensificação ou mitigação da avaliação), conforme os definem Martin e White (2005). 

Assim, as discussões feitas na subseção a seguir buscam responder à terceira pergunta de 

pesquisa nesse grupo específico de pareceres: 

 Em relação a pareceres aprovados sem restrições, como atuam os Subsistemas: 

a) Atitude?; b) Engajamento?; c) Gradação? 

 

3.3.1.1 Tópicos avaliados e o Subsistema Atitude nos pareceres do grupo A 

 

Nesta subseção, analiso a avaliação dos tópicos, tendo como base o Subsistema 

Atitude (MARTIN e WHITE, 2005), composto por três campos semânticos: Apreciação, 

Julgamento e Afeto. Os dados numéricos relativos aos tópicos e às categorias do Subsistema 

Atitude estão sintetizados no quadro 3.4.  

 
 
Tópicos  

Subsistema Atitude 

Apreciação Julgamento Afeto  

Valoração Reação Composição Estima Social 
/ Capacidade 

Desidera
-tivo 

Pos.  Neg. Pos. Neg. Pos. Neg. Pos.  Neg. Neg.  

Forma (18) - - - - - 18 - - - 

Contribuição (17) 15 01 01 - - - - - - 

Língua (16) - - 02 - 11 03 - - - 
Argumentação (16) 01 - 03 - 06 01 03 02 - 

Análise (15) 02 01 - 01 03 04 - 03 01 

Teoria (10) 03 - 01 - 06 - - - - 

Bibliografia (07) 06 - - - 01 - - - - 

Metodologia (03) - - - - 02 01 - - - 

Tema (04) 03 - - - - - - 01 - 

Objetivo (01) - - - - - - 01 - - 

Resultado (01) 01 - - - - - - - - 

Título (01) - - - - - 01 - - - 

  

Subtotal 31 02 07  01  29  28 04 06 01 

33 (34%) 08 (08%) 57 (58%) 10 (100%) 01(100%) 

Total 109 98 (91%) 10 (8%)  01 (1%)  

Quadro 3.4 – Apresentação do Subsistema Atitude nos pareceres A 
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Como era de se esperar, nos pareceres referentes ao grupo A, as avaliações são na 

maioria positivas, com predomínio do campo semântico Apreciação (98 ocorrências), mais 

especificamente pelas categorias Composição (57) e Valoração (33). Ocorrências relacionadas 

aos campos semânticos Julgamento (10) e Afeto (01) são bem discretas, se comparadas com 

as de Apreciação. Esse dado parece mostrar, primeiramente, o destaque do parecerista para 

características do artigo, considerando menos o papel desempenhado pelo autor do artigo, 

uma vez que ocorrências do campo semântico Apreciação superam as do campo semântico 

Julgamento. Foi identificada somente uma ocorrência do campo semântico Afeto, com 

significado negativo, recurso utilizado para transmitir sentimentos e emoções. 

Observando o quadro, podemos verificar predomínio de significados positivos (31, 07, 

29, 04) em relação aos negativos (02, 01, 28, 05, 01). Ainda que ocorrências de significado 

negativo sejam a minoria, tal dado não seria esperado nesse grupo de pareceres, uma vez que 

estamos diante de um conjunto de pareceres aprovados sem restrições, cujas avaliações seriam 

eminentemente positivas, sem restrições ou críticas de significado negativo. Mesmo assim, a 

análise revela que todos os pareceristas mostraram restrições ou sugestões de mudança ao se 

referirem ao tópico Forma, havendo também restrições relativas à Análise. Por outro lado, o 

predomínio de avaliações positivas recai sobre os tópicos Contribuição, Língua, 

Argumentação, Teoria, Bibliografia, Metodologia, Tema, Objetivo e Resultado.  

Com relação à frequência de avaliações por tópicos, ocorre predomínio de avaliações 

dos tópicos Forma (18), Contribuição (17), Argumentação (16), Língua (16) e Análise 

(15), sendo o tópico Forma o único que apresenta avaliações exclusivamente negativas. Esse 

resultado parece indicar que a forma do artigo talvez seja uma das questões que os 

pareceristas consideraram mais relevantes nesse grupo de pareceres, tanto que, no Subsistema 

Atitude, são predominantes as ocorrências que se referem à categoria Apreciação, 

especificamente relativas à composição do artigo. A análise dessa categoria revelou demandas 

dos pareceristas relacionadas, principalmente, à numeração de seções ou dos títulos e 

subtítulos e formatação de determinada referência bibliográfica.  

Esse dado também pode indicar que a consideração total de um artigo adequado 

depende de vários fatores, como teoria consistente, argumentação convincente, obediência à 

norma culta, incluindo, também o respeito a todos os quesitos necessários para a boa 

apresentação do trabalho, que estão inseridos no tópico Forma.  
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Com relação aos tópicos Contribuição (17), Argumentação (16) e Língua (16), as 

avaliações são predominantemente positivas e os dados apresentam certa equivalência, 

levando o leitor a depreender que os artigos são avaliados positivamente porque revelam 

importância e originalidade para a Linguística, além de serem apresentados 

lexicogramaticalmente de forma correta e clara, o que se pode observar pelo considerável 

índice de ocorrências positivas do tópico Língua. O quantitativo do tópico Argumentação 

entra em consonância com os tópicos Língua e Contribuição, revelando que um texto 

constituído por bons argumentos, capazes de fazer o leitor entender o conteúdo e considerá-lo 

importante, é um texto bem escrito, sendo, portanto, relevante para a área de pesquisa na qual 

se insere.  

Ao falar sobre o tópico Contribuição, os pareceristas realizam mais avaliações 

positivas, devido ao valor social que o trabalho proporciona à Linguística, evidenciando a 

categoria Valoração. Ao avaliar os tópicos Língua e Argumentação, os pareceristas 

enfatizam a categoria Composição, dando maior ênfase às escolhas lexicogramaticais 

presentes no artigo, que o tornam claro, além da apresentação argumentativa consistente e 

convincente. Vemos também que o tópico Argumentação é abordado nos pareceres pela 

categoria Reação, mostrando que o avaliador reage positivamente diante dos argumentos 

apresentados. 

O tópico Análise (15) revela mais avaliações negativas (10) do que positivas (05), 

indicando o descontentamento do avaliador acerca da condução da análise, o que pode ser 

identificado pelas avaliações negativas referentes à categoria Composição e também 

referentes ao papel do autor, avaliado negativamente, na categoria Capacidade, do campo 

semântico Julgamento.  

Para facilitar a apresentação desta discussão, apresento o exemplo reproduzido na 

íntegra do parecer A06, no qual é possível identificar alguns tópicos mencionados e as 

respectivas categorias. Por uma questão de espaço, demais exemplos, relativos a outros 

tópicos e categorias do Subsistema Atitude serão apresentados e discutidos, por meio de 

excertos mais curtos.  

 “Sou de parecer favorável quanto à publicação do trabalho pelas razões explicitadas 
abaixo. 

O objetivo do trabalho está claramente expresso: “xxxxxxx”. 

O autor cumpre o objetivo a que se propõe. 
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A argumentação tanto teórica como empírica é sólida e convincente. 

Os pressupostos são claros e consistentemente seguidos. 

O trabalho é consistente com a teoria proposta. 

O trabalho revela conhecimento da bibliografia mais relevante e atual da área. 

O trabalho é original tanto em sua contribuição para uma análise do “xxxxxxx” no 
português brasileiro, como em sua contribuição para o desenvolvimento geral do 
estudo semântico dos “xxxxxxx”. 

Minha única sugestão seria que fosse feita mais uma revisão na forma do artigo, pois 
encontrei alguns erros na numeração e na bibliografia: 

Pg. 7, linha 13: interpretação e não ‘interpreção’ 

Pg 15, linha 10: ‘qualquer um’ e não ‘qualquer uma’. 

Pg. 16, linha 17: ‘corujas’ e não ‘corujtas’. 

p. 27, linha 7: ‘julgamento’ e não jultamento. 

p. 29, linha 9: (60) e não (59). 

Nas referências. 

“xxxxxxx” 2000. Completar.” (A06) 

Temos um exemplo de parecer favorável para publicação, cuja decisão do parecerista 

está apresentada explicitamente no início do texto, com avaliações positivas, relativas aos 

tópicos Língua (“objetivo do trabalho está claramente expresso”), Objetivo (“O autor cumpre 

o objetivo a que se propõe”), Argumentação (“sólida e convincente”; “pressupostos claros e 

consistentemente seguidos”); Teoria (“trabalho consistente com a teoria proposta”); 

Bibliografia (“bibliografia mais relevante e atual da área”) e Contribuição (“trabalho 

original em sua contribuição no português brasileiro e no desenvolvimento geral do estudo 

semântico dos “xxxxxxx””). 

Ao se referir à clareza na exposição do objetivo, o parecerista destaca a categoria 

Composição, pois sua apresentação facilita o entendimento do objetivo proposto no artigo. O 

parecerista destaca também o valor social que o artigo representa, no que se refere aos tópicos 

Contribuição e Bibliografia, caracterizando, assim a categoria Valoração. Ao recorrer a 

escolhas típicas dessa categoria, o parecerista destaca a importância social do trabalho 

analisado, devido à originalidade e contribuição para os estudos da área, bem como à 

atualidade e relevância da bibliografia consultada e citada no trabalho. 
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A análise desses tópicos revela também as categorias Composição e Reação. A 

primeira é identificada nas realizações em que o parecerista destaca a solidez da 

argumentação, sinalizando a consistência da apresentação do argumento; e a segunda, quando 

o parecerista afirma que a argumentação é convincente, denotando o seu convencimento 

diante do argumento apresentado pelo autor do artigo. 

Embora ocorrências de Julgamento não sejam frequentes no grupo de pareceres A, 

podemos identificar nesse exemplo a única ocorrência desse campo semântico, pela qual o 

parecerista julga a capacidade do autor do artigo ao cumprir o objetivo proposto (“O autor 

cumpre o objetivo a que se propõe”).  

O exemplo mostra também avaliações positivas dos tópicos Teoria e Bibliografia, 

destacando-se a importância da escolha teórica para a qualidade do trabalho e a conformidade 

dessa escolha com os pressupostos. Nesse exemplo, ocorre realce para o valor social 

(Valoração) da escolha da teoria e para consistência teórica do trabalho (Composição). 

Verificamos o valor social ou a importância dedicada pelo parecerista ao tópico 

Bibliografia, no que se refere à relevância e atualidade (Valoração). Esse dado pode indicar 

que o parecerista valoriza artigos que tenham referências bibliográficas atualizadas, que 

possam destacar o valor do trabalho. 

Na segunda parte do parecer, as avaliações são negativas, referentes ao tópico Forma, 

com realizações típicas da subcategoria Composição, no que se refere à numeração de 

determinado item (“p. 29, linha 9: (60) e não (59)”) e à apresentação incompleta de uma das 

referências bibliográficas (“Nas referências. “xxxxxxx” 2000. Completar.”). Esse dado revela 

que, embora o artigo contenha diversas qualidades positivas, essas restrições podem 

desvalorizar a apresentação formal do trabalho, considerada inadequada pelo parecerista.  

Este excerto do parecer A02 mostra ocorrências avaliativas relativas aos tópicos 

Argumentação, Análise e Metodologia.  

“O texto é convincente em sua argumentação pela disponibilidade de categorias 
funcionais em fase inicial de aquisição da língua e articula análises conduzidas a 
partir de “xxxxxxx”, chamando atenção para a relevância do “xxxxxxx” no tratamento 
da questão enfocada. A metodologia sofre, não obstante, de problemas comuns a 
esse tipo de abordagem para dados da aquisição – quais sejam, uso de dados da 
“xxxxxxx” espontânea da criança sem que estejam controlados o número de sessões 
de observação, o tempo das mesmas, o tipo de atividade da criança durante a 
observação, o número e características do interlocutor, o total de enunciados por 
sessão, enfim, uma série de parâmetros que facilitam a comparação entre a 
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produção da criança em diferentes momentos do desenvolvimento; conclusão 
acerca de mudanças evolutivas a partir de poucas observações, sem que haja 
qualquer tratamento estatístico para que o nível de significância das diferenças 
possa ser aferido; a atribuição de um estado evolutivo para a criança com base 
exclusiva em “xxxxxxx”; conclusão a respeito da presença /ausência de determinadas 
categorias com base em observações de um mesmo tipo.” (A02) 

Nesse trecho, a avaliação positiva do tópico Argumentação mostra que o texto é 

convincente, bem argumentado, provocando no parecerista uma Reação positiva, ou seja, a 

escolha lexical do atributo “convincente” evidencia a modalidade Reação, no campo 

semântico Apreciação. Assim, o parecerista revela ter sido convencido pelos argumentos 

apresentados no artigo.  

Os tópicos Metodologia e Análise foram avaliados negativamente, comprometendo, 

segundo o parecerista, a composição na sua execução. Vemos o destaque negativo para o 

tópico Metodologia pela falta de controle e de observação do número de sessões, do tempo 

das mesmas e dos participantes, levando o parecerista a criticar uma série de procedimentos 

que deveriam ser seguidos. Ao falar sobre problemas na condução dos procedimentos, os 

pareceristas destacam os que afetam as partes integrantes da metodologia, prejudicando a 

condução dos procedimentos.  

Com relação ao tópico Análise, de acordo com o parecerista, não houve tratamento 

estatístico, pois a análise foi baseada exclusivamente na produção oral da criança. A categoria 

Composição é representada nesse tópico, porque o parecer elenca inadequações e críticas 

referentes à condução e evolução da análise.  

O Quadro 3.4 mostra ocorrência de outros tópicos nesse grupo de pareceres: 

Metodologia e Tema (03 ocorrências cada), Objetivo, Resultado e Título (01 ocorrência 

cada), com índices mais discretos e constituídos predominantemente por avaliações positivas. 

Os tópicos Tema e Resultados foram considerados pelos pareceristas como sinalizadores de 

valor social importante, com avaliações predominantemente positivas, evidenciando a 

categoria Valoração. Esses dados revelam a importância dedicada pelo parecerista a um texto 

sobre assuntos interessantes para a área de pesquisa, assim como os resultados encontrados.  

Ocorrências do campo semântico Julgamento, apesar de não muito frequentes nesse 

grupo de pareceres, referem-se aos tópicos Argumentação, Análise, Tema e Objetivo, 

totalizando 10 ocorrências, com vantagens de ocorrências negativas, com destaque para a 

capacidade do autor do artigo. Nos exemplos a seguir, observamos que as avaliações abordam 
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atitudes realizadas pelos autores dos artigos, sendo positivas em A06 e A11 e negativas em 

A02 e A05. 

“O autor cumpre o objetivo a que se propõe.” (A06) – avaliaçao positiva 

 “De forma clara, o trabalho proporciona uma visão abrangente da temática a partir 
de uma perspectiva “xxxxxxx”. Nesse sentido, embora não apresente um tratamento 
original do tema, pois centra-se sobretudo na teoria “xxxxxxx”, a articulação que o 
autor constrói no diálogo com outros teóricos e a exposição que desenvolve, 
apresentam-se coerentes.” Tema (avaliaçao negativa) e Argumentação/ Capacidade 
(A11) – avaliaçao positiva 

“Assim sendo, sugiro que evidências desse tipo sejam buscadas e, caso não 
encontradas, que a conclusão seja modalizada, ou que outro tipo de evidência seja 
buscada (cf. Por exemplo, “xxxxxxx”)”. – Análise/Capacidade (A02) – avaliação 
negativa 

“São observações esparsas, conclusões nem sempre evidentes, formulações que 
carecem de aprofundamento. Aliás, o próprio autor reconhece isso, ao dizer na 
página 28, que apenas “aflorou”, “indicou” as articulações de sua exposição do 
conceito de “xxxxxxx” com o estudo das “xxxxxxx”.” Argumentação/ Capacidade (A05) 
– avaliação negativa 

O campo semântico Afeto apresenta apenas 01ocorrência nesse grupo de pareceres. 

Esse dado corrobora as expectativas, uma vez que não são comuns em artigos científicos 

ocorrências evidenciadoras de emoção ou sentimento. Veja-se o enunciado contendo 

instanciação de Afeto. 

“Esse é um trabalho significativo, pois a hegemonia de uma posição teórica nas 
Ciências “xxxxxxx”, com frequência, deriva para uma concepção “xxxxxxx”, etc. Por 
isso, é importante acolher textos que discutem suas bases epistemológicas 
apresentando uma visão diferente. Infelizmente, a parte mais fraca do trabalho é 
aquela em que o autor pretende mostrar as implicações para a análise das “xxxxxxx” 
da maneira de conceber a subjetividade que esposa. São observações esparsas, 
conclusões nem sempre evidentes, formulações que carecem de aprofundamento” 
(A05) 

Podemos ver nesse excerto avaliação positiva sobre o tópico Contribuição, pois trata-

se de um trabalho significativo, com colaboração teórica para as Ciências “xxxxxxx”. O 

parecerista utiliza ocorrências de Contração Dialógica por Ratificação/Confirmação de 

Expectativa (“por isso...”; “pois...”) para obter solidariedade do interlocutor, mostrando-lhe as 

razões para essa avaliação positiva. Ainda como estratégia para manter  a solidariedade, temos 

a ocorrência do campo semântico Afeto, que parece amenizar a crítica que virá a seguir. O 

uso do elemento circunstancial “Infelizmente” pode ser uma forma de introduzir a crítica 

negativa, revelando a parte “mais fraca do trabalho”. Vemos também uma realização de 

Julgamento negativo quanto à Capacidade do articulista em desenvolver o tópico Objetivo 
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(“o autor pretende mostrar as implicações para a análise das “xxxxxxx”...”), o qual não é 

alcançado, pois o autor foi incapaz de desenvolvêlo competentemente. Os tópicos Análise, 

Argumentação e Língua, são apreciados negativamente pelo parecerista, diante da 

surpeficialidade no desenvolvimento do tópico Argumentação (“observações esparsas, 

conclusões nem sempre evidentes, formulações sem aprofundamento”), o que pode afetar o 

desenvolvimento do tópico Língua, pois afeta a clareza do artigo.  

A seguir, apresento as ocorrências do Subsistema Engajamento nesse grupo de 

pareceres, que mostra como as avaliações são instanciadas, ou melhor, indica o 

posicionamento do parecerista ao realizar as críticas. 

 

3.3.1.2 Engajamento nos pareceres do grupo A 

 

Esta seção procura analisar as críticas e sugestões ou recomendações dos pareceristas 

especificamente no que se refere ao posicionamento ao realizarem as avaliações, 

apresentarem propostas e sugestões de mudanças nos artigos aprovados sem restrições.  

O quadro 3.5 mostra os dados gerais de ocorrências do Subsistema Engajamento neste 

grupo de pareceres, incluindo o total de corrências de posicionamentos monoglóssicos e 

heteroglóssicos, cujas discussões serão realizadas separadamente, levando-se em consideração 

cada tipo de posicionamento e as respectivas categorias. 

Posicionamentos em pareceres aprovados sem restrições62 (138) 
Monoglóssicos 59 (42%) Heteroglóssicos 79 (58%) 

 Contração Dialógica  Expansão Dialógica  

41 38 
Refutação  Ratificação  Acolhimento  Atribuição  

Neg  Contra
-expec 

Confir 
expec 

End  Pronu 20 Reconh 

09 15 14 02 01 18 

59 24 17 20 18 

Quadro 3.5 – Síntese de ocorrências de monoglossia e heteroglossia em pareceres do grupo A 

Retomando Martin e White (2005), os enunciados de um falante/escritor sinalizam sua 

forma de posicionamento no discurso, mostrando o tipo de relação/interação mantida com o 

                                                   
62 Legenda referente às abreviações: Neg – Negação; Cont Expec – Contra-Expectativa; Conf. Expec – 

Confirmação de Expectativa; End - Endosso; Pronu - Pronunciamento; Reconh – Reconhecimento.  
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interlocutor. Esses enunciados são realizados em forma de posicionamentos: monoglóssicos 

(monoglossic ou undialogised), os quais não possibilitam interação entre escritor/falante e 

leitor/ouvinte, portanto, não são evidentes referências a outras vozes ou pontos de vista; ou 

heteroglóssicos (heteroglossic ou dialogised), cuja abertura para a interação entre os 

participantes do discurso invoca ou permite alternativas dialógicas, de expansão ou de 

contração (MARTIN e WHITE, 2005, p.99-100). 

O quadro 3.5 mostra o predomínio de ocorrências heteroglóssicas (79), denotando 

aparente reconhecimento de outras vozes pelos pareceristas. As ocorrências monoglóssicas 

(59), por outro lado, podem ser um indício de que os pareceristas, apesar de reconhecerem 

vozes alternativas, em alguns momentos, podem restringi-las, dando maior foco ao seu 

posicionamento. Esse dado pode revelar uma pseudoliberdade concedida ao leitor do parecer.  

Podemos ver também que os posicionamentos heteroglóssicos são realizados com uma 

pequena vantagem para ocorrências de Contração Dialógica, revelando que, embora haja uma 

possibilidade de dialogismo, as subcategorias identificadas nos pareceres revelam que as 

posições não são tão abertas, como poderiam ser se fossem utilizados mais posicionamentos 

de Expansão Dialógica, o que não ocorre, promovendo, dessa forma, o desencorajamento do 

interlocutor para interagir. Vale ressaltar que as ocorrências, de um modo geral, denotam que 

a avaliação dos trabalhos é realizada de formas diferentes, a partir de escolhas linguísticas 

variadas, o que configura a variedade de opções dentro do campo linguístico de que o 

escritor/falante dispõe para se expressar. Como se pode ver, o diferencial é a opção do 

parecerista por um ou outro enunciado: monoglóssico ou heteroglóssico; de expansão ou de 

contração. É isso que definirá seu grau de envolvimento com o interlocutor. 

Seguindo a noção de dialogismo de Bakhtin, segundo a qual todo dizer está em relação 

com outros dizeres e também antecipa outros dizeres, podemos ver a possibilidade de 

identificação de posicionamentos monoglóssicos no âmbito da oração, no entanto, no âmbito 

da semântica discursiva essas ocorrências monoglóssicas podem estar mescladas com 

enunciados heteroglóssicos, como mostra o excerto do parecer A01. 

 “O artigo tem por objetivo analisar “xxxxxxx” [Objetivo]. Do ponto de vista teórico 
o(a) proponente baseia-se sobretudo na Teoria “xxxxxxx” e na Teoria “xxxxxxx”, mas 
trata a argumentação do ponto de vista da “xxxxxxx”, que vincula à “xxxxxxx” 
[Teoria]. O  corpus foi formado a partir das respostas de estudantes de um curso 
livre de espanhol, de um curso de extensão de uma universidade particular e do 
primeiro e do quarto anos do curso “xxxxxxx” [Metodologia]. A análise se dá 
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principalmente no plano “xxxxxxx”, mas leva também em conta “xxxxxxx” e “xxxxxxx” 
[Análise] . 

Posto isto, pode se dizer que o artigo preenche as exigências da revista RL1. A 
contribuição mais relevante encontra-se na análise.” (A01) 

Nesse exemplo, o parecerista inicia o parecer com a contextualização da pesquisa, 

descrevendo os tópicos Objetivo, Teoria, Metodologia e Análise. Essa contextualização 

pode ser interpretada como uma escolha do parecerista para mostrar ao interlocutor seu 

domínio de conhecimento sobre o artigo analisado. Após essa contextualização, o parecerista 

manifesta a avaliação, por meio de um enunciado heteroglóssico de Confirmação de 

Expectativa (“Posto isto, pode se dizer que o artigo preenche as exigências da revista RL1”), 

como uma estratégia para fundamentar sua decisão baseada nas informações passadas 

anteriormente. A modalidade presente na expressão “pode-se dizer” pode indicar um recurso 

relativo à subjetividade do parecerista, como se proporcionasse ao interlocutor uma abertura 

dialógica. 

As realizações heteroglóssicas podem indicar a intenção do parecerista em estabelecer 

diálogo com o interlocutor. Assim, por exemplo, o emprego do elemento conjuntivo “mas” ao 

se referir aos tópicos Teoria e Análise mostra uma restrição com relação à escolha teórica do 

articulista, que se baseia em duas teorias e ainda recorre a uma terceira teoria do ponto de 

vista da AD.  Os itens lexicais “sobretudo” e “principalmente” são sinalizadores de 

Intensificação do parecerista quando se refere aos tópicos Teoria e Análise, sinalizando 

intensidade (Gradação) no enunciado do parecerista, uma vez que instanciam sua intenção de 

intensificar o tipo de teoria empregada e o tipo de análise realizada. 

O exemplo a seguir é um excerto do parecer A05 que também apresenta enunciados 

monoglóssicos e heteroglóssicos. 

“O trabalho intitulado “xxxxxxx” tem o objetivo de “xxxxxxx” [Objetivo]. Para isso, 
parte de uma análise do filme “xxxxxxx”, de “xxxxxxx” [Objetivo]. O objetivo está 
claramente expresso [Língua] e o autor constrói, de maneira consistente, sua 
argumentação [Argumentação]. 

Minha única sugestão seria que fosse feita mais uma revisão na forma do artigo, pois 
encontrei alguns erros na numeração e na bibliografia [Forma].” (A05) 

Ao falar sobre os tópicos Objetivo, Língua e Argumentação, o parecerista recorre a 

alternativas monoglóssicas, ou seja, não recorre à dialogia, mostrando ao leitor a certeza 

acerca do enunciado. Assim como no exemplo anterior, vemos a apresentação de sugestão de 
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mudança após a apresentação dos referidos tópicos. Essa estratégia do parecerista pode 

revelar sua intenção em mostrar domínio de conhecimento acerca do que está sendo avaliado  

 

para, em seguida, apresentar sugestão de mudança, por meio de enunciados heteroglóssicos de 

Acolhimento (“minha única sugestão”) e de Confirmação de Expectativa (“pois encontrei...”).  

Pode-se ver nesse excerto também que o parecerista reforça a avaliação positiva, com 

os elementos intensificadores “claramente” e “consistente”. Ao apresentar a sugestão, por 

outro lado, recorre a quantificadores - “única” e “alguns” -, que parecem minimizar essa 

crítica negativa, podendo tornar a avaliação menos assertiva. 

Além dos exemplos apresentados, outras ocorrências monoglóssicas foram 

identificadas, realizadas por meio de processos cujos significados no âmbito da Semântica do 

Discurso parecem desestimular ou restringir interação, dentre eles, “considero”, 

“consideramos”, “manifesto-me”, “recomendo”, “recomendamos”, “saliento”, podendo ser 

considerados recursos de monoglossia. Esses verbos nos pareceres foram considerados típicos 

de monoglossia porque, dentro de uma escala de significados, são mais enfáticos do que 

outros semanticamente equivalentes, como os verbos “achar”, “pensar”, por exemplo, 

sinalizadores de posicionamento heteroglóssico. Esse pode ser um dado indicador da 

autoridade do parecerista, diante de escolha de elementos mais enfáticos, podendo, também, 

ser um indício do desinteresse em interagir com o interlocutor. Vejam-se os exemplos a 

seguir. 

“Recomendamos o trabalho para publicação sem restrições, porque não 
consideramos que haja necessidade de modificação.” (A07) 

“Saliento o fato de que – ao iniciar a leitura – imaginei trata-se, apenas, de mais um 
texto explorando “xxxxxxx” para o entendimento do ato “xxxxxxx”, mas o texto me 
surpreendeu, por sua originalidade [...]” (A10) 

A análise revelou também o uso de verbos no modo Infinitivo, com valor de 

Imperativo. Apesar de não muito frequentes nesse grupo de pareceres, essas realizações 

mostram a imposição do parecerista para que alguma alteração seja realizada no artigo. No 

exemplo abaixo, o verbo “rever” traduz autoridade do parecerista ao se referir ao aspecto  

formal (Forma) do artigo analisado. 

“Rever: 
- numeração das partes, do trabalho: o uso de 0 para Apresentação 
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- título e separação da parte de Conclusão” (A04)  

O exemplo A04 mostra o posicionamento do parecerista, por meio de uma imposição 

direta e monoglóssica referente ao tópico Forma, mais especificamente relativa à estruturação 

ou formatação do artigo. Em outros pareceres, no entanto, foi possível verificar as demandas 

do parecerista por meio de verbos no Infinitivo com valor de Imperativo, seguidas por 

realizações heteroglóssicas, principalmente de Expansão Dialógica por Acolhimento, 

denotando que, mesmo diante de uma proposta de mudança, essa indicação é mais suavizada 

no discurso, como mostra o excerto a seguir.  

“Recomendamos o trabalho para publicação sem restrições, porque não 
consideramos que haja necessidade de modificação. Sugerimos apenas uma pequena 
revisão no processo de digitação do texto, e, para tanto, destacamos os trechos em 
que essa revisão é necessária:  

No Resumo: antepenúltima e última linha;  
p. 8 – 2ª linha do 2º parágrafo; 
p. 13 – 1ª linha após o Gráfico 1; 
p. 14 – 1ª e 2ª linhas após o Quadro 2; 
p. 21 – final da 7ª linha; 
1ª referência bibliográfica – consertar o título do periódico.” (A07) 

Conforme dito anteriormente, os processos “recomendar” e “considerar” são 

sinalizadores de posicionamento monoglóssico. O excerto do parecer A07, que discute o 

tópico Forma, contém posicionamentos heteroglóssicos de Expansão Dialógica por 

Acolhimento, por meio de processo em primeira pessoa (“sugerimos”) e por metáfora 

gramatical (“revisão é necessária”), que permitem uma abertura dialógica com o interlocutor, 

pois podem atenuar o significado da demanda apresentada pelo parecerista (“consertar o título 

do periódico”). O uso do Infinitivo com valor de Imperativo (“consertar”) pode traduzir uma 

estratégia do parecerista em se posicionar monoglossicamente. No entanto, a metáfora 

gramatical “é necessária” pode amenizar o sentido da proposta.  

Retomando os resultados apresentados no quadro 3.5 (p.116), os enunciados nos 

pareceres são apresentados com predomínio de heteroglossia (79 ocorrências). Conforme 

visto no capítulo da Fundamentação Teórica, os posicionamenos heteroglóssicos podem se 

realizar em dois tipos: Contração Dialógica e Expansão Dialógica.  

No grupo de pareceres A, ocorre uma pequena vantagem de ocorrências para os 

recursos de Contração Dialógica indicando o reconhecimento de outra voz, porém, com 

restrições, reduzindo o potencial dialógico. Esse dado pode ser um indício da 
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responsabilidade assumida pelo parecerista, uma vez que, quanto maior a restrição do 

falante/escritor em relação ao seu interlocutor, maior sua responsabilidade no discurso.  

O quadro 3.6 apresenta a síntese das ocorrências de Contração Dialógica com as 

categorias de Refutação e Ratificação. 

Contração Dialógica 
Refutação  Ratificação 

Negação  Contra-
Expectativa 

Confirmação de 
Expectativa 

Endosso  Pronunciamento 

09 15 14 02 01 
24 (59%) 17 (41%) 

Total: 41 ocorrências  

Quadro 3.6 – Realizações de Contração Dialógica nos pareceres A 

Podemos visualizar no quadro que o maior índice de ocorrências recai sobre as 

categorias de Refutação (24), sinalizando o reconhecimento do parecerista de que há opiniões 

diferentes das suas, por isso, ele nega outras vozes (Negação – 09) ou restringe a outra voz 

(Contra-Expectativa – 15). Soma-se a isso o fato de o parecerista, ao recorrer a enunciados 

característicos de Confirmação de Expectativa (14), mostrar seu embasamento ao apresentar a 

avaliação, por meio de comprovação dos dados apresentados. Em outras palavras, ele 

apresenta o ponto de vista no intuito de obter solidariedade do interlocutor. Resumindo, diante 

da síntese apresentada no quadro 3.6, pode-se entender que o parecerista dificulta a presença 

de outros enunciados do discurso (Refutação) e se posiciona mostrando garantias ou 

evidências nas quais se baseia para emitir seu posicionamento (Ratificação).  

A seguir, apresentamos alguns excertos para mostrar ocorrências típicas de Negação e 

Contra-Expectativa.  

“Embora [Contra-Expectativa] tenha firmado uma posição a favor da publicação, o 
texto ganharia mais solidez se o item 6 fosse aprofundado.” (A05)  

 “De forma clara, o trabalho proporciona uma visão abrangente da temática a partir 
de uma perspectiva “xxxxxxx”. Nesse sentido, embora [Contra-Expectativa] não 
[Negação] apresente um tratamento original do tema, pois centra-se sobretudo na 
teoria “xxxxxxx”, a articulação que o autor constrói no diálogo com outros teóricos e 
a exposição que desenvolve, apresentam-se coerentes.” (A11) 

 No excerto do parecer A05, o parecerista mostra que o artigo foi aprovado para 

publicação, mesmo apresentando problema com relação à falta de aprofundamento do item 6. 

No excerto do parecer A11, o parecerista entende que o artigo não apresenta originalidade 

quanto ao tema, o que, segundo a RL1, é um dos requisitos para a publicação em uma revista 
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científica, mas a articulação realizada pelo autor do artigo com outras teorias superou essa 

limitação, possibilitando a aprovação do artigo. Vejamos que, ao mesmo tempo em que são 

evidentes realizações que restringem o potencial dialógico, por meio do elemento concessivo 

“embora”, os pareceristas abrem possibilidade para esse potencial, ao recorrerem à 

modalidade (“ganharia”) e a uma condição (“se o item 6 fosse aprofundado”). Vemos, 

portanto, nessas ocorrências típicas da categoria Contra-Expectativa, que os pareceristas 

restringem o potencial dialógico, mas também apresentam enunciados que possibilitariam ao 

interlocutor interação. Essas ocorrências enfraquecem a Refutação.  

A subcategoria Negação é destacada no corpus mediante apresentação clara da 

avaliação do parecerista, com possibilidade mínima de interação com o interlocutor, ou seja, o 

parecerista assume o grau máximo de responsabilidade pelo que está avaliando. Veja-se o 

exemplo a seguir.  

“[...] conclusão acerca de “xxxxxxx” a partir de poucas observações, sem que haja 
[Negação] qualquer tratamento estatístico para que o nível de significância das 
diferenças possa ser aferido [...] 

Tendo em vista que essas dificuldades metodológicas estão invariavelmente 
presentes nesse tipo de estudo, considero que não [Negação] faz sentido solicitar 
alterações. Há apenas uma observação que me parece por demais ousada a partir da 
evidência empírica apresentada [...]” (A02) 

Analisando esse exemplo, vemos que a expressão “sem que haja” simboliza uma 

avaliação negativa sobre a análise realizada. Destacamos que, embora o elemento lexical 

“não”, teoricamente, traduza significado negativo, nesse excerto não é sinalizador de 

avaliação negativa, pois, no contexto, o sentido é positivo, indicando que não há necessidade 

de alterações.  

Outra forma de redução do potencial dialógico consiste de instanciações pelas quais o 

parecerista demonstra seu conhecimento acerca do que está avaliando, por meio de 

ocorrências típicas de Confirmação de Expectativa. Os exemplos a seguir mostram avaliações 

positivas, contendo ocorrências em que o parecerista apresenta seu argumento e o confirma 

em seguida. Esses recursos foram realizados, principalmente, pelos elementos lexicais “por 

isso”, “por essas razões”, “pois”, de forma que o leitor seja convencido acerca do enunciado 

apresentado, ou seja, das razões expostas. 

“O artigo é importante, bem fundamentado e revela um trabalho teórico e 
metodológico articulado com o objeto de. Por essas razões [Confirmação de 
Expectativa] o meu parecer é favorável à publicação” (A03) 
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“Esse é um trabalho significativo, pois a hegemonia de uma posição teórica nas 
Ciências “xxxxxxx”, com frequência, deriva para uma concepção “xxxxxxx”.  

Por isso [Confirmação de Expectativa], é importante acolher textos que discutem 
suas bases epistemológicas apresentando uma visão diferente.” (A05) 

É possível ver nos exemplos que o parecerista apresenta razões antes de se posicionar 

a favor dos artigos analisados, relativas à importância do artigo, à boa fundamentação, 

articulação entre teoria, metodologia e objetivo. Com base nesses argumentos, confirma a 

avaliação. Pode-se pensar em uma estratégia do parecerista para obter solidariedade do 

interlocutor, e não para estimular resposta do interlocutor. 

Embora apresentem índices de ocorrências mais discretos, foram identificadas as 

subcategorias Endosso e Pronunciamento nesse grupo de pareceres. Enunciados de Endosso 

podem revelar garantias do posicionamento do parecerista quando atribui a fontes externas 

uma confirmação para sua avaliação. No exemplo do parecer A05, o parecerista reforça sua 

avaliação, atribuindo ao próprio autor do artigo o reconhecimento de um possível problema na 

apresentação do conceito de subjetividade, possivelmente, uma falha. Dessa forma, o 

parecerista dificulta ao articulista um posicionamento dialógico discordante, uma vez que a 

voz dele é trazida ao texto. 

“Aliás, o próprio autor reconhece isso, ao dizer na página “xxxxxxx”, que apenas 
‘aflorou’, ‘indicou’ as articulações de sua exposição do conceito de “xxxxxxx” com o 
estudo “xxxxxxx”.” (A05) 

Ainda no mesmo parecer, pode-se ver que o parecerista garante sua avaliação por meio 

da expressão “Como se vê”, como uma maneira de confirmar seu posicionamento com base 

no que já foi afirmado antes.  

“Com base, principalmente, nas teses de “xxxxxxx” e “xxxxxxx”, o autor analisa os 
“xxxxxxx” e propõe “xxxxxxx”, com vistas a mostrar as implicações dessa maneira de 
conceber “xxxxxxx”  no trabalho com as práticas linguageiras. Como se vê, o que se 
faz é colocar em xeque a noção de “xxxxxxx” sobre a qual se assenta a corrente 
hegemônica da “xxxxxxx” no Brasil.” (A05) 

 

Ocorrências da subcategoria Pronunciamento são evidentes como uma forma utilizada 

pelo parecerista para obter solidariedade do interlocutor. No exemplo a seguir, os processos 

verbais “dissemos” e “cito” são utilizados como uma estratégia de reforçar a opinião do 

parecerista, mesmo diante da possibilidade de outras opiniões. Portanto, a voz do parecerista é 
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demonstrada, dificultando, assim, a argumentação do leitor com relação ao que foi afirmado e 

a própria interação (MARTIN e WHITE, 2005, p.117). 

“A argumentação está, como dissemos, bem conduzida.” (A09) 

“Cito, como ilustração, um seguimento que me agradou: “xxxxxxx”.” (A10). 

 

Dentre as 38 ocorrências de Expansão Dialógica, subdivididas nas categorias 

Acolhimento (20) e Atribuição por Reconhecimento (18), temos um ligeiro predomínio da 

categoria Acolhimento, evidenciando a aceitação por parte do parecerista de outras vozes 

além da sua própria. As ocorrências típicias da categoria Atribuição por Reconhecimento 

revelam que os pareceristas reconhecem uma voz alternativa, como mostra o quadro 3.7.  

Expansão Dialógica – 38 ocorrências 

Acolhimento 

20 (53%) 

Atribuição 18 (47%) 

Reconhecimento 

18 

Quadro 3.7 – Realizações de Expansão Dialógica nos pareceres A 

Ao recorrer a enunciados típicos da categoria Acolhimento, o autor/falante deixa 

transparecer sua subjetividade, tornando o discurso mais acessível à solidariedade externa. 

Nesse grupo de pareceres, as instanciações de Acolhimento foram realizadas, sobretudo, por 

elementos modais indicativos de probabilidade/possibilidade (“parece”, “pode ser”, 

“ganharia”) e por realizações em primeira pessoa (“me parece”, “sugiro”, “propomos”...), 

indicando a subjetividade do parecerista, ou por metáfora interpessoal (“seria necessário”). 

Seguem alguns exemplos.  

“Tendo em vista que essas dificuldades metodológicas estão invariavelmente 
presentes nesse tipo de estudo, considero que não faz sentido solicitar alterações. 
Há apenas uma observação que me parece por demais ousada a partir da evidência 
empírica apresentada. 

[...] Seria necessário haver, por exemplo, evidência de “xxxxxxx”, de alternância entre 
“xxxxxxx” e “xxxxxxx”, alternância ou uso concomitante de “xxxxxxx” e “xxxxxxx”, para 
que essa conclusão pudesse ser sustentada por dados da produção. Assim sendo, 
sugiro que evidências desse tipo sejam buscadas e, caso não encontradas, que a 
conclusão seja modalizada, ou que outro tipo de evidência seja buscada.” (A02) 

Pode-se ver avaliação predominantemente positiva no parecer A02, embora o 

parecerista tenha identificado problemas na metodologia do artigo, os quais são minimizados, 
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de modo que “não faz sentido solicitar alterações”. Ao mostrar uma crítica negativa, o 

parecerista recorre a elementos de Gradação (“apenas uma observação”), mais uma vez 

minimizando o problema, embora ele sinalize, de maneira sutil (“me parece”) que a 

observação do articulista é “por demais ousada”. Temos nesse excerto uma crítica ao trabalho, 

que é apresentada sutil e cuidadosamente pelo parecerista. Ademais, o uso da metáfora 

interpessoal (“seria necessário haver”) suaviza o discurso e não bloqueia a interação entre os 

participantes, uma vez que há a proposta de mudança por meio de metáfora interpessoal e, 

mais adiante, por um posicionamento em 1ª pessoa (“sugiro”), vindo na forma de sugestão e 

não de imposição.  

O parecer A09 também apresenta algumas instanciações da categoria Acolhimento. 

“A argumentação está, como dissemos [Pronunciamento], bem conduzida e o 
trabalho revela [Reconhecimento] um bom conhecimento da teoria e bibliografia 
pertinentes. Somos, assim [Confirmação de Expectativa], favoráveis a sua 
publicação. Dois pontos, contudo [Contra-Expectativa], deveriam ser revistos 
[Acolhimento]:  

a) Sugerimos [Acolhimento] a reorganização dos quatro pontos referidos no tópico 
[...] 

b) Embora [Contra-Expectativa] se mencione que não [Negação] foram 
encontrados no (nome de uma referência bibliografica) examinado exemplos para a 
sequência XXXX observados, caberia dizer [Acolhimento] ainda que em nota, sobre 
a frequência desses últimos [...].” (A09)  

No exemplo do parecer A09, antes de apresentar proposta de mudança, vê-se a 

recorrência do parecerista a outros recursos, com significados positivos: Pronunciamento 

(“como dissemos”), para destacar o tópico Argumentação e mostrar solidariedade com o 

interlocutor; Reconhecimento do que é apresentado na pesquisa (“o trabalho revela um bom 

conhecimento...”), destacando a voz do autor do artigo, utilizando a nomeação do trabalho em 

vez do autor do artigo; e Confirmação de Expectativa (“somos, assim, favoráveis...”), para 

concretizar sua avaliação, baseada em dados apresentados. Ao mostrar as sugestões de 

mudança, porém, o parecerista recorre ao recurso de Contra-Expectativa (“contudo”), por 

meio da qual minimiza o espaço para interação dialógica, mesmo que essas sugestões de 

mudança sejam modalizadas, realizadas por recursos da categoria Acolhimento (“dois pontos 

deveriam ser revistos”, “sugerimos”,“caberia dizer”).  

Vejam-se também os excertos dos pareceres A01, A06 e A07, contendo exemplos de 

Acolhimento. 
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 “Posto isto, pode se dizer que o artigo preenche as exigências da revista RL1 [...]. 
Algumas correções/acréscimos referentes à parte formal precisam ser feitas antes 
da publicação.” (A01)  

“Minha única sugestão seria que fosse feita mais uma revisão na forma do artigo, 
pois encontrei alguns erros na numeração e na bibliografia: [...]” (A06) 

“Sugerimos apenas uma pequena revisão no processo de digitação do texto, e, para 
tanto, destacamos os trechos em que essa revisão é necessária [...]” (A07)  

Como nos exemplos apresentados anteriormente, o parecerista, para manter 

solidariedade com o interlocutor, posiciona-se utilizando elementos modais (“pode-se dizer”, 

“precisam ser feitas”), posicionamento em primeira pessoa (“me parece”, “sugerimos”) e 

nominalização (“sugestão”, “revisão”). Esses recursos traduzem um tom mais polido para a 

avaliação, mesmo em se tratando de propostas, de demandas do parecerista, o que torna a 

apresentação das sugestões para correção mais sutil. De acordo com Brown e Levinson 

(1987), estratégias de polidez como essas mostram a intenção do autor/falante em preservar 

sua face, de forma que as demandas sejam apresentadas, principalmente, como sugestões. 

Halliday (1994) também trata desse tipo de estratégias, realizadas por meio de metáforas 

interpessoais, uma vez que, ao utilizarem proposições como “pode-se dizer”, “precisam ser 

feitas”, “seria necessário haver ocorrências”, “deveriam ser revistos”, “caberia dizer”, fica 

evidente que algo é pedido e desejado; no entanto, esse pedido ou demanda são apresentados 

sutilmente, substituindo outra possível escolha, como “Faça isso ou aquilo”. 

No parecer A06, por exemplo, a nominalização realizada pelo item lexical “sugestão” 

poderia indicar um distanciamanto do parecerista no discurso; no entanto, pela forma como o 

enunciado é apresentado, vê-se que esse distanciamento é minimizado pela presença da 1ª 

pessoa (“Minha”). A recorrência ao recurso de Gradação (única) indica que poucos problemas 

devem ser resolvidos, e pela modalidade (“seria que fosse feita”), tornando o discurso mais 

polido e menos ameaçador (BROWN e LEVINSON, 1987). Dessa forma, a imposição ou 

demanda é apresentada sutilmente.  

A análise revelou ocorrências da categoria Reconhecimento (18 ou 47% do total de 

Expansão Dialógica), nas quais os pareceristas dissociam sua voz da avaliação e tomam como 

base a voz dos articulistas, como mostram os excertos a seguir. 

“Esse é um trabalho significativo, pois [Confirmação de Expectativa] a hegemonia 
de uma posição teórica nas Ciências “xxxxxxx”, com frequência, deriva para uma 
concepção “xxxxxxx”. Por isso [Confirmação de Expectativa], é importante 
[Acolhimento] acolher textos que discutem “xxxxxxx” apresentando uma visão 
diferente. Infelizmente, a parte mais fraca do trabalho é aquela em que o autor 
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pretende mostrar as implicações para a análise “xxxxxxx” [Reconhecimento] da 
maneira de conceber a subjetividade que esposa. São observações esparsas, 
conclusões nem sempre evidentes, formulações que carecem de aprofundamento.  

Aliás, o próprio autor reconhece isso [Reconhecimento], ao dizer 
[Reconhecimento] na página “xxxxxxx”, que apenas ‘aflorou’, ‘indicou’ as 
articulações de sua exposição do conceito de “xxxxxxx”com o estudo “xxxxxxx”.” 
(A05) 

Esse excerto é um exemplo típico da busca de solidariedade por parte do parecerista. 

Antes de apresentar crítica negativa ao trabalho, referente à Análise, o parecerista apresenta 

avaliação positiva, destacando o valor social do artigo (Valoração), por ser significativo, 

baseando essa avaliação positiva em dois enunciados de Contração Dialógica por 

Confirmação de Expectativa, realizados pelos elementos conjuntivos “pois” e “por isso”, 

como uma estratégia de mostrar sua certeza acerca do que está em discussão. Pode-se ver, no 

entanto, que a avaliação negativa é introduzida por um elemento circunstancial sinalizador de 

Afeto (“Infelizmente”), mostrando ao interlocutor a subjetividade do parecerista, justificando 

essa avaliação na argumentação inadequada, com “observações esparsas, conclusões nem 

sempre evidentes, formulações que carecem de aprofundamento”, as quais são expressas por 

meio de um posicionamento monoglóssico. Os recursos de Reconhecimento (“o próprio autor 

reconhece isso” e “ao dizer [...] que apenas “aflorou”, “indicou”, ...”) parecem sinalizar mais 

uma estratégia do parecerista para mostrar ao leitor sua verdade, sua razão em apresentar essa 

avaliação. Diante disso, pode-se pensar que os recursos utilizados pelo parecerista, apesar de 

buscar solidariedade e apoio do interlocutor, parecem evidenciadores de restrição de 

interação, uma vez que o avaliador se posiciona enfatizando seu ponto de vista. Vejamos 

outro exemplo. 

 “O trabalho realizado é consistente teoricamente, e o tema tratado é relevante, pois 
[Confirmação de Expectativa] além de apresentar evidências e uma boa 
argumentação [Reconhecimento], contribui significativamente para dirimir 
dúvidas sobre as controvérsias referentes à “xxxxxxx”. A análise ratifica alguns 
resultados já apresentados por outros autores [Reconhecimento], em análises 
sobre “xxxxxxx”, utilizando “xxxxxxx”. 

Recomendamos o trabalho para publicação sem restrições, porque não 
consideramos que haja necessidade de modificação. Sugerimos apenas uma pequena 
revisão no processo de digitação do texto, e, para tanto, destacamos os trechos em 
que essa revisão é necessária: [...]” (A07) 

No parecer A07, temos avaliação atitudinal positiva, relativa ao valor social do 

trabalho (consistente teoricamente, com tema relevante e análise que valida outros trabalhos). 

Antes de anunciar a recomendação do trabalho e justificar essa decisão, o parecerista explicita 
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sua avaliação, baseando-se no próprio artigo ou na voz do articulista, destacando a 

apresentação de evidências e a boa argumentação do trabalho. Assim, baseado no que o 

trabalho apresenta, o parecerista anuncia a recomendação do artigo.  

É importante ressaltar que o fato de o parecerista recorrer à categoria Reconhecimento 

não o distancia totalmente do discurso. Pelo contrário, ele usa essa estratégia para corroborar 

sua opinião. Veja-se outro excerto. 

“Apoiado em uma bibliografia consistente [Reconhecimento], o trabalho apresenta 
um estudo da relação “xxxxxxx”- “xxxxxxx” [Reconhecimento], mostrando a origem 
do conceito de contexto em diferentes autores dos estudos da linguagem para deter-
se na construção teórica específica desenvolvida por “xxxxxxx”. 

De forma clara, o trabalho proporciona uma visão abrangente da temática a partir de 
uma perspectiva “xxxxxxx” [Reconhecimento]. Nesse sentido, embora não 
apresente um tratamento original do tema, pois centra-se sobretudo na teoria 
“xxxxxxx”, a articulação [Reconhecimento] que o autor constrói no diálogo com 
outros teóricos e a exposição [Reconhecimento] que desenvolve, apresentam-se 
coerentes.” (A11) 

No exemplo do parecer A11, o parecerista reconhece a voz autoral e se baseia nela 

para apresentar a avaliação, mostrando o tema do trabalho (estudo da relação “xxxxxxx”- 

“xxxxxxx”), o qual está apoiado em uma bibliografia consistente. Além disso, mostra o valor 

social do trabalho porque “proporciona uma visão abrangente da temática” e porque apresenta 

de forma coerente a articulação dialógica do articulista com outros autores. Pode-se ver que o 

parecerista se apoia ou fundamenta sua avaliação em dados apresentados no próprio trabalho, 

evidenciando ou reconhecendo a voz autoral. Essa estratégia do parecerista, assim como nos 

exemplos anteriores (A05 e A07), podem ser evidências de busca por solidariedade do 

interlocutor.  

Apresentadas e discutidas as ocorrências heteroglóssicas nesse grupo de pareceres, 

passo à análise do Subsistema Gradação.  

 

3.3.1.3 Significados de Gradação nos pareceres do grupo A 

 

O Subsistema Gradação é responsável pela intensificação ou mitigação das avaliações 

realizadas nos outros Subsistemas (Atitude e Engajamento), sendo realizado por meio de dois 

eixos: Força, relativo à intensidade e quantidade, e Foco, referente à prototipicidade e 

precisão. No grupo de pareceres A, as avaliações foram realizadas com o predomínio de 
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ocorrências do eixo Força (31 ocorrências), especificamente, pelos significados de 

Intensificação (24). O eixo Foco apresentou somente uma ocorrência. O quadro a seguir 

resume o número de ocorrências do eixo Força nesse grupo de pareceres.  

Gradação / Eixo semântico Força 

Intensificação Quantificação 
Positivo Negativo Positivo Negativo 

16 08 01 06 
24 (77%) 07 (23%) 

Total: 31 ocorrências 

Quadro 3.8 - Ocorrências de Gradação: eixo semântico Força em A 

As ocorrências de Gradação no grupo de pareceres A são evidentes tanto com 

significados avaliativos de teor positivo (16, 01) quanto negativo (08, 06). Os recursos de 

Intensificação evidenciam mais significados positivos (16) e são realizados por meio de 

intensificadores como mais, muito, excelente, demais, bem, sobretudo, bastante, maior, 

principalmente, invariavelmente, claramente, maior, significativamente. Os recursos de 

Quantificação foram empregados preferencialmente em avaliações negativas (06), sendo os 

mais recorrentes: uma serie de, apenas uma, alguns. O excerto do parecer A12 ilustra as 

ocorrências de Intensificação nesse grupo de pareceres. 

 “É um artigo muito claro, bem escrito e de simples leitura, com uma excelente 
bibliografia . Seu maior mérito é reintroduzir na cena linguística brasileira um tema 
raramente tratado:(...) O artigo está, pois, empiricamente bem fundamentado e usa 
informações de natureza “xxxxxxx” e “xxxxxxx”. 

Os resultados alcançados são bastante interessantes, pois confirmam “xxxxxxx” 
(“xxxxxxx”).” (A12) 

Nesse exemplo, os recursos de Gradação são realizados predominantemente por meio 

de intensificadores positivos. Destaca-se que a ocorrência desses elementos reforça ou 

amplifica os significados das realizações do Subsistema Atitude, na categoria Apreciação. 

Dessa forma, a avaliação positiva quanto à composição e estrutura do artigo é enaltecida ou 

amplificada pelos intensificadores “muito”, “excelente”, “maior”, “bastante”, sublinhados no 

excerto.  

A análise do Subsistema Gradação em pareceres A revelou que os avaliadores utilizam 

elementos de Gradação com significado positivo ao referirem-se, por exemplo, ao objetivo da 

pesquisa (objetivo claramente expresso); à teoria escolhida (quadro teórico da maior 

importância); à bibliografia utilizada (conhecimento aprofundado); aos resultados obtidos 

(bastante interessantes); ao tema escolhido (de muita relevância); à lingua (muito claro); etc.  
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Os elementos de Gradação com teor negativo foram realizados nesse grupo de 

pareceres de maneira mais discreta em termos de ocorrências e, quando utilizados, 

apresentaram significado de Quantificação, como mostram as partes sublinhadas a seguir.  

“Tendo em vista que essas dificuldades metodológicas estão invariavelmente 
presentes nesse tipo de estudo, considero que não faz sentido solicitar alterações. 
Há apenas uma observação que me parece por demais ousada a partir da evidência 
empírica apresentada [...]”(A02) 

“O trabalho revela conhecimento da bibliografia mais relevante e atual da área [...]. 

Minha única sugestão seria que fosse feita mais uma revisão na forma do artigo, pois 
encontrei alguns erros na numeração e na bibliografia.” (A06) 

Nos exemplos A02 e A06, verificamos que os quantificadores são utilizados para 

minimizar a crítica negativa. Ao utilizar, por exemplo, os quantificadores “apenas uma”, 

“única sugestão”, “mais uma” e “alguns”, o parecerista atenua a crítica, uma vez que poderia 

ter utilizado outros recursos de Gradação, com outros significados, como por exemplo, 

“muitos erros”, em vez de “alguns erros”. Essa escolha pode revelar a intenção do parecerista 

em atenuar as avaliações negativas.  

Com relação aos significados de Intensificação, marcados em itálico nos excertos, foi 

possível identificar o uso de intensificadores com significados, predominantemente, positivos. 

No parecer A06, o uso do intensificador “mais” enfatiza o significado da bibliografia utilizada 

no trabalho de forma positiva (“mais relevante” e “(mais) atual”) e no A02 os intensificadores 

“invariavelmente” e “por demais” sinalizam críticas negativas, estando relacionadas à 

metodologia (“invariavelmente presentes nesse tipo de estudo”) e um tipo de comentário 

considerado temerário (“observação por demais ousada”).  

Vale destacar, portanto, que no grupo de pareceres A, a maioria de ocorrências de 

Gradação foi realizada por meio de avaliações com sentido positivo, o que demonstra o 

interesse do parecerista em ressaltar as qualidades e minimizar os problemas encontrados nos 

artigos.  

A seguir, apresento uma síntese dos resultados no grupo de pareceres A. 

 

3.3.1.4  Síntese das discussões sobre os pareceres do grupo A 
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Sintetizando os dados e resultados encontrados nesse grupo de pareceres, a análise 

mostra que os tópicos mais abordados pelos pareceristas foram Forma, Contribuição, 

Argumentação, Língua e Análise e os menos abordados foram Metodologia, Tema, 

Objetivo, Resultado e Título. Em geral, verificou-se que 71% das avaliações são positivas e 

29% negativas. Vale ressaltar que todas as avaliações relativas ao tópico Forma foram 

negativas. 

A análise do Subsistema Atitude (108 ocorrências) revela o predomínio do campo 

semântico Apreciação (98 ocorrências). Apesar da existência de avaliações negativas nessa 

categoria (31), observamos o predomínio de avaliações positivas (67), com ênfase para 

Composição (57 ocorrências, sendo 29 positivas) e Valoração (33 ocorrências, sendo 31 

positivas). 

As ocorrências negativas do campo semântico Apreciação mostram que, apesar de se 

tratar de um grupo de pareceres A, a maioria dos pareceres (08 dos 12) traz avaliações 

negativas com destaque para a Composição do artigo, cujas avaliações negativas são 

referentes aos tópicos Forma e Análise, nos quais o enfoque é relacionado à organização, 

elaboração ou forma dos respectivos tópicos. Em contrapartida, podemos destacar nessa 

categoria, avaliações positivas relativas aos tópicos Língua, Argumentação, Teoria, 

Bibliografia e Metodologia.  

Com relação à categoria Valoração, que demonstra o grau de originalidade, 

importância, inovação (Martin e White, 2005, p.56), os dados mostram que as avaliações 

destacam o valor social do trabalho apresentado, devido à importância da análise e da 

fundamentação teórica adotada, com avaliações positivas, revelando a importância dos 

trabalhos apresentados, no que se refere à colaboraçao do referido trabalho para a Linguística 

e das referências bibliográficas consultadas e citadas no artigo. 

 Referindo-se aos tópicos menos abordados Metodologia, Tema, Objetivo, 

Resultado e Título, pode-se depreender que esses assuntos não constituem as maiores 

preocupações dos avaliadores ou que esses tópicos não chamaram a atenção dos pareceristas, 

podendo também ser uma evidência de que não apresentam problemas. 

O Subsistema Engajamento apresenta predomínio de posicionamentos heteroglóssicos, 

sendo a maioria com significados avaliativos positivos, podendo revelar que o parecerista 

proporciona ao leitor oportunidade de interação. No entanto, o equilíbrio entre ocorrências de 
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Contração Dialógica e Expansão Dialógica com uma leve vantagem para ocorrências de 

Contração Dialógica, realizadas principalmente por Contra-Expectativa e Confirmação de 

Expectativa, pode ser um indício de que o parecerista aparenta dialogar com o interlocutor, 

mas acaba restringindo a possibilidade de dialogismo. Ocorrências de Expansão Dialógica são 

evidentes de duas formas: por Acolhimento, em enunciados em que a voz do parecerista é 

uma dentre outras vozes possíveis; e por Atribuição/Reconhecimento, em enunciados nos 

quais o parecerista coloca a reponsabilidade na voz do outro, como se estivesse um pouco 

mais distante do enunciado.  

Apesar de os dados quantitativos indicarem predomínio de heteroglossia nesse grupo 

de pareceres, o que evidencia o reconhecimento de vozes alternativas por parte dos 

pareceristas, a análise mostra que essa dialogia pode estar camuflada, porque, se 

considerarmos o total de enunciados monoglóssicos, sem oportunidade de dialogia, aos 

índices de Contração Dialógica, em que ocorre restrição à voz dialógica, o total pode ser 

considerável, denotando uma estratégia do parecerista em aparentar sutileza e aceitação da 

voz do interlocutor, quando, na verdade, essa aceitação não é praticada efetivamente. 

O Subsistema Gradação é realizado exclusivamente pelo recurso Força, categoria 

Intensificação (77%), por meio de elementos intensificadores com significados 

predominantemente positivos. Verificou-se a presença da categoria Quantificação (23%), 

porém, com significados negativos, em geral. Esses resultados paracem evidenciar a intenção 

do parecerista em destacar o que é positivo e encobrir o que é negativo. 

Na próxima seção, segue a apresentação da análise do grupo de pareceres aprovados 

com restrições. 

 

3.3.2 Avaliação nos pareceres de artigos aprovados com restrições 

 

O grupo de pareceres AR é constituído por 35 pareceres, totalizando 21.850 

palavras
63

, havendo uma variação entre 136 e 4.087 palavras
64

. 

                                                   
63 Dados obtidos pelo programa Word Smith Tools.  
64 Ver Apêndice B. 
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Seguindo o mesmo procedimento de análise do grupo de pareceres A, nas próximas 

subseções, busco responder à terceira pergunta de pesquisa, referente a esse grupo de 

pareceres: 

 Em relação aos pareceres aprovados com restrições, como atuam os 

Subsistemas: a) Atitude?; b) Engajamento?; c) Gradação? 

 

3.3.2.1 Tópicos avaliados e o Subsistema Atitude nos pareceres do grupo AR 

 

Iniciamos esta parte da análise considerando as informações do quadro 3.9, que 

apresenta o total de ocorrências avaliativas relativas ao Subsistema Atitude nos pareceres do 

grupo AR.  

Tópicos  

Subsistema Atitude 
Apreciação Julgamento Afeto 

Valoração Reação Composição Capacidade Veracidade 
Pos  Neg  Pos  Neg  Pos  Neg  Pos  Neg  Pos  Neg  Pos  Neg  

Língua (214) - - - - 13 120 - 76 - 05 - - 
Análise (189) 02 01 02 04 - 33 01 136 - 07 - 03 
Argumentação 
(161)  

- 01 03 02 08 58 02 70 01 11 - 05 

Forma (136) - 01 01 - 06 84 - 43 - 01 - - 
Contribuição (60) 51 06 - - - - - - - - 02 01 
Teoria (56) 10 01 01 - - 10 01 14 - 18 01 - 
Metodologia (52) 01 - - - - 18 05 19 - 08 - 01 
Bibliografia (33) 05 01 01 - 05 04 03 11 - 02 - 01 
Tema (24) 13 - 03 - 01 - 02 02 - - 03 - 
Objetivo (16) 02 - - - 02 01 03 05 - 02 - 01 
Resultado (15)  07 02 - - 01 05 - - - - - - 
Resumo (06) - - - 01 - 03 - 01 - 01 - - 
Título (04) 01 - - - - 03 - - - - - - 
             

Subtotal 92 13 11 07 36 339 17 377 01 55 06 12 
105 (21%) 18 (4%) 375 (75%) 394 (88%) 56 (12%) 18 (100%) 

 

Total 966 498 (52%) 450 (46%) 18 (2%) 

Quadro 3.9 -- Apresentação do Subsistema Atitude em AR  

A análide do Quadro 3.9 revela que o total de avaliações negativas (13, 07, 339, 377, 

55, 12) supera o de avaliações positivas (92, 11, 36, 17, 01, 06), com predomínio do campo 

semântico Apreciação (498 ocorrências), mais especificamente pelas categorias Composição 

(375) e Valoração (105). O campo semântico Julgamento apresenta total de ocorrências 
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considerável (450), principalmente as relativas à categoria Capacidade negativa (377). Apesar 

de não ser um dado esperado, por não serem característicos de textos acadêmicos, verificam-

se ocorrências do campo semântico Afeto (18 ocorrências, sendo 12 negativas). 

Em se tratando de um grupo de pareceres de artigos aprovados com restrições, o fato 

de avaliações negativas superarem as positivas é previsível, uma vez que as restrições 

apresentadas constituem aspectos considerados impróprios nos artigos avaliados. Pode-se ver 

também o destaque do parecerista para características do artigo, sinalizadoras do campo 

semântico Apreciação, e para o comportamento do autor do artigo, sinalizadoras do campo 

semântico Julgamento, especificamente pelas atitudes (in)adequadas do autor do artigo 

(Capacidade) ou por comprometimentos assumidos pelo articulista e não cumpridos 

(Veracidade). As ocorrências do campo semântico Afeto podem revelar extrapolação no que 

se refere à avaliação realizada pelo parecerista, com expressão de sentimentos e emoções. 

Com relação à ordem de recorrência dos tópicos, a maior frequência recai sobre os 

tópicos Língua (214), Análise (189), Argumentação (161) e Forma (136), revelando a 

importância dedicada pelos pareceristas a esses tópicos, avaliados com destaque negativo para 

os campos semânticos Apreciação por Composição e Julgamento/Capacidade. Esse resultado 

parece indicar que, do ponto de vista dos pareceristas, a disposição ou os elementos que 

deveriam estar contidos nos tópicos mencionados apresentam problemas, por isso, a maioria 

das críticas negativas é referente à categoria Composição. Além disso, pode-se verificar que o 

papel dos articulistas não foi avaliado satisfatoriamente no que se refere à correta 

apresentação da escrita formal da língua portuguesa (Língua), à apresentação, explicação e 

condução dos dados do estudo (Análise), aos argumentos apresentados (Argumentação) e à 

apresentação estrutural das partes componentes de um artigo (Forma). Portanto, diante do 

total de ocorrências relativas à Apreciação/Composição e Julgamento/Capacidade, com 

índices negativos, podemos inferir que as críticas são referentes ao artigo e ao seu autor. 

A análise mostra a preocupação do parecerista com relação à colaboração do artigo 

para a área de estudo, isto é, o valor social, identificado no tópico Contribuição, uma vez 

que, das 60 ocorrências, 51 são positivas e relacionadas à categoria Valoração. Esse dado 

pode indicar que, embora apresentem problemas relativos a outros tópicos, os artigos 

analisados foram considerados importantes e valiosos, de modo que conferem algum tipo de 

colaboração para a área da Linguística.  
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Os tópicos Teoria (56) e Metodologia (52) apresentam avaliações 

predominantemente negativas. Apesar da semelhança em dados numéricos totais desses 

tópicos, os dados do quadro 3.9 revelam particularidades nas avaliações. No campo semântico 

da Apreciação, por exemplo, o tópico Teoria foi avaliado com destaque positivo relativo à 

categoria Valoração (10 ocorrências), pois os pareceristas levaram em consideração o valor 

social das teorias a que os autores recorreram e consideraram essas teorias adequadas nos 

trabalhos apresentados. Os dados relativos aos respectivos tópicos são coincidentes quando as 

avaliações são referentes à Composição, no campo semântico Apreciação, e Capacidade e 

Veracidade, no campo semântico Julgamento, e são predominantemente negativos, revelando 

apresentação inadequada desses tópicos e comportamento impróprio do articulista em 

desenvolvê-los. Podemos ver instanciações típicas de Julgamentos dos pareceristas 

destacando a capacidade do autor do artigo e sua falta de comprometimento com o que se 

propõe a fazer. Ao analisar o tópico Teoria, pode-se ver o predomínio de críticas negativas 

em 18 ocorrências. Diante desses dados, podemos depreender a importância da apresentação 

adequada sobre esses tópicos tanto no que se refere à composição e apresentação, quanto em 

relação ao comportamento dos articulistas sobre o cumprimento do que se propõem a realizar.  

O parecer AR22, reproduzido integralmente, mostra ocorrências de alguns tópicos de 

avaliações atitudinais. Outros exemplos serão apresentados em excertos menores com as 

respectivas discussões.  

“O trabalho traz resultados bem interessantes e está escrito de forma clara. O fato de 
o artigo ter sido gerado no contexto de pesquisa em “xxxxxxx” o torna, contudo, 
carente de referências e argumentos linguisticamente embasados, o que é uma pena, 
pois os resultados são muito interessantes do ponto de vista de uma teoria 
linguística que diferencia categorias xxxxxxx no léxico e atribuir a estas papel 
relevante na sintaxe da língua. Também é de interesse para teorias xxxxxxx que 
atribuem papel diferenciado a elementos xxxxxxx. Ainda que não se deva requerer 
inserção do artigo nos campos da xxxxxxx ou da xxxxxxx, dado que não parte da 
perspectiva dessas teorias, recomenda-se referência a estas para uma melhor 
interpretação dos resultados. No que diz respeito à interpretação, creio que a 
carência de um referencial teórico pertinente leva o autor a uma justificativa 
xxxxxxx que não parece ser sustentável. Quanto à metodologia recomenda-se maior 
detalhamento no material e no relato da análise estatística. As tabelas não estão 
incluídas na versão para análise. Assim sendo, todas as considerações sobre os 
resultados baseiam-se em sua descrição. Em suma, os resultados são muito 
interessantes para teorias de xxxxxxx e os dados obtidos em investigações xxxxxxx 
são muito bem vindos. É, necessário, contudo, que elos teóricos sejam estabelecidos 
para que os resultados possam ser interpretados.” (AR22)  
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O exemplo mostra vários tópicos avaliados positiva e negativamente. O tópico 

Resultado, ao qual o parecerista se refere ao iniciar e ao longo da justificativa do parecer, 

denota o valor social considerado, sendo interessante para “teorias xxxxxxx”. As avaliações 

predominantemente positivas são características da categoria Valoração, indicando a 

relevância que os resultados representam para a pesquisa.  

Avaliações positivas se referem também aos tópicos Língua, Contribuição e Análise. 

Ao se referir ao tópico Língua, o parecerista destaca a Composição do artigo, porque está 

escrito com clareza; à Contribuição, o destaque é para o valor social do trabalho, pois pode 

ser de interesse a outras “teorias xxxxxxx que atribuem papel diferenciado a elementos 

xxxxxxx”, denotando a categoria Valoração; e à Análise, sinalizando a Reação positiva do 

parecerista no enunciado “os dados obtidos são muito bem vindos”. 

As avaliações negativas, nesse exemplo, referem-se aos tópicos Bibliografia (“carente 

de bibliografia”, referência à bibliografia sobre a xxxxxxx ou xxxxxxx), Metodologia (“maior 

detalhamento no material e no relato da análise estatística”), Argumentação (“justificativa 

xxxxxxx não parece ser sustentável, carência de argumentos linguisticamente embasados”), 

Forma (“tabelas não incluídas na versão para análise”) e Teoria (“carência de referencial 

teórico pertinente; estabelecimento de elos teóricos para a interpretação dos resultados”). 

Esses dados revelam a preocupação do parecerista em mostrar a importância da apresentação 

adequada e consistente de um artigo com relação às partes de uma pesquisa, assim como o 

papel do articulista em cumprir algo com que se comprometeu.  

A ocorrência do campo semântico Afeto, realizado em “o que é uma pena”, revela o 

sentimento negativo do parecerista ao considerar que o artigo é desenvolvido com base em 

teorias da área da xxxxxxx e não da xxxxxxx, destacando que os resultados são interessantes 

do ponto de vista da teoria xxxxxxx. Apesar de não serem muito frequentes, pode-se dizer que 

as ocorrências desse campo semântico tornam o discurso mais brando, mais impessoal. 

Como visto no quadro 3.9 (p.133), as avaliações referentes ao tópico Língua são 

predominantemente associadas à categoria Composição, no campo semântico Apreciação, e à 

categoria Capacidade, no campo semântico Julgamento. Esse dado indica a importância 

dedicada pelo parecerista a problemas relativos à constituição e elaboração do artigo, 

revelados pela categoria Composição. Além de criticar o trabalho, o parecerista julga o 

comportamento do autor do artigo, destacando nesse Julgamento críticas negativas referentes 

à Capacidade do autor.  
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De forma análoga ao tópico anterior (Língua), o tópico Forma foi discutido pelo 

parecerista, evidenciando críticas e julgamentos sobretudo negativos.  

Vejamos os exemplos que serão discutidos a seguir, extraídos de pareceres diferentes. 

 

“Quanto à questão estética, sugiro que sejam eliminados os dois subtítulos 
referentes às partes (p. 3, Primeira parte e p. 12, Segunda parte), pois os demais 
subtítulos já deixam clara tal divisão. [Julgamento/Capacidade] 

[...] No abstract, tirar o s da palavra generic em “... own generic structure...” . 
[Julgamento/Capacidade] 

No mesmo abstract aparecem ainda, dois pequenos quadrados, o que pode ser 
apenas um problema de configuração [Apreciação/Composição]. Rever.” (AR10) 

 

“O autor do trabalho teve dois objetivos: discutir a questão terminológica em relação 
ao xxxxxxx e discutir como xxxxxxx são realizadas no texto em português brasileiro. 
Os dois objetivos são alcançados, mas o texto precisa ter uma outra organização 
para que a discussão seja mais clara. [Apreciação/Composição]” (AR21) 

 

Nesses exemplos, vemos a importância que o parecerista dedica à formatação do 

artigo, destacando as partes constituintes, organização e apresentação. No excerto do parecer 

AR10, ocorre Julgamento/Capacidade negativa, com a sugestão de verificação da estruturação 

do trabalho, incluindo os subtítulos, e uma proposta monoglóssica sobre o tópico Língua, no 

sentido de consertar a grafia do termo “generic”. No segundo excerto, ao tratar do tópico 

Objetivo, o parecerista considera que o texto deve ter uma organizaçao adequada com relação 

ao todo para facilitar o entendimento da discussão, destacando-se a categoria Composição 

(AR21). 

Outro tópico considerado importante por pareceristas, como se vê no excerto a seguir, 

é o que se refere à Análise. Observam-se críticas, sobretudo negativas, referentes à 

demonstração dos dados a serem analisados e à atitude do autor do artigo. Essas avaliações 

evidenciam duas categorias: Composição negativa no campo semântico da Apreciação e 

Capacidade do autor no campo semântico do Julgamento, também com sentido negativo. 

“No item 4, Análise de dados, é necessário que se faça uma contextualização, pois 
não é sinalizado quais dados serão analisados. Qual a justificativa para que somente 
o terceiro momento seja analisado. Por que ele foi preterido em detrimento dos 
demais?” (AR08) 
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No AR08, o parecerista se dirige ao autor do artigo julgando de forma negativa a sua 

capacidade em contextualizar a pesquisa, pois não discorreu sobre os dados analisados. Além 

disso, o parecerista questiona os procedimentos realizados pelo articulista, evidenciando a 

categoria Capacidade no campo semântico Julgamento, pois destaca a incapacidade do autor 

para trabalhar os dados. 

Analisando o campo semântico Julgamento, o quadro 3.9, no início desta subseção, 

indica que os julgamentos dos pareceristas são predominantemente negativos, sobretudo os 

relacionados às categorias Capacidade (394 ocorrências, sendo 377 negativas) e Veracidade 

(56 ocorrências, sendo 55 negativas), como mostram os exemplos. 

“Buscando discutir as relações entre saberes científicos, técnicos e práticos, o(a) 
autor(a) deixa de elaborar uma definição mais convincente de xxxxxxx. Isso vai 
acarretar algumas decorrências para o conjunto do artigo.” – 
Julgamento/Capacidade (AR13) 

 

“A única observação a fazer é que, tanto no abstract como na introdução, o(a) 
autor(s) menciona referencial teórico que não esgota aquele acionado ao longo do 
texto. Menciona-se, nessas partes, o xxxxxxx (1997), mas o referencial acionado na 
pesquisa são os trabalhos sobre modelização didática de gêneros da equipe de 
xxxxxxx, sobretudo.” - Julgamento/Veracidade (AR12) 

Podemos ver nos excertos críticas negativas referentes à (in)Capacidade do articulista 

e à (in)Veracidade posta por ele. No AR13, o tópico Argumentação recebe crítica, porque, 

segundo o parecerista, o autor “deixa de elaborar uma definição mais convincente”, podendo 

superficializar o artigo. No AR12, o parecerista destaca a incoerência do tópico Teoria entre 

o que é apresentado na Introdução e no abstract e o que é desenvolvido ao longo do trabalho. 

O tópico Metodologia apresenta disparidade quanto ao tipo de avaliação do 

parecerista, uma vez que apresenta avaliações eminentemente negativas, principalmente 

relativas à categoria Composição e ao campo semântico Julgamento/Capacidade. Disso, pode-

se depreender que o parecerista critica não somente o que está apresentado no artigo, mas 

também julga o papel do articulista que deixou de cumprir atitudes esperadas para o bom 

entendimento dos procedimentos de análise. 

“Desta forma, sugiro que o autor considere as questões elencadas abaixo: [...] 
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Na Descrição da Pesquisa (contexto geral da investigação), é necessário esclarecer 
de qual gramática os “xxxxxxx” trataram, uma vez que três gramáticas foram 
discutidas 

 Especificar o papel social da pesquisadora: professora do curso ou observadora 
externa? 

 Detalhar os critérios de categorização dos alunos em grupos de proficiencia.” 
(AR02) 

“(vii) Na seção 4 – analises – sinto falta de maiores informações sobre o estudo: o  
corpus não é descrito no corpo do texto; o software apenas mencionado; a rede 
conceitual temática gerada só citada: como leitor, tive de acreditar nas descrições do 
autor, por não ter mais informação quanto a estes aspectos; sugiro dar maiores 
detalhes;” (AR15) 

“Há poucas especificações a respeito dos participantes da pesquisa. Não se sabe, por 
exemplo, se houve controle do número de indivíduos em cada uma das xxxxxxx 
faixas etárias. Ainda no que concerne à faixa etária, não há informações a respeito da 
idade dos participantes adultos. Sabe-se, com base na literatura, que o fator idade 
exerce forte influência no processamento da informação.” (AR20) 

Podemos ver nos três excertos a importância da correta apresentação dos 

procedimentos de pesquisa, uma vez que em todos eles os pareceristas criticam a falta de 

informações relevantes ou maior esclarecimento dos procedimentos. 

O excerto do parecer AR02 mostra que o autor do artigo deixa de esclarecer pontos 

relevantes para a pesquisa, referentes à gramática utilizada como corpus, ao papel da 

pesquisadora e aos critérios para categorização dos alunos analisados. Esse exemplo e outros 

identificados ao longo da análise revelam a importância dedicada ao papel do articulista com 

relação à clareza na apresentação e descrição dos procedimentos seguidos durante a análise. 

O mesmo ocorre nas avaliações negativas dos pareceres AR15 e AR20, sobre o modo 

como o tópico Metodologia é apresentado ou descrito na pesquisa, o que afeta a composição 

dos procedimentos metodológicos. De acordo com o parecerista do AR15, o artigo não 

apresenta informações necessárias e adequadas sobre o corpus da pesquisa para o bom 

entendimento do leitor. Notamos que o avaliador reforça sua avaliação por meio de elementos 

lexicais, sinalizadores de Gradação, como “maiores informações”, “só citada” “mais 

informação”. No AR20, o parecerista também recorre ao elemento quantificador “poucas” 

para destacar a descrição do corpus da pesquisa, denunciando a falta que as especificações 

causam para a pesquisa de um modo geral.  

O tópico Contribuição nesse grupo de pareceres revela um dado interessante porque, 

considerando a maioria das avaliações negativas sobre outros tópicos, conforme o quadro 3.9 
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(p. 133), é considerado positivo pelos pareceristas, mostrando ao leitor que os artigos trazem 

valor social para área da pesquisa. Assim, trata-se de artigos aprovados com restrições, apesar 

de oferecerem contribuição para a Linguística, evidenciando a categoria Valoração. Vejamos 

os exemplos. 

“O trabalho centra-se num objetivo claro, o qual significaria uma contribuição 
significativa para a área dos estudos voltados para xxxxxxx. Alguns problemas 
observados a seguir poderiam ser revistos, de modo a tornar tal contribuição 
realmente efetiva.” (AR01) 

“Julgo que o trabalho em apreço, embora apresente alguns pontos discutíveis (que 
assinalo a seguir), traz uma contribuição interessante, explorando um campo pouco 
frequentado pela xxxxxxx / xxxxxxx no país, situando-se na interface xxxxxxx/ 
xxxxxxx / xxxxxxx.” (AR03) 

Nos dois excertos, apesar dos problemas apresentados pelos pareceristas, revela-se 

valor social: um para os estudos sobre xxxxxxx (AR01) e outro para estudos sobre xxxxxxx 

(AR03). Dessa forma, constituem qualidades e importância para a pesquisa. Encontramos 

avaliações atitudinais características de Valoração ao tratarem sobre a contribuição da 

pesquisa. 

No AR01, ao modalizar sua avaliação sobre a contribuição do artigo, o parecerista 

deixa implícito que a efetivação ou concretização dessa contribuição depende da solução de 

alguns problemas que devem ser observados. Nota-se a sutileza do avaliador por meio da 

modalidade (“significaria”, “poderiam ser revistos”). No AR03, por outro lado, temos uma 

avaliação negativa do trabalho, porque o parecerista visualiza problemas discutíveis; no 

entanto, a contribuição do tema pode superar esses mesmos “pontos discutíveis”. 

A avaliação do tópico Bibliografia, no que se refere ao campo semântico 

Apreciação, foi abordada pelos pareceristas destacando-se a composição do artigo, com 

equilíbrio de avaliações positivas e negativas, e a categoria Valoração, eminentemente 

positiva, sinalizando, assim, o valor social que a bibliografia utilizada representa para o 

trabalho. Com relação ao comportamento do autor do artigo, os pareceristas consideraram, 

sobretudo, a categoria Capacidade, com predomínio de Julgamentos negativos. Vejamos 

alguns exemplos. 

“Penso também que o(a) articulista deva rever o uso que faz da noção de “xxxxxxx” 
(usada frequentemente no singular, precedida de um artigo definido). Remeto o(a) 
articulista a xxxxxxx & xxxxxxx (1986), em especial aos títulos “xxxxxxx”, p. 66, e 
“xxxxxxx X xxxxxxx”, p. 68” – Julgamento/Capacidade (AR05) 

“O autor demonstra consistência e conhecimento de bibliografia básica pertinente e 
o objetivo do trabalho está claramente expresso, embora, para que seja 
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desenvolvido adequadamente, sejam necessários apoios bibliográficos ou maiores 
evidências com base em pesquisa” – Julgamento/Capacidade (AR06) 

 “Além da relevância do tema, o artigo apresenta revisão da literatura relativamente 
recente e está textualmente organizado de forma adequada aos padrões de 
divulgação de pesquisas xxxxxxx.” – Apreciação/Valoração (AR20) 

“O autor demonstra ter conhecimento da bibliografia que é discutida, justificando 
suas escolhas terminológicas.” Julgamento/Capacidade (AR21) 

Esses excertos revelam três avaliações positivas (AR06, AR20, AR21) e uma negativa 

(AR05). Nas avaliações de AR05, AR06, AR21, temos instanciações características do campo 

semântico Julgamento/Capacidade. No AR05, o parecerista sugere ao autor do artigo 

determinada bibliografia para que seja empregado com mais acuidade o conceito de 

“xxxxxxx”, sugerindo referências (“xxxxxxx e xxxxxxx”). No AR06, embora vejamos uma 

crítica positiva quanto à recorrência à bibliografia básica, o avaliador considera necessárias 

leituras de outras fontes bibliográficas, inclusive para mostrar estudos afins. No AR21, o 

Julgamento tem significado positivo, destacando a Capacidade do autor quanto ao 

conhecimento da bibliografia proposta.  

O AR20 apresenta avaliação positiva, demonstrando o valor do artigo por apresentar 

revisão da literatura, considerada recente, portanto, atualizada e não ultrapassada.  

O tópico Tema apresenta predomínio de avaliações positivas, especificamente, no que 

se refere ao valor do tema tratado, configurando o destaque para a categoria Valoração, 

havendo, inclusive ocorrências de avaliações atitudinais denotativas de Afeto, como pode ser 

conferido a seguir. 

“Inicio este parecer reafirmando o interesse que vejo na escolha realizada pelo(a) 
articulista: o recurso às reflexões de xxxxxxx e xxxxxxx no que concerne às práticas 
de linguagem. [...]. Parabéns ao(à) articulista pela opção feita.” (AR05) 

“O trabalho é interessante e de tema atual assim como a bibliografia.” (AR25) 

“A discussão sobre o fenômeno do xxxxxxx / xxxxxxx está longe de ser uma questão 
desgastada, apesar de estar presente em várias áreas do conhecimento.” (AR30) 

Vemos nos excertos a importância dedicada pelo parecerista ao assunto do artigo. No 

primeiro exemplo, o parecerista recorre a instanciações de Afeto, parabenizando o articulista 

pela escolha do tema. No segundo excerto, o parecerista releva a atualidade do tema da 

pesquisa, o que pode tornar o trabalho interessante e atualizado. No terceiro, destacam-se as 

qualidades do artigo em apresentar uma discussão atualizada, presente em várias áreas de 
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conhecimento, com avaliação positiva. Assim sendo, nos três excertos, as instanciações 

atribuem valor social ao trabalho, enquadrado na categoria Valoração. 

O tópico Objetivo é abordado pelos avaliadores em 16 ocorrências, prevalecendo 

significados positivos relativos à categoria Composição, no campo semântico Apreciação, e 

negativos relativos à Capacidade, no campo semântico Julgamento. Esses dados indicam o 

reconhecimento do parecerista quando se trata da apresentação do objetivo no artigo; por 

outro lado, mostram que o autor do artigo não cumpre adequadamente o que propõe no 

objetivo. Seguem exemplos. 

“O artigo, além de muito bem escrito, tem seu objetivo desenvolvido adequadamente 
ao longo do texto, embasando-se em teoria relevante da área.” Apreciação/ 
Composição (AR19) 

“O autor do trabalho teve dois objetivos: discutir a questão terminológica em relação 
a xxxxxxx e discutir como xxxxxxx  são realizadas no texto em português brasileiro. 
Os dois objetivos são alcançados [Julgamento Capacidade], mas o texto precisa ter 
uma outra organização para que a discussão seja mais clara. Com relação ao 
primeiro objetivo, de modo geral, os conceitos estão misturados 
[Apreciação/Composição]. [...]. No que concerne ao segundo objetivo, o autor não 
discute sobre as xxxxxxx, mas somente sobre xxxxxxx [Julgamento/Capacidade].” 
(AR21) 

“Na p. 4, é sinalizado que “xxxxxxx” é um dos objetivos desta pesquisa”, mas tais 
conjuntos de significados não são apresentados.” – Julgamento/Veracidade (AR08) 

Nesses excertos, temos instanciações referentes à Composição positiva (AR19) e 

negativa dos artigos (AR21) e instanciações relativas ao comportamento dos articulistas, 

especificamente à Capacidade positiva, uma vez que alcança os objetivos propostos (AR21), e 

à Capacidade negativa do autor, por restringir a discussão a uma parte específica da teoria 

(AR21). Temos também Julgamento relativo à falta de verdade do autor do artigo (Veracidade 

negativa) por apresentar um objetivo que não é desenvolvido no artigo (AR08).  

Os tópicos Resumo e Título foram os menos discutidos pelos pareceristas, com 

respectivamente 06 e 04 ocorrências, havendo, em ambos, avaliações predominantemente 

negativas relativas ao campo semântico Apreciação/Composição, como mostram os exemplos 

a seguir. 

“Sugerimos apenas que: 

Haja indicações sobre as conclusões do artigo no resumo;” (AR19) 

“O título poderia refletir melhor os objetivos.” (AR21) 



143 

 

“Além dos inúmeros problemas de digitação, o texto apresenta problemas de 
composição. Vejamos alguns exemplos: 1) o resumo não explica muita coisa: de fato, 
ele apresenta a mesma questão do título, apenas com o acréscimo da razão que 
justifica enunciar a interrogação inicial;” (AR28) 

Nesses exemplos, vemos que os pareceristas consideram importante a coerência entre 

o título e o artigo como um todo e que o resumo do artigo, assim como o título, contenham 

informações suficientes e adequadas, incluindo o que foi desenvolvido no trabalho. 

Sintetizando, a importância dos tópicos Título e Resumo consiste na abrangência e 

explicitude que conferem ao trabalho. No AR19, o resumo está incompleto, afetando a 

composição do artigo, pois não traz informações sobre as conclusões da pesquisa. No AR21, o 

título parece não condizer com o que está elaborado nos objetivos do trabalho, podendo 

comprometer sua composição. No AR28, o parecerista destaca problemas de composição no 

trabalho, uma vez que o resumo e o título não trazem informações claras. 

Como dito anteriormente, ocorrências do campo semântico Afeto não são comuns no 

discurso acadêmico. Apesar de não muito recorrentes, se comparadas aos outros campos 

semânticos (Apreciação e Julgamento), aparentam não serem características idiossincráticas, 

uma vez que as realizações foram encontradas em 08 dos 35 pareceres desse grupo ou o 

equivalente a 28% do total de pareceres, sendo identificadas 18 ocorrências desse campo 

semântico, dentre as quais 12 são referentes a avaliações negativas, expressando sentimento 

ou emoção do parecerista nos enunciados. As 06 avaliações positivas indicam a satisfação dos 

pareceristas com relação aos trabalhos apresentados. Seguem algumas ocorrências. 

“Inicio este parecer reafirmando o interesse que vejo na escolha realizada pelo(a) 
articulista: o recurso às reflexões de xxxxxxx e xxxxxxx no que concerne às práticas de 

linguagem. Trata-se de território muito pouco explorado entre aqueles que optam por uma 

abordagem discursiva e, a meu ver, um enfoque bastante promissor. Parabéns ao(à) 

articulista pela opção feita [Afeto] [...]. 

Concluo o presente parecer expressando minha satisfação [Afeto] em encontrar 

pesquisadores interessados por desenvolver uma abordagem xxxxxxx pela ótica 

sustentada por xxxxxxx e xxxxxxx. Reitero ao (à) articulista que todas as observações e 
indicações de reescritura do texto por mim encaminhadas apenas expressam minha 

simpatia pela temática explorada [Afeto] e meu desejo [Afeto] de ver concretizada uma 

contribuição relevante para o território das análises discursivas.” (AR05) 

Nesse excerto, o parecerista apresenta a avaliação de forma consideravelmente 

acolhedora, demonstrando dirigir-se ao articulista e destacando principalmente os aspectos 

positivos do artigo. A análise mais ampla dos aspectos atitudinais do excerto mostra que as 

referidas avaliações estão relacionadas ao artigo, especificamente, ao tópico Teoria 

(“xxxxxxx e xxxxxxx”), sinalizando o campo semântico Apreciação por Reação e Valoração, 



144 

 

denotando a Reação do parecerista diante dessa escolha e o valor social que essa escolha 

implica para a pesquisa acadêmica. Referências ao articulista são feitas por meio de 

realizações de Julgamentos positivos. Aliados a essas realizações, o parecerista utiliza 

recursos sinalizadores de Afeto: “Parabéns ao(à) articulista pela opção feita.”; “Concluo o 

presente parecer expressando minha satisfação...”; “todas as observações e indicações [...] 

apenas expressam minha simpatia pela temática explorada e meu desejo de ver concretizada 

uma contribuição relevante para o território das análises discursivas.” 

É possível identificar também posicionamento do parecerista por enunciados típicos de 

realizações de Expansão Dialógica, por Acolhimento (“o interesse que vejo na escolha 

realizada”; “a meu ver, um enfoque bastante promissor”), os quais parecem indicar a abertura 

dialógica do parecerista em relação à voz do interlocutor. Vê-se também que as escolhas 

linguísticas sinalizadoras de Afeto são enfatizadas por elementos intensificadores, típicos do 

Subsistema Gradação: “território muito pouco explorado”, “enfoque bastante promissor”; e 

por processos com significados mais enfáticos: “reafirmando”, “reitero”. Essa estratégia 

parece indicar que o objetivo do parecerista é intensificar e reforçar sua avaliação. 

Diferentemente do conteúdo apresentado no exemplo anterior, no excerto do parecer 

AR15, ilustrado a seguir, temos instanciações negativas de Afeto. 

“(vii) Na seção 4 – analises – sinto falta de maiores informações sobre o estudo 
[Afeto]: o  corpus não é descrito no corpo do texto; o software apenas mencionado; a 
rede conceitual temática gerada só citada: como leitor, tive de acreditar nas 
descrições do autor, por não ter mais informação quanto a estes aspectos; sugiro dar 
maiores detalhes;  

(viii) Na seção 5 – Resultados – senti falta de exemplos [Afeto]: não fiquei satisfeita 
com os números e com as tabelas [Afeto] – exemplos de ocorrências em sua forma 
linguística iriam enriquecer e legitimar a apresentação dos resutlados [...];” (AR15) 

No referido excerto, as ocorrências de Afeto introduzem críticas negativas acerca dos 

tópicos Metodologia, Argumentação e Anállise, as quais são realizadas por meio de 

Contração Dialógica por Refutação. As realizações “sinto falta de maiores informações...”; 

“senti falta de exemplos: não fiquei satisfeita com os números e com as tabelas...”, sinalizam 

o sentimento do parecerista, o que poderia ser um indício da sua subjetividade ou estado 

emocional. No entanto, ocorrências características de Negação (“o corpus não é descrito”; 

“por não ter mais informação quanto a estes aspectos”) e de Contra-Expectativa (“o software 

apenas mencionado”; “a rede conceitual temática gerada só citada”) parecem indicar a 
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estratégia do parecerista em reduzir o potencial dialógico, uma vez que mostram seu 

posicionamento divergente daquele apresentado no artigo.  

Pode-se entender também a estratégia do parecerista em amenizar suas críticas, ao 

recorrer a realizações de Expansão Dialógica por Acolhimento (“sugiro dar maiores detalhes” 

e “exemplos de ocorrências em sua forma linguística iriam enriquecer e legitimar a 

apresentação dos resutlados”), como uma forma de proporcionar ao interlocutor alguma 

possibilidade de interação, a qual já foi restrita nos enunciados anteriores, por meio de 

Refutação.  

Dando prosseguimento à análise e discussão dos dados, seguem informações acerca do 

modo como os pareceristas realizam as avaliações no grupo de pareceres AR, a partir da 

análise do Subsistema Engajamento.  

 

3.3.2.2 Engajamento nos pareceres do grupo AR  

 

Da mesma forma como procedi na análise de pareceres do grupo A, nesta seção 

apresento e discuto os dados referentes ao posicionamento dos pareceristas ao fazerem as 

avaliações. O quadro 3.10 apresenta os dados gerais do Subsistema Engajamento, incluindo o 

total de ocorrências com significados monoglóssicos e heteroglóssicos. Em seguida, são 

apresentados parcialmente os resultados e as discussões referentes a cada categoria. 

Posicionamentos em pareceres de artigos aprovados com restrições (1298) 65 
Monoglossia 
354 (27%) 

Heteroglossia 944 (73%) 

 Contração Dialógica  Expansão Dialógica  
381 563 

Refutação  Ratificação  Acolhimento  Atribuição  
Neg  Contra- 

expec 
Confir 
expec 

End  Pronu 
460 

Reconh  Distanc  

132 134 96 14 05 101 02 
354 266 115 460 103 

Quadro 3.10 -- Síntese de ocorrências de monoglossia e heteroglossia nos pareceres do grupo AR 

 

                                                   
65 Legenda referente às abreviaturas: Neg – negação; Contra-expec – Contra-Expectativa; Conf expec – 

Confirmação de Expectativa; End - Endosso; Pronu - Pronunciamento; Reconh – Reconhecimento, Distanc - 

Distanciamento.  
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Uma leitura geral do quadro 3.10 pode revelar maior interesse dos pareceristas em 

possibilitar interação com o interlocutor, devido ao considerável número de ocorrências 

heteroglóssicas (944), invocando ou permitindo alternativas dialógicas (MARTIN e WHITE, 

2005, p.99-100). Além disso, observa-se o predomínio de instanciações de Expansão 

Dialógica (563), por meio de ocorrências sinalizadoras da voz do parecerista como uma das 

possíveis, com o uso de recursos de Acolhimento e da voz do interlocutor no artigo analisado, 

por meio da categoria Reconhecimento. Pode-se ver também, embora com menor incidência, 

a recorrência à Contração Dialógica (381), indicando certa restrição da interação, realizada 

principalmente por realizações de Negação e Contra-Expectativa. Nos enunciados realizados 

por Negação e Contra-Expectativa, o articulista assume máxima responsabiliade pela 

avaliação. Por outro lado, evidências que confirmam a avaliação são expressas por 

ocorrências típicas de Confirmação de Expectativa. 

As ocorrências monoglóssicas nesse grupo de pareceres parecem indicar que o 

parecerista mostra ao interlocutor seu domínio sobre o artigo apresentado, revelando 

informações acerca de diferentes tópicos. O excerto a seguir ilustra partes em que o 

parecerista tece avaliação positiva, porém, não fica evidente no enunciado oportunidade de 

voz alternativa. 

O artigo é bastante interessante [Contribuição], na medida em que apresenta 
[Atribuição por Reconhecimento] uma retrospectiva historicamente enquadrada 
dos desenvolvimentos do programa xxxxxxx [Tema]. O principal mérito do artigo 
reside neste aspecto, tornando-o útil para leitores que não estejam conscientes do 
percurso desde xxxxxxx até xxxxxxx [Contribuição]. (AR09) 

Considerando os pressupostos bakhtinianos, sabe-se que todo enunciado é proveniente 

de enunciados anteriores assim como origina outros enunciados. Logo, é possível pensar na 

realização de posicionamentos monoglóssicos e heteroglóssicos em um mesmo discurso, 

como pode ser visto no parecer AR09, no qual o parecerista avalia positivamente os tópicos 

Contribuição e Tema, evidenciando o valor do artigo. O parecerista recorre ao enunciado de 

Expansão Dialógica, de Atribuição por Reconhecimento para dar voz ao articulista que 

“apresenta uma retrospectiva historicamente enquadrada dos desenvolvimentos do programa 

xxxxxxx”, revelando a contribuição do artigo por sua perspectiva diacrônica. Ao falar da 

importância do estudo, o parecerista se posiciona de forma monoglóssica, revelando o mérito 

do trabalho “bastante interessante”, “tornando-o útil para leitores”. 

O parecer AR21 também é um exemplo no qual evidenciam-se posicionamentos 

monoglóssicos e heteroglóssicos, como se pode ver a seguir. 
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 “O autor do trabalho teve dois objetivos: discutir a questão terminológica em 
relação a xxxxxxx e discutir como xxxxxxx são realizadas no texto em português 
brasileiro. Os dois objetivos são alcançados [Objetivo] mas o texto precisa ter uma 
outra organização para que a discussão seja mais clara [Forma]. Com relação ao 
primeiro objetivo, de modo geral, os conceitos estão misturados [Teoria]. No item 2, 
por exemplo, fala-se de xxxxxxx, da importância do xxxxxxx, da xxxxxxx e do xxxxxxx 
além de se fazer considerações sobre a terminologia [Teoria]” (AR 21) 

Nesse exemplo, assim como ocorre com a marioria das ocorrências monoglóssicas 

nesse grupo de pareceres, evidencia-se uma composição entre enunciados monoglóssicos e 

heteroglóssicos. O parecer apresenta avaliação positiva sobre o tópico Objetivo, realizada por 

monoglossia, revelando o cumprimento do objetivo proposto. Em seguida, ocorre uma 

instanciação heteroglóssica, na parte referente ao tópico Forma, pois o parecerista se 

posiciona restritivo quanto ao modo de apresentação do texto, usando o elemento conjuntivo 

“mas”, sinalizando que essa apresentação pode comprometer sua clareza. Ainda no mesmo 

parágrafo, o parecerista, ao abordar o tópico Teoria, recorre a instâncias heteroglóssicas, por 

meio de recurso de Reconhecimento da voz do articulista (“fala-se de xxxxxxx [...] além de se 

fazer considerações [...]”). 

Ocorrências como essas, com evidências de enunciados monoglóssicos seguidos por 

heteroglóssicos e vice-versa, levam à reflexão de que a identificação e a classificação de 

asserções como monoglóssicas podem ser possíveis dentro do estrato lexicogramatical; no 

entanto, levando-se em consideração o estrato semântico-discursivo, os enunciados 

constituem, em grande parte, heteroglossia.  

Além desses enunciados discutidos, a análise revelou que o predomínio de ocorrências 

monoglóssicas está nas realizações por verbos no Infinitivo, com sentido de Imperativo, e 

outras realizações com sentido de Imperativo, podendo indicar a proposta do parecerista de 

forma enfática, ao demandar determinadas mudanças. Essas ocorrências não possibilitam 

interação ou voz alternativa do interlocutor, uma vez que sinalizam imposição, como mostra o 

exemplo do parecer AR02.  

 “No resumo, acrescentar os pressupostos teóricos do trabalho. 

Elaborar sobre ‘xxxxxxx’ para que o leitor tenha maiores referências do 
embasamento teórico que orienta o trabalho. 

Na introdução (p. 1), e em outras partes do trabalho o termo ‘xxxxxxx’ é usado como 
sinônimo de xxxxxxx. Lembre-se que ‘xxxxxxx’ refere-se a um conceito 
consideravelmente discutido na literatura, a que talvez, muito provavelmente 
“xxxxxxx” não corresponda. 
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Dar referência para a afirmação feita no primeiro período da Introdução.” (AR02) 

Nesse excerto, o parecerista se posiciona de forma a não possibilitar interação com o 

interlocutor, e faz isso por meio de propostas com sentido de comando pelos processos 

“acrescentar”, “elaborar”, “dar”, assim como pela ordem expressa “Lembre-se”, de modo que 

não fica aberta a possibilidade de dialogia. Mesmo usando a realização monoglóssica, o 

parecerista enfatiza seu ponto de vista, o que se pode ver em “talvez, muito provavelmente”, 

que, pelo tipo de significado, revela mais certeza do que incerteza. 

Dando continuidade à discussão dos posicionamentos no grupo de pareceres AR, 

temos a apresentação e discussão das ocorrências heteroglóssicas, que mostram a forma como 

os pareceristas interagem com o interlocutor ao elencarem as demandas para melhoria dos 

artigos, assim como suas restrições.  

Como visto no quadro 3.10 (p. 145), os recursos heteroglóssicos são representados por 

posicionamentos de Contração Dialógica (381 ocorrências), evidenciando maior 

responsabilidade nas avaliações apresentadas, e de Expansão Dialógica (563 ocorrências), 

indicando maior reconhecimento por parte dos pareceristas de vozes além de suas próprias.  

Primeiramente, discuto os dados relativos à Contração Dialógica, constituída por duas 

categorias: Refutação e Ratificação. Como já dito, a categoria Refutação subdivide-se em 

subcategorias: Negação e Contra-Expectativa; e a categoria Ratificação subdivide-se em: 

Confirmação de Expectativa, Endosso e Pronunciamento. Essas ocorrências são apresentadas 

no quadro 3.11. 

Contração Dialógica 

Refutação  Ratificação 

Contra-
Expectativa 

Negação 
Confirmação 

de 
Expectativa 

Endosso Pronunciamento 

134 132 96 14 05 
266 (70%) 115 (30%) 

Total: 381 ocorrências  

Quadro 3.11 -- Realizações de Contração Dialógica nos pareceres do grupo AR 

Os dados do quadro parecem indicar que os posicionamentos do parecerista nas 

avaliações restringem a ocorrência de outros enunciados do discurso, pelo predomínio de 

ocorrências sinalizadoras de Refutação. Dessa forma, ao utilizar mais significados de Contra-

Expectativa (134 ocorrências) e Negação (132 ocorrências), pode-se perceber que o 

parecerista toma para si responsabilidade máxima no posicionamento. Além disso, os dados 
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parecem indicar que os pareceristas apresentam garantias no seu posicionamento 

(Ratificação), baseando-se em evidências que confirmam a avaliação, indicadas no discurso 

pelas ocorrências de Confirmação de Expectativa (96 ocorrências), por valorizar vozes 

externas como Endosso (14) e Pronunciamento (05).  

A categoria Refutação, subdividida em Contra-Expectativa e Negação, ocorre nesse 

grupo de pareceres de forma mais evidente do que a categoria Ratificação. Ao recorrer a 

escolhas lexicais típicas de Negação e Contra-Expectativa, o parecerista assume a existência 

de uma posição alternativa ou contrária à sua posição; no entanto, ele demonstra seu ponto de 

vista enfatizando-o como verdadeiro. Pelos dados encontrados na análise, observa-se que o 

parecerista mostra o enunciado do autor e o rejeita, numa tentativa de mostrar o seu 

posicionamento como certo. Nos exemplos a seguir, é possível ver a discordância/restrição 

(Contra-Expectativa) ou rejeição (Negação) do parecerista com relação a alguma afirmação 

apresentada no artigo, tornando explícita a sua posição contrária à que foi apresentada no 

trabalho. 

“(vii) Na seção 4 – análises – sinto falta de maiores informações sobre o estudo: o  
corpus não [Negação] é descrito no corpo do texto; o software apenas [Contra-
Expectativa] mencionado; a rede conceitual temática gerada só [Contra-
Expectativa] citada: como leitor, tive de acreditar nas descrições do autor, por não 
[Negação] ter mais informação quanto a estes aspectos; sugiro dar maiores 
detalhes;” (AR 15) 

No exemplo do AR 15, o parecerista utiliza dois recursos de Refutação: a oração com 

polaridade negativa, realizada pelo elemento negativo “não”, parece indicar sua contestação 

ao que o articulista deixou de fazer (descrição do corpus e informação sobre detalhes 

considerados importantes pelo parecerista). Essas ocorrências mostram que o parecerista sabe 

o que deveria constar na seção 4 e que não foi apresentado. Os elementos lexicais “apenas” e 

“só” significam que a expectativa do parecerista foi contrariada, em virtude da expectativa do 

parecerista de mais informação acerca do software utilizado e da conceituação, que deveria ter 

sido apresentada e não foi. São instanciadas, então, as subcategorias Negação e Contra-

Expectativa. 

Ainda sobre esse exemplo, o avaliador utiliza recursos de Negação, mostrando sua 

contestação em relação ao que foi feito no artigo, e de Contra-Expectativa, mostrando sua 

surpresa em relação ao que deveria ter sido feito e não foi. Mesmo assim, o parecerista tenta 

se alinhar ao interlocutor e faz isso por meio de escolhas mais polidas e mais subjetivas 

(“sinto falta”, “sugiro”). Esse dado confirma a ocorrência da categoria Acolhimento, por meio 
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da qual o parecerista mostra sua subjetividade e parece suavizar as avaliações negativas. Veja-

se este outro exemplo. 

“O trabalho é interessante e de tema atual assim como a bibliografia. 

Necessita no entanto [Contra-Expectativa] de ampla revisão para adequar-se a uma 
revista como a RL166, uma revista para especialistas. Entra em pormenores muito 
grandes sobre aspectos sobejamente conhecidos aos quais bastaria [Acolhimento] 
referência. A redação é repetitiva e poderia fazer [Acolhimento] mais uso de 
subordinação evitando redundâncias que alongam o textos e cansam o leitor, além 
de ultrapassar o tamanho esperado para um artigo.” (AR25) 

No exemplo AR 25, o parecerista elogia o trabalho por ser de interesse e oferecer tema 

e bibliografia atuais. Essa avaliação é logo contestada, sendo isso evidenciado pelo recurso de 

Contra-Expectativa (elemento coesivo “no entanto”), que sinaliza a discordância do que foi 

apresentado no artigo, mostrando que “uma revisão é necessária”. Entende-se, então, que, 

após uma avaliação positiva, o parecerista apresenta uma proposição que suplanta a primeira, 

uma vez que, mesmo sendo interessante e atual, o trabalho necessita de “ampla revisão”, em 

virtude dos problemas apresentados pelo avaliador. Apesar de o parecerista assumir o grau 

máximo de responsabilidade pelo que está avaliando, sua estratégia é suavizar a avaliação, ao 

recorrer a recursos de Acolhimento, por meio de modalidade (“bastaria” e “poderia fazer”), 

torna o discurso mais sutil e ameno. 

Com relação à categoria Ratificação, os exemplos a seguir mostram a confirmação do 

enunciado, principalmente, por meio dos respectivos elementos lexicais “pois”, “na 

realidade”, “pois”, ou em forma de perguntas retóricas, sinalizando que o parecerista já sabe a 

resposta. Essa estratégia pode ser uma tentativa de convencer o leitor acerca do enunciado do 

parecerista.  

“p.10 Na figura 2 é necessário completar [Acolhimento] xxxxxxx, pois 
[Confirmação de Expectativa] faltam alguns segmentos. [...] 

p. 11 O argumento que aponta o estudo da redução com base em xxxxxxx não me 
parece [Acolhimento] válido. Na realidade [Confirmação de Expectativa] não é 
[Negação] na xxxxxxx que se deve basear para observar se há ou não um grau de 
coarticulação inter-gestual. Não foram xxxxxxx [Negação] que “permitiram xxxxxxx”, 
mas as próprias medidas obtidas... [Contra-Expectativa] ” (AR 03) 

 

No excerto do AR03, o parecerista apresenta avaliações negativas. Na proposta de 

mudança, por meio da metáfora interpessoal (“é necessário completar”), característica da 

                                                   
66 O nome da revista foi omitido propositadamente. 
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categoria Acolhimento, busca a solidariedade do interlocutor porque mostra que sua proposta 

está baseada na ausência de alguns segmentos em xxxxxxx. Traz também uma crítica negativa 

referente ao tópico Argumentação, embora essa avaliação seja apresentada sutilmente, 

também por Acolhimento (“não me parece”). Ao recorrer à instanciação “Na realidade”, o 

parecerista busca a solidariedade do interlocutor, porque parece deduzir a aceitação de sua 

opinião, apresentada de modo consideravelmente restritivo, por meio de modalidade negativa 

(“não é na xxxxxxx”  e “não foram xxxxxxx”) e de realização por enunciado de Contra-

Expectativa (“mas as próprias medidas obtidas”). Essas realizações podem evidenciar a 

intenção do parecerista em reduzir ao máximo o potencial dialógico. As ocorrências de 

Confirmação de Expectativa, portanto, nesse excerto parecem contribuir como apoio sobre a 

avaliação. 

Além dos elementos coesivos vistos no excerto anterior, outra forma de realização de 

Confirmação de Expectativa refere-se à ocorrência de perguntas retóricas, como um modo de 

induzir o articulista à resposta esperada pelo parecerista e, concomitantemente, de buscar a 

sua solidariedade. Visualiza-se a seguir esse dado encontrado no excerto do parecer AR20. 

 

“5) Quanto ao experimento, há algumas lacunas no texto que dificultam sua análise e 
compreensão. Não [Negação] se tornaram públicas informações relativas aos 
seguintes aspectos: 

[...] c) Estímulos da tarefa de xxxxxxx. (Sabe-se [Distanciamento] somente [Contra-
Expectativa] que foram formuladas perguntas e que as crianças deveriam olhar ou 
tocar um dos bonecos apresentados como possibilidades de compreensão da 
situação. As perguntas eram as mesmas de xxxxxxx? Parece que não [Confirmação 
de Expectativa]: “a análise qualitativa baseia-se nas respostas obtidas através da 
tarefa xxxxxxx já que essa inclui uma pergunta aberta sobre cada metáfora 
primária”. (AR 20)  

O início desse excerto é marcado por uma ocorrência monoglóssica, sobre o tópico 

Análise (“experimento”), constituída por crítica negativa, seguida por um enunciado 

heteroglóssico, restritivo de dialogia, uma vez que o parecerista nega a apresentação de 

informações importantes. Ele recorre à categoria de Expansão Dialógica por Distanciamento 

(“Sabe-se”) conjugada com uma de Contração Dialógica por Contra-Expectativa (“somente”), 

evidenciando afastamento do discurso como restrição, pois “somente” evidencia a falta de 

informação com relação ao procedimento de análise. Aparentemente, o parecerista tenta obter 

solidariedade do interlocutor, lançando uma pergunta retórica, cuja resposta é conhecida, 

apesar de sinalizar certa dúvida (“Parece que não”), indicando que o parecerista não espera 
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outra resposta a não ser a apresentada. Vemos, portanto, variações de fechamento e abertura 

dialógica, pois ocorrem enunciados de contração (Negação, Contra-Expectativa e 

Confirmação de Expectativa) e de Expansão Dialógica (Acolhimento, Distanciamento). 

Observe-se o excerto do parecer AR18 com diversas instanciações dialógicas. 

“A estrutura dada em (36b), com xxxxxxx não [Negação] é a mesma do quadro 
(34B), apenas [Contra-Expectativa] com xxxxxxx, o que poderá levantar 
[Acolhimento] alguma confusão ao leitor. Esta é aliás uma questão analítica 
defendida por A e que pergunto [Acolhimento] se é fundamental neste artigo (por 
outras palavras, creio [Acolhimento] que pode levar [Acolhimento] a alguma 
confusão no leitor). Ou seja, é fundamental para a argumentação que se desenvolve 
dizer que as expressões não referenciais podem ocupar Spec, IP? [Confirmação de 
Expectativa] Não seria suficiente para os objetivos de A manter a hipótese mais 
tradicional de que são movidas para xxxxxxx de uma xxxxxxx qualquer mais alta do 
que xxxxxxx (talvez até xxxxxxx)? [Confirmação de Expectativa] Para além disso, 
admitir que estas expressões possam ser movidas para xxxxxxx, xxxxxxx não é um 
enfraquecimento considerável da própria teoria defendida por A, de que xxxxxxx 
não projecta xxxxxxx nas xxxxxxx? [Confirmação de Expectativa].” (AR18)  

No excerto do parecer AR18, parece haver situação análoga ao excerto anterior. A 

avaliação é apresentada por meio de enunciados de Contração e Expansão Dialógica. O 

parecerista refuta a interação no início do parágrafo por meio de enunciado de polaridade 

negativa, evidenciando Negação (“não é a mesma do quadro”), conjugada com um enunciado 

de Contra-Expectativa (“apenas com xxxxxxx”), também restritivo. Essa restrição, porém, 

parece ser amenizada por ocorrências de Acolhimento (“poderá levantar alguma confusão”, 

“pergunto”, “creio”, “pode levar”), mostrando abertura dialógica do parecerista para o 

interlocutor, como uma tentativa de obter apoio. Essas ocorrências podem indicar uma falsa 

intenção de dialogia, uma vez que, na sequência, as perguntas lançadas pelo parecerista 

parecem já ter as devidas respostas.  

Ocorrências das subcategorias Endosso e Pronunciamento (respectivamente 14 e 5) 

são mais discretas, como se pode ver nos excertos a seguir, dos pareceres AR30 e AR18.  

“A discussão sobre o fenômeno xxxxxxx está longe de ser uma questão desgastada, 
apesar de estar presente em várias áreas do conhecimento. Porém, como afirma o/a 
autor/a [Endosso], o debate acerca do tema é pouco explorado nos estudos da 
linguagem...” (AR 30) 

“Nomeadamente, em (8b) dizer que xxxxxxx tem escopo largo levaria a admitir uma 
leitura em que os pares de estudantes não são necessariamente os mesmos para os 
três livros. Pura e simplesmente, não consigo obter essa leitura. Se os meus juízos 
forem partilhados por A e por um número significativo de outros falantes 
[Pronunciamento], esta questão não deveria ser ignorada por A.” (AR18) 
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O excerto do parecer AR30 mostra que o parecerista apresenta garantias do seu 

posicionamento, atribuindo a fontes externas uma confirmação para sua opinião e ao próprio 

autor do artigo a aceitação de um possível problema na apresentação do conceito de xxxxxxx. 

Dessa forma, o parecerista dificulta ao interlocutor um posicionamento dialógico ou 

interativo, pois o embasamento para a avaliação consiste no próprio articulista.  

No exemplo do AR18, o parecerista busca apoio de outras vozes para garantir 

solidariedade junto ao interlocutor. A ocorrência de Pronunciamento torna a voz do 

parecerista mais enfática, dificultando, assim, a argumentação do leitor com relação ao que foi 

dito e à própria interação. O fato de indicar que sua opinião pode ser partilhada por um 

número significativo de pessoas pode indicar sua certeza de aprovação sobre o que é exposto. 

Com relação à Expansão Dialógica, constituída pelas categorias Acolhimento e 

Atribuição, nesse grupo de pareceres, a maioria das ocorrências ocorre por meio da categoria 

Acolhimento, realizadas, principalmente, por elementos modais e posicionamento em 

primeira pessoa, havendo também instanciações em forma de perguntas abertas, modalização 

e nominalização. Segue o quantitativo no quadro 3.12. 

Expansão Dialógica – 563 ocorrências 
Acolhimento 

460 (82%) 
Atribuição 103 (18%) 

Reconhecimento Distanciamento 
101 02 

Quadro 3.12 -- Realizações de Expansão Dialógica nos pareceres do grupo AR 

Ao recorrer a recursos instaciadores da categoria Acolhimento, o autor/falante deixa 

transparecer sua subjetividade. No grupo de pareceres AR, a análise mostra que a maioria das 

realizações de Acolhimento foram feitas por posicionamento de primeira pessoa (“sugiro”, 

“na minha opinião”, “me parece”), denotando a intenção do parecerista em dialogar com o 

interlocutor. Ocorrências indicativas de probabilidade (“talvez”, “poderia”, “supostamente”) 

também foram identificadas em considerável número de ocorrências, indicando uma forma de 

posicionamento do parecerista, por meio da qual não há total responsabilidade pelo que é dito. 

Outros recursos revelam as propostas dos pareceristas: recorrência a elementos modais, 

sobretudo o modal “dever” (“deve figurar”, “devem ser repensados”, “deve ser revisto”, “deve 

ser repensado”, “devem ser mais bem descritos”), de perguntas abertas, como uma forma de 

esperar a resposta do articulista (“[...] as ‘pesquisas mais recentes’ citadas no item 7 datam de 

mais de 20 anos. Há alguma com data mais próxima?”), e de metáfora interpessoal (“seria 

interessante”, “é necessário”). 
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É importante destacar que o predomínio de ocorrências sinalizadoras de Acolhimento 

pode revelar a intenção dos pareceristas em apresentar as propostas mantendo um continuum 

entre o “certo” e o “provável” e entre “sim” e “não”, ao recorrerem a opções como verbos 

modais, tais como “poder”, “dever”, “parecer”, “ter”, dentre outros, e de apresentarem as 

demandas de forma mais sutil, ameaçando o mínimo possível a face do interlocutor. Assim, 

de acordo com os dados, ao apresentarem as demandas ou restrições ao trabalho, os 

avaliadores realizam propostas nas quais transmitem o que deve ser feito para que cada 

trabalho assuma o nível de qualidade satisfatório no meio acadêmico. Os exemplos a seguir 

mostram ocorrências da categoria Acolhimento no grupo de pareceres AR.  

 “O trabalho é interessante e importante. Embora [Contra-Expectativa] não tenha 
nenhuma objeção de conteúdo, penso [Acolhimento] que a utilização do palavra 
“xxxxxxx” deve ser repensada [Acolhimento] [...]. Por outro lado [Contra-
Expectativa], num texto que trata da adaptação de termos ingleses à língua 
portuguesa é no mínimo paradoxal aquilo que se escreve sobre a palavra “xxxxxxx” e 
a sua utilização. Deveria ser tentada [Acolhimento] uma proposta de 
tradução/adaptação. 

Na página 8, as explicações dos três tipos de recursos deveriam seguir 
[Acolhimento] o mesmo paradigma. [...] 

Na página 12, quer-me parecer [Acolhimento] que o que se diz [Reconhecimento] 
sobre a ordem dos xxxxxxx tem a ver com a função dos mesmos ou como xxxxxxx ou 
como xxxxxxx, pelo que uma referência a tais funções talvez [Acolhimento] seja 
pertinente . 

Para além destes aspectos, sugiro [Acolhimento], porém [Contra-Expectativa], que 
o/a autor/a faça uma revisão geral muito fina, pois [Conf. Expectativa] há vários 
‘xxxxxxx’ ao longo do texto.” (AR26)  

Nesse excerto é possível identificar várias propostas para correção do artigo, as quais 

são transmitidas permitindo-se o reconhecimento da subjetividade do parecerista. Em todos os 

enunciados de demanda de proposta, as realizações modalizadas (“deve ser repensada”, 

“deveria ser tentada”, “deveriam seguir”, “talvez”) ou em primeira pessoa (“penso”, “quer-me 

parecer”, “sugiro”) parecem possibilitar abertura dialógica ao interlocutor. Apesar de 

realizações de ocorrências sinalizadoras de Contração Dialógica pelos elementos coesivos 

restritivos (“embora” e “porém”), neste excerto elas não conferem restrição interativa para os 

interlocutores. Seguem ocorrências de Acolhimento em outro parecer. 

 “(ix) Em 5.6 – a discussão se concentra nos participantes (reduzidos às categorias 
de “xxxxxxx” e “xxxxxxx” - ok, mas [Contra-Expectativa] não [Negação] há 
definição destas categorias) – o que significam estes conceitos – neste trabalho? 
[Acolhimento]; além disto, não há distinção quanto à natureza destes participantes 
[Negação]: são eles as autoridades da saúde? [Acolhimento] Os produtores de 
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cigarro? Os consumidores? [Acolhimento]. A contribuição do estudo seria maior 
[Acolhimento] – a meu ver [Acolhimento] - se houvesse comentário sobre a 
identidade destes paratipantes xxxxxxx / xxxxxxx; logo abaixo da tabela 11, há uma 
discussão de 2 ocorrências – a) e b) - que não [Negação] ficou clara para mim: por 
que ‘xxxxxxx’ é xxxxxxx e ‘xxxxxxx’ é xxxxxxx? [Acolhimento] Talvez 
[Acolhimento] uma explicação detalhada aqui pudesse facilitar a tarefa de 
acompanhamento do argumento do texto.”[AR15] 

No excerto do parecer AR15, pode-se ver a avaliação do parecerista ao apresentar 

aspectos negativos encontrados na análise do artigo e restringir o diálogo por meio de Contra- 

Expectativa (“mas”) e por Negação, pela realização de modalidade negativa (“não há 

definição”, “não há distinção”, “não ficou clara”). Dessa forma, vê-se a responsabilidade total 

assumida pelo parecerista nesses enunciados, seguidos por enunciados de Expansão 

Dialógica: perguntas abertas (“o que significam estes conceitos – neste trabalho?”; “são eles 

as autoridades da saúde? Os produtores de cigarro? Os consumidores?”; “por que ‘xxxxxxx’ é 

xxxxxxx e ‘xxxxxxx’ é xxxxxxx?”), indicando a abertura dialógica para o articulista. Há 

também ocorrências de Acolhimento realizadas por posicionamento em primeira pessoa (“a 

meu ver”) e por elemento modal de probabilidade (“talvez”). É importante destacar que esse 

conjunto de recorrências a categorias de Acolhimento pode revelar a tentativa do parecerista 

em manter solidariedade com o interlocutor, como um disfarce para que sejam aceitas suas 

restrições. 

Ao optar por esses recursos, o parecerista se aproxima do interlocutor, utilizando um 

tom mais polido no seu posicionamento, mesmo em se tratando de propostas, por meio das 

quais ele apresenta suas demandas. Assim, a forma como essas demandas são expostas é mais 

sutil, pois são metaforizadas gramaticalmente.  

A categoria Atribuição apresenta total de ocorrências mais tímidas do que as demais, 

denotando que o parecerista apresenta outra voz, seja ela utilizada para explicitar o seu 

próprio posicionamento, nas instanciações de Reconhecimento, seja para expressar de forma 

explícita seu afastamento, ocorrência típica de Distanciamento, como mostra o exemplo a 

seguir. 

“Ao analisar as práticas escolares observadas, o(a) autor(a) enfoca bastante os 
saberes por este(a) denominados ‘(xxxxxxx-) xxxxxxx’ [Distanciamento] que 
circulam, em termos de terminologias, nos discursos das professoras, mas [Contra-
Expectativa] não chega a discutir [Negação] que outros elementos e processos os 
constituem como xxxxxxx. Ou seja, o foco central do artigo não é efetivamente 
abordado na análise ou nas conclusões [Negação].” - Distanciamento (AR13) 
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Nesse exemplo, pode-se observar que o parecerista leva em consideração a voz do 

articulista, o que pode sinalizar afastamento da sua opinião do discurso sobre as atitudes do 

articulista, configurando avaliação do campo semântico Julgamento. Vemos, no entanto, que 

esse afastamento é interrompido por enunciados de Contração Dialógica, marcados por 

Contra-Expectativa (“mas”) e por Negação (“não chega a discutir”; “não é efetivamente 

abordado”), retomando a responsabilidade máxima do parecerista. Portanto, se, por um lado, a 

ocorrência de Distanciamento, característica de Expansão Dialógica, mostra que o parecerista 

assume e aceita a voz do autor do artigo, distanciando-se da avaliação, por outro, o parecerista 

restringe essa interação, assumindo também o compromisso com a avaliação. Portanto, esse 

exemplo é mais uma evidência de que nesse grupo de pareceres ocorre concessão de pseudo-

liberdade ao interlocutor. O próximo excerto traz exemplo de Reconhecimento.  

 “Discussão à volta dos exemplos com parecer (50)-(53). Ain afirma explicitamente 
[Reconhecimento] que estes casos têm de ser analisados como tendo o sujeito em 
posição deslocada. Aqui, parece-me [Acolhimento] que A não [Negação] é 
completamente justo, ao insistir mais do que uma vez [Reconhecimento] que Ain 
designa estes exemplos como sendo de ‘elevação’ (nomeadamente no título da sua 
seção G).” - Reconhecimento (AR18) 

Pode-se ver nesse exemplo que o parecerista aceita a voz do articulista, mas não se 

isenta da avaliação, uma vez que o elementos lexical “explicitamente” e o enunciado “ao 

insistir mais do que uma vez” têm significados avaliativos, mostrando a subjetividade do 

parecerista, evidente também na modalidade “parece-me”, que anuncia uma avaliação de 

Julgamento negativo referente à atitude do autor.  

Esse excerto revela, portanto, que o parecerista reconhece a voz do articulista e usa 

essa voz para se manifestar contra o enunciado do articulista, julgando “A não é 

completamente justo”, usando elemento lexical de modalidade negativa, assim, 

comprometendo-se ao máximo com o enunciado. O uso do recurso de Gradação/Foco 

“completamente” também é usado para reforçar a avaliação atitudinal. 

Apresentada a análise do Subsistema Engajamento no grupo de pareceres AR, passo à 

análise do Subsistema Gradação no mesmo conjunto de pareceres.  

 

3.3.2.3 Significados de Gradação nos pareceres do grupo AR 
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No grupo de pareceres AR, ocorre predomínio de avaliações pelo eixo Força (256 

ocorrências), especificamente pelos significados de Intensificação (189) e Quantificação (67). 

O eixo Foco apresenta um quantitativo mais discreto de ocorrências, nos qual se verificam 

também significados negativos da avaliação. O quadro a seguir resume as ocorrências dos 

eixos Força e Foco no grupo de AR.  

Quadro 3.13 -- Ocorrências de Gradação nos pareceres do grupo AR 

O quadro mostra que 91% das ocorrências sinalizadoras de Gradação são realizadas 

por recursos típicos da categoria Força. Desse índice, a maioria é realizada por recursos do 

tipo Intensificação, por intensificadores que sinalizam avaliação negativa, dentre os quais 

destacam-se: “mais”, “muito”, “maior”, “sobretudo” e “melhor”. Esse dado pode indicar o 

destaque ou reforço por parte dos pareceristas ao apresentarem os pontos negativos, que são 

predominantes, nos artigos analisados. O excerto exemplifica. 

 “Em alguns pontos o autor comenta sucintamente uma posição teórica sem mais 
explicações. O caráter sucinto do comentário dificulta entender o interesse do artigo 
citado para o trabalho ou o que exatamente o autor citado quer dizer no trecho 
referenciado. São problemas dessa natureza: (a) a referência à tese de xxxxxxx, 1998 
à p. 3 (dizer apenas que o constraste na sílaba tônica é local privilegiado para 
distinções lexicais é muito incompleto). 

[...] A explicação das diferentes tarefas de discriminação está muito dispersa no 
artigo. É preferível fazer uma seção à parte na metodologia e explicar 
pormenorizadamente cada tipo e resultados a seu respeito. Parte dessa informação 
está distribuída no artigo, parte pode ser melhor organizada e completada.” (AR32) 

Nesse exemplo, os intensificadores de Gradação reforçam a avaliação negativa. O 

parecerista enfatiza a avaliação destacando a falta de explicações, a incompletude do 

argumento do autor e a explicação dispersa no artigo, além de destacar também que a 

informação pode ser mais bem (“melhor”) organizada e completada. Naturalmente, o 

avaliador poderia ter realizado essa avaliação sem utilizar esses intensificadores, porém, sua 

escolha revela a intenção de enfatizar crítica.  

 

Gradação  em pareceres de artigos aprovados com restrições 
  Força 256 (91%)  Foco 26 (9%) 

Intensificação Quantificação 
Positivo Negativo 

Positivo Negativo Positivo Negativo 
57 132 05 62 04 22 

189 (67%) 67 (24%) 26 (09%) 
Total: 282 ocorrências 
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Apesar de não fazerem parte de uma gama maior de ocorrências, outros elementos 

intensificadores foram utilizados nesse grupo de pareceres, tais como: “bastante”, “grande”, 

“maior”, “demais”, “tão”, dentre outros, também empregados com significados 

predominantemente negativos. Observou-se também que os pareceristas utilizam elementos 

circunstanciais (“extremamente”, “entusiasticamente”, “exatamente”, “pormenorizadamente”, 

“grandemente”, “ligeiramente”, “especialmente”, “relativamente”, “significativamente”, 

“claramente”, “simplesmente”), na maioria das vezes, em avaliações de sentido positivo, 

conforme o excerto abaixo. 

“O trabalho intitulado xxxxxxx pretende mostrar a variação dos sinais xxxxxxx em 
função do conteúdo passional dos textos. Para isso, comparam-se, de maneira 
engenhosa, gravações xxxxxxx de um mesmo locutor: uma primeira 
presumivelmente neutra e outra com o que foi chamado ‘xxxxxxx’. [...] É um trabalho 
extremamente importante, porque tem um alcance teórico e prático. Do ponto de 
vista que poderíamos chamar prático, contribui significativamente para os estudos 
de reconhecimento xxxxxxx, que têm uma importância fundamental no mundo 
contemporâneo (inúmeras empresas têm investido grandes quantias em pesquisas 
nesse campo. Do ponto de vista teórico, é um trabalho extremamente inovador, 
porque analisa xxxxxxx, levando em conta as relações entre plano xxxxxxx e plano 
xxxxxxx e não simplesmente observando xxxxxxx. [...] Em suma, manifesto-me 
entusiasticamente a favor da publicação deste trabalho, desde que ele seja 
reescrito.” (AR28) 

Analisando o excerto, é possível ver uma variedade de recursos intensificadores com 

sentido positivo, dentre os quais, os elementos circunstanciais (“extremamente”, 

“significativamente”, “simplesmente”, “entusiasticamente”), instanciações denotadoras de 

intensidade (“de maneira engenhosa”, “importância fundamental”) e de Quantificação 

(“inúmeras empresas”, “grandes quantias”), que colaboram para a avaliação positiva. 

Considerando que o sistema linguístico é constituído por escolhas, essas instanciações 

revelam a preferência do avaliador em destacar sua avaliação, que poderia ser realizada 

menos intensamente. 

Com relação às realizações sinalizadoras de Quantificação, verifica-se nos pareceres a 

realização, principalmente, pelos itens lexicais “alguns”, “vários”, “nenhum(a)(s)”, sendo 

todos de significados eminentemente negativos. Outros elementos lexicais são escolhidos 

pelos pareceristas, como “muitos”, “certos(as) outros”, “inúmeros(as)”, “diversas”, 

“qualquer”, “único”, “poucos(as)”, além de numerais (“três”, “dois”, “duas”), dentre outros. 

Os exemplos a seguir mostram ocorrências dos elementos lexicais mais utilizados nesse grupo 

de pareceres. 
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“O trabalho centra-se num objetivo claro, o qual significaria uma contribuição 
significativa para a área dos estudos voltados para xxxxxxx. Alguns problemas 
observados a seguir poderiam ser revistos, de modo a tornar tal contribuição 
realmente efetiva. Cito as duas questões que me parecem, mais importantes: 

[...] o autor apresenta vários fragmentos como corpus de análise, mas acaba 
explorando insuficientemente os dados apresentados. Sugiro explorar menos 
fragmentos, mas em maior profundidade, deixando claro, por exemplo, a pertinência 
dos processos xxxxxxx e xxxxxxx” (AR01) 

 “ O(A) articulista se refere algumas vezes à ‘xxxxxxx’ sem definir o que entende pela 
noção (por exemplo, ‘xxxxxxx’).” (AR05) 

“Seria importante fornecer ao leitor interessado alguns exemplos de atividades ‘que 
favoreçam o uso espontâneo da língua alvo’ (p. 6, 1o. parágrafo); 

[...] Diferentemente das outras quatro hipóteses mencionadas, a quinta não conta 
com “xxxxxxx”;  

No segundo item da p. 15 deve ter ocorrido algum problema de digitação, uma vez 
que parece estar faltando alguma palavra para dar sentido ao período.” (AR06).  

Os excertos apresentados mostram estratégias dos pareceristas que podem alterar o 

sentido da avaliação. No caso dos elementos quantificadores, são referentes a significados 

predominantemente negativos, ou melhor, a maioria das instanciações mostradas nos 

exemplos anteriores levam o leitor a crer que os problemas encontrados pelos avaliadores são 

recorrentes, tais como: “alguns problemas”, “duas questões”, “vários fragmentos”, “algumas 

vezes”, “alguns exemplos”, “quinta (hipótese)”. Dentre os quantificadores identificados, 

alguns traduzem explicitamente a opinião do parecerista. Por exemplo, ao usar “duas 

questões”, “quatro hipóteses”, “quinta (hipótese)”, o avaliador explicita a quantidade; 

entretanto, o uso de quantificadores como “alguns”, “vários”, “algumas”, “algum”, “alguma” 

pode deixar a avaliação imprecisa, a menos que o parecerista explique a que se refere 

efetivamente. 

Com relação às ocorrências do recurso Foco (26), apresentam significados 

predominantemente negativos. Os elementos lexicais mais recorrentes foram “todos(as)” e 

“nada”, com 04 ocorrências cada um, e os itens “completamente” e “totalmente”, com 03 e 02 

ocorrências respectivamente. O exemplo a seguir ilustra algumas dessas instanciações. 

 “Ora Na p. 12, 3ª linha, não dizer resposta ‘xxxxxxx’, pois nesse tipo de teste 
virtualmente o ‘xxxxxxx’ é o que a pessoa percebe mesmo. Nada é correto quando 
tudo foi manipulado parametricamente sem verificar a consistencia com um trato 
humano. No entanto, isso não invalidade o trabalho, é só preciso tomar cuidados 
como os que sugiro no parágrafo anterior. 
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Método não explicado adequadamente, p. 15, ‘xxxxxxx’, nada é dito, explicar para o 
leigo.” (AR 32). 

Os recursos de Gradação/Foco vistos nesse exemplo revelam a opção do avaliador em 

destacar pontos negativos sobre os tópicos Análise e Metodologia. O parecerista apresenta a 

avaliação de maneira predominantemente monoglóssica e por recursos de Contração 

Dialógica, dificultando a interação com o leitor. A recorrência a elementos lexicais de Foco 

(“nada” e “tudo”) parece mostrar total certeza do avaliador. O contexto do enunciado como 

um todo corrobora essa análise, tendo em vista as ocorrências de elementos lexicais de 

polaridade ou significado negativos (“sem verificar”, “isso não invalida o trabalho”, “método 

não explicado”) e modo Infinitivo com sentido de instanciação imperativa (“não dizer”, 

“explicar para o leigo”), reforçando o posicionamento do parecerista.  

Finalizando a análise do Subsistema Gradação no grupo de pareceres AR, foi possível 

verificar a preferência por recursos de Força (91%), especialmente por intensificadores (67%) 

para destacar as avaliações negativas. Com um índice menor de ocorrências, foram 

identificados elementos quantificadores (24%). Vale ressaltar que alguns recursos de 

Quantificação, tais como “muitos”, “vários”, “alguns”, dentre outros, denotaram imprecisão 

nos significados avaliativos.  

A seguir, apresento a síntese do que foi discutido no grupo de pareceres AR. 

 

3.3.2.4 Síntese das discussões sobre os pareceres do grupo AR 

 

Sintetizando os dados e resultados encontrados nesse grupo de pareceres, a análise 

revelou que, dentre as 966 avaliações, os tópicos mais abordados pelos pareceristas foram 

Língua, Análise, Argumentação e Forma. Os tópicos Contribuição, Teoria, Metodologia 

e Bibliografia receberam menos comentários e os tópicos Tema, Objetivo, Resultado, 

Resumo e Título foram os menos mencionados.  

Os dados obtidos na análise do grupo de pareceres AR revelam o predomínio de 

avaliação negativa, (83%), realizada, principalmente, por elementos lexicais sinalizadores do 

campo semântico Apreciação (52%), contemplando as características do artigo, e Julgamento 

(46%), relativo ao comportamento do autor do artigo, predominantemente à categoria 
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Capacidade, com valor semântico negativo. Esse dado pode indicar que a avaliação é relativa 

não só ao artigo propriamente, como também ao seu autor.  

Como era de se esperar, recursos do campo semântico Afeto são discretos, 

correspondendo a 2% do total. A análise revelou que as ocorrências de Afeto podem fazer 

parte de uma estratégia do parecerista para buscar solidariedade do interlocutor, o que pode 

ser confirmado diante do alto indice de ocorrências da categoria Acolhimento, que mostra a 

subjetividade do parecerista. 

No campo semântico Apreciação, a maioria das ocorrências recai sobre a categoria 

Composição, com predomínio de avaliações negativas sobre os tópicos Língua, Análise, 

Argumentação e Forma, e a categoria Valoração, que, contrariamente ao que ocorre com a 

categoria Composição, apresenta mais avaliações positivas referentes aos tópicos 

Contribuição, Teoria e Tema. Desse resultado, pode-se depreender a importância dedicada 

pelo parecerista aos tópicos mencionados, pois a maioria dos artigos avaliados oferece 

contribuição à área de estudo, apresenta teoria importante e tema relevante. Por outro lado, o 

parecerista destacou problemas relativos às inadequações linguísticas apresentadas nos 

artigos, à análise de dados, à argumentação presente no artigo e à estrutura formal dos 

trabalhos.  

No campo semântico Julgamento, foi possível identificar avaliações 

predominantemente negativas, relativas à categoria Capacidade, denotando que o articulista 

não realiza adequadamente o que é proposto principalmente ao desenvolver os tópicos 

Análise, Língua e Argumentação. Também foram identificados Julgamentos negativos, 

associados à categoria Veracidade, referindo-se sobretudo ao tópico Teoria, evidenciando 

apresentação de afirmações do articulista consideradas inverossímeis pelo parecerista.  

O Subsistema Engajamento apresenta posicionamentos monoglóssicos, embora o 

predomínio de realizações recaia sobre os heteroglóssicos, realizados por Expansão Dialógica, 

categoria Acolhimento, mais especificamente, por elementos modais, posicionamento em 

primeira pessoa e perguntas não retóricas, possibilitando a interação com o interlocutor. São 

evidentes também, ainda que com menor índice de ocorrências, reallizações típicas da 

categoria Atribuição por Reconhecimento, evidenciando a voz do articulista como suporte 

para as avaliações do parecerista. As realizações de Contração Dialógica foram realizadas por 

meio de categorias de Refutação (Negação e Contra-Expectativa) e Ratificação (Confirmação 

de Expectativa, principalmente).  
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Esses dados podem revelar que, mesmo com alto índice de abertura dialógica, 

mostrando a possibilidade de aceitação de outras vozes e de negociação com o articulista, os 

recursos de Contração Dialógica podem evidenciar que essa aceitação parece limitada, tendo 

em vista a presença de enunciados com modalidade negativa e de elementos conjuntivos 

restritivos, denotando restrição em relação ao que é apresentado pelo articulista. As 

ocorrências de Negação e de Contra-Expectativa deixam mais aparente a autoridade do 

parecerista, uma vez que ele discorda, refuta e dificulta a interação com o interlocutor, 

assumindo maior responsabilidade pelo seu enunciado.  

O Subsistema Gradação é realizado em grande parte dos pareceres pelo recurso Força, 

categoria Intensificação, por meio de elementos intensificadores com significados 

predominantemente negativos, e categoria Quantificação, também negativa em maior parte. 

Apresentada a síntese da discussão do grupo de pareceres AR, segue, na próxima 

seção, a análise do grupo de pareceres reprovados. 

 

3.3.3 Avaliação nos pareceres de artigos reprovados 

 

O grupo de pareceres R é constituído por 20 pareceres, com um total de 10.390 

palavras
67

, havendo uma variação entre 81 e 1.510 palavras nos pareceres
68

. 

Seguindo os mesmos procedimentos de análise dos grupos de pareceres A e AR, nas 

próximas seções, busco responder à terceira pergunta de pesquisa, referente ao grupo de 

pareceres R: 

 Em relação a pareceres reprovados, como atuam os Subsistemas: a) Atitude?; 

b) Engajamento?;  c) Gradação? 

 

3.3.3.1 Tópicos avaliados e o Subsistema Atitude nos pareceres do grupo R 

 

                                                   
67 Dados obtidos pelo programa Word Smith Tools.  
68 Ver Apêndice B.  



163 

 

Esta seção mostra a análise do grupo de pareceres R, tendo como base o Subsistema 

Atitude, constituído por três campos semânticos: Apreciação, Julgamento e Afeto. Antes de 

discutir a análise, apresento o quadro 3.14, com o total de tópicos abordados pelos 

pareceristas e os referidos campos semânticos. 

Tópicos  

Subsistema Atitude 
Apreciação Julgamento 

Afeto 
Valoração Reação Composição Capacidade Veracidade 
Pos  Neg  Pos  Neg  Pos  Neg  Pos  Neg  Pos  Neg  Pos  Neg  

Língua (85) - 01 01 05 01 52 01 22 - 01 - 01 
Análise (72) 03 04 01 07 - 25 01 16 - 15 - - 
Argumentação 
(51)  

01 - 02 05 - 13 - 17 - 12 - 01 

Teoria (39) - 01 - 08 - 17 01 08 - 04 - - 
Contribuição 
(23) 

01 18 - 02 - - - 02 - - - - 

Forma (23)  01 - - - 01 18 -  03 - - - - 
Tema (18) 07 01 - 01 - 02 - 05 - 02 - - 
Metodologia 
(16) 

- 01 - 04 - 08 - 03 - - - - 

Bibliografia 
(14) 

01 05 - 01 02 02 01 02 - - - - 

Objetivo (12) 01 01 - 04 - 02 02 02 - - - - 
Resultado (05) 01 02 - 01 - - - - - 01 - - 
Resumo (03) - - - 01 01 01 - - - - - - 
Título (03) - - - - 01 02 - - - - - - 

 

Subtotal 
16 34 04 39 06 142 06 80 - 35 - 02 

50 (21%) 43 (18%) 148 (61%) 86 (71%) 35 (29%) 
02 

(100%) 
Total 364 241 (66%) 121 (33%) 02 (1%) 

Quadro 3.14 -- Apresentação do Subsistema Atitude no grupo de pareceres R  

Observando o quadro 3.14, observa-se o predomínio de avaliações negativas (34, 39, 

142, 80, 35, 02) em relação às ocorrências positivas (16, 04, 06, 06), com destaque para o 

trabalho em si. As ocorrências mais incidentes pertencem ao campo semântico Apreciação 

(241 ocorrências), por Composição (148), seguida por Valoração (50) e por Reação (43). Os 

dados revelam também avaliação a respeito do comportamento dos articulistas, evidentes no 

campo semântico Julgamento (121), pondo em evidência a Capacidade do escritor (86 

ocorrências, sendo 80 negativas), também com instanciações típicas de Veracidade (35, todas 

negativas). Esse dado pode revelar a responsabilidade que o parecerista dedica ao articulista 

pelos problemas encontrados nos artigos. Confirmando uma expectativa em gênero 

acadêmico, o campo semântico Afeto não encontra eco nesse grupo de pareceres, com total de 

02 avaliações negativas.  
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As avaliações predominantemente negativas são previsíveis, uma vez que se trata de 

um grupo de pareceres de artigos reprovados pelos pareceristas. No entanto, pode-se destacar, 

dentre as poucas avaliações positivas, o tópico Tema, considerado como de valor social 

importante, apesar de a maioria das outras avaliações serem negativas. Isso remete à 

importância da escolha e do desenvolvimento do assunto a ser tratado em um artigo 

acadêmico.  

Os dados do quadro 3.14 mostram o predomínio dos tópicos Língua (85), Análise 

(72) e Argumentação (51). Pode-se ver que os pareceristas destacam o modo como tais 

tópicos são apresentados, sendo que as críticas, predominantemente negativas, referem-se à 

apresentação ou, mais especificamente, à composição dos referidos tópicos. Esse dado pode 

ser um indício da importância dedicada pelo parecerista a um texto bem escrito, do ponto de 

vista lexicogramatical e semântico, constituído por análise bem conduzida, que seja bem 

argumentado e convincente. Além do artigo em si, vê-se a importância dedicada ao 

comportamento do articulista. Levando em consideração a Capacidade do articulista, os 

julgamentos negativos recaem, sobretudo, sobre os tópicos Língua, Análise, Argumentação, 

Teoria, cujos destacando a competência do autor. Tendo em vista os enunciados emitidos 

pelos autores e não cumpridos, vemos que os julgamentos negativos são referentes aos tópicos 

Análise, Argumentação e Teoria, afetando a credibilidade dos articulistas. Nesse sentido, os 

pareceristas parecem ressaltar características de incapacidade dos articulistas quando realizam 

determinadas atividades inadequadamente (Capacidade) ou se propõem a fazer algo que não 

cumprem (Veracidade). 

Os números referentes aos tópicos Teoria (39) e Forma (23) mostram que, do ponto 

de vista dos pareceristas, a apresentação adequada dos pressupostos teóricos, assim como dos 

títulos, subtítulos, seções e referências bibliográficas, é importante em um artigo acadêmico, 

por isso, foram destacadas realizações típicas da categoria Composição nesses tópicos. Além 

disso, os dados revelam que um artigo acadêmico deve contribuir para a área de conhecimento 

na qual se insere; caso contrário, não denota valor social, o que confirma o alto índice de 

avaliações atitudinais negativas referentes ao tópico Contribuição (23). Diante dos dados 

referentes à contribuição do artigo, mais especificamente à Valoração, neste grupo de 

pareceres, pode-se inferir que os artigos foram reprovados em virtude de não oferecerem 

contribuição para a área de pesquisa.  
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Os tópicos Metodologia (16), Bibliografia (14) e Objetivo (12), apesar de abordados 

com menor frequência, denotam o interesse dos pareceristas no sentido de destacarem a 

apresentação e organização dos procedimentos metodológicos, sendo evidente a categoria 

Composição, nesse caso, com mais avaliações negativas. A bibliografia apresentada nos 

artigos avaliados foi considerada predominantemente inadequada, influenciando 

negativamente no valor social do trabalho apresentado. Esse dado pode ser confirmado, tendo 

em vista as ocorrências predominantemente negativas da categoria Valoração e pode sinalizar 

a ênfase do parecerista quanto à atualidade e adequação das referências de determinado artigo. 

Com relação ao tópico Objetivo, os dados provocam certa surpresa, uma vez que há 

avaliações positiva e negativa, sinalizadoras do valor social do objetivo do artigo (Valoração), 

reações negativas do parecerista, denotando impressões acerca dos objetivos propostos 

(Reação) e Julgamentos positivos e negativos referentes à capacidade do articulista em 

cumprir os objetivos propostos (Julgamento).  

Com relação aos tópicos Resultado (05), Resumo (03) e Título (03), não foram 

identificadas muitas avaliações, porém as críticas identificadas destacam maior incidência de 

aspectos negativos para os tópicos Resultado e Título.  

Para discutir alguns tópicos abordados pelos pareceristas no grupo de pareceres R, 

reproduzo o parecer R20, com as discussões a seguir.  

“O artigo discute diversos aspectos contrastivos entre “xxxxxxx” e “xxxxxxx”. O texto 
parece ser uma síntese de dissertação de mestrado apresentada no início dos anos 
1990, sendo esta a data mais recente na lista de referências. A discussão que 
apresenta é bastante antiquada e passa ao largo do que se produziu em áreas 
relevantes nas últimas duas décadas, como, por exemplo, as críticas à abordagem 
comunicativa no ensino de línguas e à obra de “xxxxxxx”, e os avanços na 
compreensão da comunicação “xxxxxxx” e na análise de “xxxxxxx”. Há escassa 
informação sobre os dados “xxxxxxx” usados como  corpus. As análises apresentadas 
são problemáticas em vários aspectos. Por exemplo, a asserção de que os falantes 
brasileiros normalmente fazem pedidos “xxxxxxx” (seção 3.6, p. 10) não encontra 
quase nenhuma evidência nos dados reproduzidos no corpo do próprio artigo. Além 
disso, em vários momentos são feitos julgamentos de valor sobre “xxxxxxx”, isso 
com base em critérios pessoais do/a autor/a. A redação do texto é pouco cuidadosa. 
Há referências a capítulos subsequentes, equívocos na reprodução de dados e de 
texto em citação, além de problemas de redação em inglês. Por fim, a contribuição 
prática do artigo em si é duvidosa, pois os próprios livros didáticos examinados 
foram publicados na década de 1980, e de lá para cá se sofisticou bastante a 
produção desses materiais. Pelo exposto, não creio que os leitores da Revista RL1 se 
beneficiariam da leitura do artigo, de modo que não recomendo sua publicação. É o 
parecer.” (R20)  
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O parecer R20 apresenta críticas eminentemente negativas, destacando vários 

problemas, tais como: desatualização, apresentação de discussão antiquada, inadequação na 

composição e falta de explicação do corpus analisado, subjetividade na análise, redação 

pouco cuidadosa, os quais implicam a desvalorização do artigo e a não contribuição para a 

revista RL1.  

As avaliações do parecerista, com predomínio de posicionamentos monoglóssicos, são 

referentes a diversos tópicos, dentre os quais Tema, Bibliografia, Contribuição, Análise, 

Língua e Metodologia. No início da avaliação, o parecerista fala sobre os tópicos Tema, 

Bibliografia e Contribuição, ao apresentar o assunto do artigo analisado, tecendo críticas 

negativas referentes à época de elaboração do trabalho, uma vez que a data mais recente 

remonta aos anos 1990. Essas avaliações atitudinais revelam significados de valor social 

prejudicado do artigo, o que pode ser classificado como avalição atitudinal do campo 

semântico Apreciação/Valoração, uma vez que o fato de o artigo apresentar referências 

desatualizadas afeta o tópico Contribuição.  

Observa-se que o parecerista aborda o tópico Análise, considerando as análises 

“problemáticas”, sem evidências ou argumentação no artigo, ou baseadas em critérios 

subjetivos ou pessoais. Ao falar sobre a análise, além de apresentar problemas típicos da 

categoria Composição, o parecerista refere-se também ao desempenho do articulista, por meio 

de realizações características de Julgamento/Veracidade, uma vez que leva em consideração a 

atitude do autor do artigo, que não apresentou argumentação e dados suficientes. De acordo 

com o parecerista, “em vários momentos são feitos julgamentos de valor sobre “xxxxxxx”, 

isso com base em critérios pessoais do/a autor/a”. E possível ver também o destaque para o 

tópico Língua, quando o parecerista considera a redação pouco cuidadosa, podendo 

prejudicar a composição do artigo como um todo (campo semântico 

Apreciação/Composição). O tópico Metodologia recebe críticas porque não há informações 

suficientes sobre o corpus da pesquisa.  

Vale destacar que as avaliações negativas são mais enfatizadas por elementos 

intensificadores (“data mais recente”, “discussão bastante antiquada”, “escassa informação”, 

“redação pouco cuidadosa”), e quantificadores (“problemáticas em vários aspectos”, “não 

encontra quase nenhuma evidência”, “vários momentos são feitos julgamentos de valor”), 

demonstrando ser essa uma das estratégias usadas pelo parecerista para reforçar sua avaliação.  

Veja-se outro exemplo para discussão, extraído do parecer R12. 
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“O artigo “xxxxxxx” precisa passar por reformulação substancial antes de ser 
submetido à publicação na RL1. Para além dos problemas acima apontados, 
referentes ao resumo o qual não explicita o estado da pesquisa na área de estudo, a 
relevância e objetivo do trabalho, a metodologia usada e as conclusões do estudo, há 
problemas no artigo que precisam ser sanados. Não há clareza de que aporte teórico, 
conforme anunciado no abstract mas não no resumo, será usado e, de fato, no 
desenrolar do artigo não fica claro a que abordagem teórica e metodológica o(a) 
autor(a) se afilia, ou seja, são citadas fontes, a sua maioria da internet, da área 
“xxxxxxx”, da “xxxxxxx”, dos “xxxxxxx” e até dos “xxxxxxx”, para citar algumas. A 
análise é “xxxxxxx” sem qualquer sistematização, seja de recorte em algum gênero 
“xxxxxxx” (são analisados vários superficialmente, seja de suporte em ferramentas 
legitimadas de análise “xxxxxxx”ou “xxxxxxx”. Há ênfase na análise “xxxxxxx” e ao 
final uma tentativa de interface com a área “xxxxxxx”, com reflexões pouco 
aprofundadas sobre os efeitos da “xxxxxxx”dos textos na área “xxxxxxx”.” (R12) 

O parecer R12 apresenta avaliação indicativa de necessidade de modificações 

substanciais. Pode-se verificar parecer predominantemente negativo, com avaliação atitudinal, 

campo semântico Apreciação/Composição, em relação aos tópicos Resumo, Teoria, 

Metodologia, Bibliografia e Análise. O Resumo, de acordo com o parecerista está 

incompleto, sem informações adequadas sobre o aporte teórico, objetivo, relevância, 

metodologia e conclusões da pesquisa. A mesma incompletude de informações é destacada 

com relação aos tópicos Teoria e Metodologia, porque os dados acerca dos aportes teórico e 

metodológico desenvolvidos no trabalho não são apresentados de forma adequada. Pode-se 

perceber a importância dada pelo parecerista ao campo semântico Apreciação, mais 

especificamente à categoria Composição, isto é, à forma como os referidos tópicos foram 

apresentados, pois destaca a falta de informações que seriam importantes de serem descritas 

no artigo.  

Com relação ao tópico Bibliografia, observa-se a crítica do parecerista ao destacar 

que a maioria das fontes citadas são oriundas da internet, além de serem referentes a áreas de 

estudo distintas. Essa avaliação compromete o valor social do trabalho, sendo uma realização 

atitudinal do campo semântico Apreciação/Valoração. Ao criticar as fontes bibliográficas 

utilizadas pelo autor, o parecerista julga o comportamento do articulista, configurando uma 

avaliação do campo semântico Julgamento/Capacidade, uma vez que o articulista cita as 

fontes, mas não expõe com clareza a que aporte teórico se filia. 

O tópico Análise, de acordo com o parecerista, não é bem desenvolvido, uma vez que 

a análise é baseada no empirismo, com observações superficiais e “sem qualquer 

sistematização”, caracterizando uma avaliação atitudinal do campo semântico Apreciação/ 

Composição, pois a totalidade do trabalho é comprometida. 
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Como visto no quadro 3.14 (p. 163), as ocorrências características do campo 

semântico Julgamento também são evidentes nesse grupo de pareceres, totalizado 33% do 

total de avaliações. Embora não seja a maioria, os pareceristas se referem aos artigos 

destacando de maneira prevalecente a Capacidade negativa do articulista no que se refere aos 

tópicos Língua, Análise e Argumentação e, com menor incidência, a Veracidade negativa, 

ao se reportarem aos tópicos Análise e Argumentação. O excerto a seguir traz alguns 

exemplos dessas ocorrências. 

“O autor assume a teoria “xxxxxxx” (cita manuais e autores dentro desse enfoque) 
mas a análise que o autor dá para os exemplos em (2) – especialmente em (2d,e) – 
não está de acordo com essa perspectiva teórica [Análise].  

Em particular, o autor não explicita o que quer dizer com ““xxxxxxx”” [Língua], e 
logo em seguida, nas notas 3 e 4 , a questão fica obscura [Língua]. Veja-se: 

Em (2d) diz “xxxxxxx”, quando há um sujeito na sentença [Análise]. 

Em (2e) diz que há “xxxxxxx”, mas a sentença apresenta um objeto nulo e (uma 
categoria diferente de ‘“xxxxxxx”’, nesse enfoque teórico) [Análise]. 

A nota 3 não é explícita [Língua] e, dessa forma, contradiz o que o autor declara no 
texto quando afirma que ‘“xxxxxxx”’ [Argumentação]. Se o autor propõe que há 
apagamento de complemento em (2e), por exemplo, como diz que é difícil aceitar 
apagamento? Ou seja, quando sabemos se é possível apagar ou não? 
[Argumentação] 

Nesse sentido, na nota 4, o autor também diz que se poderia assumir “xxxxxxx”, 
através do grau de ligação semântica entre os argumentos e o verbo (‘“xxxxxxx”’), o 
que, mais uma vez, parece contradizer o que diz acima sobre “xxxxxxx” 
[Argumentação].” (R02) 

Esse excerto mostra que as realizações de Julgamento estão relacionadas, 

principalmente, aos tópicos Língua e Argumentação, pois há diversas críticas ao articulista, 

que propõe realizar um tipo de análise, mas não cumpre, configurando-se o campo semântico 

Julgamento/Veracidade. A estratégia do parecerista consiste em dar voz ao articulista, por 

meio de ocorrências de Expansão Dialógica por Reconhecimento (“o autor cita”, “o autor 

diz”) e por Distanciamento (“o autor assume”, “o autor afirma”), direcionando o Julgamento 

ao que é dito ou expresso pelo próprio articulista. As citações do articulista são restringidas 

pelo parecerista por meio de ocorrências de Contração Dialógica, por Contra-Expectativa e 

Negação (“mas a análise [...] não está de acordo com essa perspectiva teórica”; “o autor não 

explicita o que quer dizer”; “[o autor] diz “xxxxxxx”, quando há um sujeito na sentença”; “[o 

autor] diz “xxxxxxx”, mas a sentença apresenta”; “a nota 3 não é explicita e, dessa forma, 
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contradiz o que o autor declara”). Assim, o campo semântico Julgamento é realizado para 

destacar algumas contradições (Veracidade) ou incompetência (Capacidade) do articulista. 

Com relação ao campo semântico Afeto, verificou-se discreta incidência nesse grupo 

de pareceres R. Ainda que não sejam comuns ocorrências denotativas de emoção ou afeição 

nesse tipo de discurso, devido à imparcialidade característica do gênero, foram identificadas 

02 ocorrências, ambas de sentido negativo. No parecer R10, vê-se uma ocorrência de Afeto, 

por um processo (“lamento dizer”).  

Na sua apresentação da história “xxxxxxx”, acredito piamente que o autor/a autora 
deve informar, em linhas gerais, um pouco sobre a vida e obra de “xxxxxxx”, 
“xxxxxxx”, “xxxxxxx”. Lamento dizer que o texto não está amarrado ou como se diz 
popularmente ‘redondo’.” (R10) 

Nesse exemplo, o parecerista tece uma crítica negativa ao tópico Língua, destacando a 

tessitura do texto. Essa avaliação é apresentada de forma mais acolhedora, evidente, não só 

pela presença do processo mental “Lamento”, mas também por outros enunciados que 

evidenciam a subjetividade do parecerista: posicionamento em primeira pessoa (“acredito”) 

acompanhado de um elemento lexical sinalizador de Gradação por Intensificação 

(“piamente”), dando mais intensidade ao seu posicionamento. Embora haja subjetividade e 

acolhimento do parecerista (Acolhimento), a proposta de mudança é apresentada, pois o 

articulista “deve informar”. As estratégias de Acolhimento podem ser um disfarce para a 

imposição do parecerista.  

Dando prosseguimento à análise e discussão dos dados, mostrarei como os pareceristas 

realizam as avaliações nesse grupo de pareceres, a partir da análise do Subsistema 

Engajamento. 

 

3.3.3.2 Engajamento nos pareceres do grupo R 

 

Seguindo os mesmos procedimentos realizados nos grupos de pareceres A e AR, na 

presente seção, mostro e discuto os dados relativos ao modo como os pareceristas se 

posicionam ao apresentarem as avaliações. Os dados gerais identificados no Subsistema 

Engajamento, incluindo os posicionamentos monoglóssicos e heteroglóssicos, são sintetizados 

no quadro a seguir. Para melhor compreensão da análise, as discussões serão apresentadas 

separadamente.  
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Posicionamentos em pareceres de artigos reprovados 69 (683) 
Monoglossia 

152 (22%) 
Heteroglossia  

531 (78%) 
 Contração Dialógica  Expansão Dialógica  

292 239 
Refutação  Ratificação  Acolhimento  Atribuição  

Neg  Cont- 
expec 

Confir 
expec 

Pronu  End 
164 

Reconh  Distanc  

122 81 64 18 07 56 19 
152 203 89 164 75 

Quadro 3.15 -- Síntese de ocorrências de monoglossia e heteroglossia no grupo de pareceres R  

O quadro 3.15 mostra que o percentual de posicionamentos monoglóssicos (22%) é 

inferior ao de posicionamentos heteroglóssicos (78%). Ocorrências monoglóssicas, mesmo 

não sendo muito frequentes, podem revelar a estratégia de impedimento dialógico com o 

interlocutor. Por outro lado, os posicionamentos heteroglóssicos, correspondentes a 78% dos 

enunciados, proporcionam uma abertura para a interação entre os participantes do discurso, 

invocando ou permitindo alternativas dialógicas, de expansão ou de contração (MARTIN e 

WHITE, 2005, p. 99-100).  

O predomínio de ocorrências heteroglóssicas poderia ser um indício de abertura para 

vozes alternativas; no entanto, se for somado o total de ocorrências monoglóssicas 

(impeditivas de vozes alternativas) com as de Contração Dialógica (restritivas de vozes 

alternativas), chega-se um total considerável (444 ocorrências). Isso pode sinalizar que a 

abertura para dialogia não é tão clara quanto possa parecer, ou seja, os pareceristas restringem 

ou dificultam a presença de vozes alternativas. Dessa forma, pode-se inferir um 

posicionamento mais assertivo e de maior responsabilidade com relação às avaliações 

emitidas. Alguns exemplos a seguir apresentam posicionamentos monoglóssicos.  

“O discurso do texto do autor/a autora dá muitos ‘pulos’, pois [Heteroglossia / 
Confirmação de Expectativa] há referência a “xxxxxxx” e “xxxxxxx” dentro do 
relato a respeito de “xxxxxxx”. O autor/a autora na página 4, 2º parágrafo, na linha 
anterior à citação de “xxxxxxx” diz [Heteroglossia/ Atribuição por 
Reconhecimento] ‘...uma língua sem ambigüidades’. É possível este estado das 
coisas? [Heteroglossia/ Confirmação de Expectativa]. Considere [Monoglossia] o 

                                                   
69 Legendas referentes às abreviaturas: Neg – negação; Cont-expec – Contra-Expectativa; Conf expec – 

Confirmação de Expectativa; Pronu – Pronunciamento; End - Endosso; Reconh – Reconhecimento; Distanc - 

Distanciamento.  
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enunciado: ‘“xxxxxxx”’. Somente [Heteroglossia/Contra-Expectativa] num 
contexto que poderia não ser ambíguo.” (R10) 

Nesse excerto, os enunciados são predominantemente negativos, com ocorrências de 

posicionamentos monoglóssicos e heteroglóssicos, em que é discutido o tópico Língua. 

Apesar de os enunciados heteroglóssicos sinalizarem possibilidade de interação e aceitação de 

vozes alternativas, as instanciações de posicionamentos monoglóssicos são acompanhadas por 

enunciados de Contração Dialógica (Confirmação de Expectativa e Contra-Expectativa), os 

quais reduzem a possibilidade de vozes alternativas. Esse dado pode indicar que o parecerista 

se mostra enfático quando realiza ocorrências monoglóssicas e dissimula uma abertura 

dialógica nos enunciados heteroglóssicos, com a intenção de se mostrar aberto à dialogia, 

apesar de não ser exatamente o que ocorre. O parecerista apresenta o enunciado monoglóssico 

“O discurso do texto do autor/a autora dá muitos ‘pulos’ e, em seguida, confirma sua 

avaliação por meio de um enunciado típico de Contração Dialógica por Confirmação de 

Expectativa, sinalizando certeza ao apresentar essa avaliação, por meio do enunciado “pois há 

referência a “xxxxxxx” e “xxxxxxx” dentro do relato a respeito de “xxxxxxx””. O parecerista 

recorre ao processo mental no modo Imperativo “considere” para levar o articulista a analisar 

seu próprio enunciado e apresenta sua restrição por meio do elemento lexical “somente”. 

Nesse trecho, o posicionamento monoglóssico do parecerista por meio de uma proposta 

(“considere”) já anuncia o pressuposto de que o interlocutor deve concordar com o avaliador. 

Vale ressaltar que ocorrências heteroglóssicas típicas de Expansão Dialógica em Atribuição 

por Reconhecimento (“O autor”/“a autora diz”) e Acolhimento (“poderia não ser ambígua”) 

podem sinalizar abertura dialógica com o interlocutor; no entanto, elas são conjugadas com 

ocorrências que contraem e dificultam essa dialogia.  

O parecer R04 também apresenta ocorrências monoglóssicas.  

“Os livros analisados também são da década de “xxxxxxx” e portanto 
[Heteroglossia/ Confirmação de Expectativa] ultrapassados em sua concepção de 
“xxxxxxx”. Os livros didáticos mudaram muito depois do reconhecimento do valor 
das pesquisas baseadas em grandes corpora, tais como o “xxxxxxx” [Monoglossia], 
que acabou gerando toda uma nova geração de livros didáticos para o ensino do 
inglês [Monoglossia]; da mesma forma, mudou muito a concepção sobre a 
linguagem que precisa ser ensinada [Monoglossia]. Esses são apenas 
[Heteroglossia/ Contra-Expectativa] dois aspectos da transformação por que 
passaram os livros didáticos, relevantes ao assunto do artigo em pauta. O linguista 
aplicado e o professor-pesquisador atualizados certamente [Heteroglossia/ 
Confirmação de Expectativa] já sabem que livros da década de “xxxxxxx” se 
distanciam muito da linguagem autêntica e que o tipo de linguagem que se 
propunham a ensinar não é adequada a qualquer contexto.” (R04) 
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Nesse excerto, os comentários recaem sobre o tópico Teoria, especificamente sobre a 

concepção de linguagem, ensino e aprendizagem apresentados nos livros didáticos da década 

“xxxxxxx”. Pode-se observar, na maioria dos enunciados, que o parecerista apresenta a 

avaliação, dificultando a interação com o interlocutor ou restringindo o posicionamento 

dialógico, uma vez que as realizações do parecerista variam entre enunciados monoglóssicos 

(“Os livros didáticos mudaram muito [...] concepção sobre a linguagem que precisa ser 

ensinada”) e realizações de Contração Dialógica, por Confirmação de Expectativa (“portanto 

ultrapassados”; “certamente já sabem”), que busca a solidariedade do interlocutor, e por 

Contra-Expectativa (“apenas”), que restringem a voz alternativa, como formas de dificultar o 

posicionamento interativo do interlocutor. Portanto, embora os posicionamentos 

monoglóssicos não constituam a maioria dos recursos utilizados pelos pareceristas, é possível 

ver essa reorrência na avaliação para mostrar a reponsabilidade máxima do parecerista no 

discurso, podendo ser um indício da certeza de seu posicionamento.  

A análise dos posicionamentos monoglóssicos revelou também a utilização de 

processos de significado monoglóssico, sendo todos os significados reveladores de avaliação 

negativa, por meio do elemento de polaridade negativa “não” ou por meio de elementos 

circunstanciais (“contrariamente”), também sem intenção de demonstrar abertura para 

interação. Isso ocorre por meio de processos flexionados em 1ª pessoa, como “manifesto-me”, 

“não recomendo”, “sou de parecer desfavorável”l e por verbos no Infinitivo, no sentido 

semântico de Imperativo, como “ver”, “revisar”, “refazer”. Seguem alguns desses exemplos. 

“Como o trabalho se ressente de um maior rigor no uso da teoria mobilizada e como 
nele se enunciam conclusões - interessantes e relevantes sem dúvida - que excedem 
a análise feita, manifesto-me contrariamente à publicação do trabalho.” (R01) 

“Em suma, o trabalho, apresenta problemas formais, conceituais e analíticos, e, mas, 
por tratar de pesquisa e temática relevantes, deve ser reescrito e reapresentado. 
Como está, não recomendo sua publicação.” (R07) 

“Na tabela em que são apresentados os resultados da aplicação das alternâncias, há 
o valor “xxxxxxx” para “xxxxxxx” e “xxxxxxx” para “xxxxxxx” ou “xxxxxxx” (ver nota 
3).” (R09) 

Nos excertos dos pareceres R01 e R07, os pareceristas apresentam suas decisões tendo 

como base as razões citadas. No parecer R01, as razões do parecerista referem-se à teoria a 

que o articulista recorre e às conclusões aparentemente insuficientes, a partir da Análise 

apresentada. No parecer R07, o parecerista critica os problemas formais, conceituais e 

analíticos. Os processos “manifestar–se” e “recomendar”, talvez, se empregados em outro 
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contexto, fossem considerados heteroglóssicos, no entanto, nesse contexto, denotam a certeza 

dos pareceristas em apresentar a avaliação, uma vez que dispõem de outras opções no sistema 

linguístico. Optaram, porém, pelos processos que traduzem significados mais enfáticos, 

assertivos e incisivos no discurso.  

Ocorrências de verbos no Infinitivo com valor de Imperativo não atingiram número 

considerável neste grupo de pareceres. No excerto do parecer R09, o parecerista transmite sua 

proposta de forma incisiva, sem possibilitar linguisticamente possibilidade de discussão com 

o articulista.  

Como visto no quadro 3.15 (p. 170), o total de posicionamentos heteroglóssicos (531) 

é superior ao de posicionamentos monoglóssicos (152), podendo indicar maior ocorrência de 

dialogismos, realizados por Contração Dialógica e Expansão Dialógica.  

Em princípio, os dados referentes às ocorrências de Contração e Expansão Dialógica 

não revelam muita diferença. No entanto, essa pequena diferença faz sentido quando se 

analisam as categorias de cada tipo de posicionamento.  

A seguir, o quadro esquematiza como os pareceristas se posicionam nas avaliações, 

começando pelas ocorrências de Contração Dialógica. 

Contração Dialógica 
Refutação  Ratificação 

Negação 
Contra-

Expectativa 
Confirmação de 

Expectativa 
Pronunciamento Endosso 

122 81 64 18 07 
203 (70%) 89 (30%) 

Total: 292 ocorrências 

Quadro 3.16 -- Realizações de Contração Dialógica no grupo de pareceres R 

O quadro 3.16 revela diferenças marcantes entre as categorias Refutação e Ratificação, 

pois a maioria das ocorrências é realizada por Refutação (70%), principalmente por 

realizações de modalidade negativa, características de Negação, podendo ser um indício de 

restrição com relação a vozes alternativas. Além disso, segundo Martin e White (2005), 

ocorrências de Refutação mostram a responsabilidade máxima que o falante ou escritor impõe 

no enunciado. Analisando separadamente, verificam-se particularidades nas subcategorias.  

Os dados mostram que o parecerista utiliza, na maioria das vezes, realizações por meio 

de Negação, revelando ao interlocutor uma posição ou ponto de vista com o qual ele não 

concorda, pois sua posição é contrária à apresentada no artigo. Ao recorrer à instanciação de 
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polaridade negativa, o parecerista assume o grau máximo de responsabilidade pelo que está 

avaliando. O exemplo a seguir, extraído do parecer R02, será discutido a seguir.  

“1. Embora o trabalho aborde uma questão interessante [Contra-Expectativa], o 
objetivo do trabalho não está claramente expresso [Negação], não havendo também 
uma articulação bem construída entre as seções [Negação]. 

2. Observações sobre a argumentação: 

A argumentação não está bem desenvolvida [Negação] e, portanto [Cofirmação de 
expectativa], não é convincente [Negação]. 

Já no início do texto, não há um estabelecimento claro do problema [Negação]. O 
autor coloca, na primeira sentença [Reconhecimento]: 

‘Essa proposta é uma tentativa de estabelecer, com um pouco mais de precisão, a 
diferença entre “xxxxxxx” e “xxxxxxx” 

e, mais abaixo: 

‘Mas tenho a intenção de mostrar que “xxxxxxx” são estabelecidos em uma 
“xxxxxxx”, e, que, sintaticamente, a diferença entre “xxxxxxx” e “xxxxxxx” é 
simplesmente estrutural, ou seja, é só uma questão de posição e que não tem relação 
com “xxxxxxx”.’ 

Assim, não fica claro se o texto vai estabelecer as diferenças entre “xxxxxxx” e 
“xxxxxxx”  [Negação], ou se vai argumentar a favor de um mapeamento não estrito 
entre “xxxxxxx”  e realização estrutural.” (R02) 

Esse excerto é constituido por avaliações sobre diversos tópicos, tais como Tema, 

Língua, Forma e Argumentação, as quais são reveladas, sobretudo, por orações com 

polaridade negativa, características da categoria Negação. No entanto, o parecerista utiliza 

estratégias para disfarçar esse posicionamento de extrema responsabilidade ao avaliar, como 

pode ser visto no início do parecer, quando ocorre a única avaliação positiva relativa ao Tema 

do artigo, considerado interessante. A partir desse elogio, o parecerista destaca vários 

problemas relacionados à falta de clareza com relação ao tópico Objetivo, à falta de 

articulação entre as seções, afetando o tópico Forma. Além disso, utiliza enunciados de 

polaridade negativa para avaliar o tópico Argumentação, que não está bem desenvolvido e 

não é convincente. A falta de clareza ocorre também no estabelecimento do problema tratado 

no artigo. Trata-se de um excerto constituído, na sua maioria, por posicionamentos de 

Contração Dialógica (Contra-Expectativa, Negação e Confirmação de Expectativa), exceto 

uma ocorrência de Expansão Dialógica (Reconhecimento), na qual o parecerista reconhece a 

voz do autor, reproduzindo suas próprias palavras no artigo.  
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Nota-se que o parecerista recorre à voz do articulista como uma estratégia de busca de 

solidariedade quanto à avaliação negativa, uma vez que essa citação é utilizada para 

fundamentar a avaliação. É importante destacar, também, a importância dedicada pelo 

parecerista aos aspectos relativos ao tópico Língua, especificamente no que se refere à 

clareza na apresentação do objetivo, do problema a ser tratado e dos argumentos no artigo.  

O parecer R08, reproduzido na íntegra a seguir, também mostra o predomínio de 

ocorrências de Negação no grupo de pareceres R. 

 “Trata-se de um artigo eminentemente descritivo. Não está claro qual a hipótese a 
ser investigada [Negação]. Há também imprecisões na análise dos dados. Não 
resulta evidente [Negação] que expressões tais como ‘“xxxxxxx”’ e ‘“xxxxxxx”’ sejam 
de fato metafóricas [Pronunciamento]. Dor é uma sensação, e uma sensação pode 
ser descrita em termos de intensidade (forte) e dos efeitos (horrível) que ela causa 
[Acolhimento]. Não se discute a fundo as formas (“xxxxxxx” ou “xxxxxxx”) de se 
referir à dor [Negação].” (R08) 

Analisando esse exemplo, observa-se o predomínio de posicionamentos de Contração 

Dialógica (Negação e Pronunciamento), principalmente os realizados pelo item lexical “não”, 

sinalizando avaliação de polaridade negativa sobre o trabalho apresentado, especificamente 

sobre a clareza da hipótese a ser estudada e sobre as evidências para os argumentos sobre 

metáfora, sobre a discussão de sentido literal ou metafórico da dor. A ocorrência característica 

de Pronunciamento pode ter sido uma estratégia do parecerista para mostrar seu domínio 

acerca do que está avaliando, como pode ser visto em “sejam de fato metafóricas”, como uma 

forma de obter solidariedade do interlocutor. Além da recorrência à categoria Pronuncimento, 

somam-se à restrição dialógica ocorrências monoglóssicas: “Trata-se de um artigo 

eminentemente descritivo” e “Há também imprecisões na análise dos dados”, como uma 

forma de reiterar a certeza sobre a avaliação, sinalizando certa verdade evidenciada pelo 

parecerista. A realização de Expansão Dialógica por Acolhimento (“pode ser descrita”) parece 

amenizar o enunciado, por ser uma expressão modalizada, indicando possibilidade ou pouco 

comprometimento do parecerista. No entanto, a maioria das ocorrências reforça a restrição de 

dialogia. 

Conforme visto no quadro 3.15 (p. 170), recursos de Refutação nesse grupo de 

pareceres ocorrem também por meio de significados de Contra-Expectativa, ou seja, o 

parecerista estabelece uma afirmação ou reconhece uma afirmação de outrem, refutando-a em 

seguida ou vice-versa, tornando explícita a sua posição com relação a algo que foi 

apresentado no artigo. Embora com índices de instanciação menores, essas realizações são 
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importantes nesta análise, pois mostram que o parecerista apresenta seu posicionamento, 

restringindo a participação do interlocutor na interação. É possível observar como ocorrem 

esses recursos nos próximos excertos. 

“Poder-se-ia [Acolhimento] alegar que ele apresenta uma novidade no estudo 
“xxxxxxx”. No entanto [Contra-Expectativa], é preciso destacar [Acolhimento] que, 
de um lado, esse não [Negação] era o objetivo do texto; de outro, um elemento 
significativo na tradição “xxxxxxx”, enunciado [Reconhecimento] pelo autor, 
‘“xxxxxxx”’, é rapidamente mencionado [Reconhecimento] no corpo do trabalho, 
sem [Negação] maiores aprofundamentos. Seria preciso examinar [Acolhimento] 
mais detidamente o ‘espaço tenso que se erige no contexto “xxxxxxx”entre o sujeito 
“xxxxxxx” e a tradição “xxxxxxx” e “xxxxxxx”’, para que o estudo trouxesse uma 
contribuição significativa para a história “xxxxxxx”. O texto está bem escrito e, 
quando se diz [Reconhecimento] que precisa de revisão de linguagem, trata-se 
apenas [Contra-Expectativa] de eliminar uns poucos erros de digitação.” (R11)  

Nesse exemplo, ocorrem avaliações negativas, realizadas por enunciados reveladores 

de Contra-Expectativa e Negação, com elementos coesivos “não”, “no entanto”, “sem”, 

“apenas”. No entanto, ocorrências típicas de Expansão Dialógica por Acolhimento (“poder-

se-ia alegar”, “é preciso destacar”, “seria preciso examinar”) e por 

Atribuição/Reconhecimento (“enunciado”, “é mencionado” e “(se) diz”) conferem certa 

moderação à avalição negativa. A metáfora interpessoal “é preciso destacar” ameniza a 

opinião do parecerista ao afirmar que o tópico Objetivo não foi desenvolvido a contento no 

trabalho apresentado, caso se considere que outra opção do parecerista seria recorrer a uma 

forma congruente e monoglóssica, como “Destaco”. A outra metáfora interpessoal, “seria 

preciso examinar”, também confere um tom mais polido ao discurso, mostrando o ponto de 

vista do parecerista, aparentemente insatisfeito com o tópico Análise, que não traz 

“contribuição significativa para a história “xxxxxxx””. Nessa proposta, a forma congruente 

seria uma ordem expressa, como “Examine”. As ocorrências de Reconhecimento realizadas 

pelos processos verbais “enunciado” e “mencionado” mostram a tentativa de alinhamento e 

solidariedade com o interlocutor. Essa análise, cujo resultado é recorrente em outros pareceres 

do mesmo grupo, mostra a tentativa de alinhamento do parecerista com o interlocutor. Mesmo 

com essa aparente tentativa, porém, o parecerista se mostra resistente e restritivo à voz 

externa. 

A discussão do excerto referente ao parecer R15 também traz observações relevantes. 

“O trabalho acima referido, embora [Cofirmação de Expectativa] apresente como 
objetivo “xxxxxxx”, a partir do referencial teórico [Distanciamento] de “xxxxxxx” e 

“xxxxxxx”  (2002) e da abordagem metodológica “xxxxxxx”, não consegue [Negação] 

atingir tal objetivo satisfatoriamente. O trabalho pretende se inserir dentro da abordagem 
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“xxxxxxx”; entretanto [Contra-Expectativa], faz uma referência superficial e 

conceitualmente inadequada à distinção entre os conceitos “xxxxxxx”  e “xxxxxxx” 

dentro do campo de estudos interdisciplinar “xxxxxxx”, sem [Negação] basear-se em um 
suporte teórico adequado da referida abordagem [...]” (R15) 

 

Assim como visto em outros exemplos, nesse excerto, o parecerista utiliza elementos 

coesivos típicos de Refutação (“embora”, “não”, “entretanto”, “sem”) como meio de limitar a 

interação com o interlocutor. Identificam-se realizações características de Contra-Expectativa: 

o parecerista critica o tópico Objetivo, que não foi satisfatoriamente cumprido; considera o 

referencial teórico superficial e inadequado. Essas realizações evidenciam algumas 

expectativas do parecerista que não foram satisfeitas, por isso, ele se posiciona 

resistentemente a outro tipo de voz.  

Com relação às ocorrências da categoria Ratificação, realizada por meio de 

significados de Confirmação de Expectativa, Pronunciamento e Endosso, não constituíram um 

total expressivo de ocorrências nesse grupo de pareceres, totalizando 89 dentre as 292 

realizações de Contração Dialógica. Apesar da discreta ocorrência, essas realizações merecem 

algumas considerações, como se pode ver no exemplo a seguir. 

“O trabalho intitulado “xxxxxxx” visa a mostrar “xxxxxxx”, embora construa um efeito 
de evidência, não deixa de apresentar marcas do “xxxxxxx”, da “xxxxxxx” e que as 
transformações históricas do sujeito afetam o trabalho “xxxxxxx”. Como se vê 
[Pronunciamento] pelo objetivo exposto, é um estudo bastante interessante. O que 
se propõe [Reconhecimento] no objetivo está desenvolvido adequadamente no 
conteúdo. Os argumentos e os fatos analisados são convicentes para demonstrar a 
tese proposta pelo autor [Reconhecimento]. O trabalho revela [Reconhecimento] 
conhecimento da bibliografia pertinente. O único problema é que o estudo não 
[Negação] contém um componente significativo de contribuição original, pois 
[Confirmação de Expectativa] se trata de “xxxxxxx”. Portanto [Confirmação de 
Expextativa], do ponto de vista teórico [Reconhecimento], não apresenta 
[Negação] nenhuma novidade. Não se diga [Pronunciamento] que é original tratar 
as definições como argumentos.” (R11) 

 

Como se pode observar nesse excerto, o parecerista inicia o parecer apresentando o 

objetivo da pesquisa. Numa tentativa de obter solidariedade do interlocutor, utiliza uma 

construção típica de Pronunciamento, com a expressão “como se vê”, mostrando seu ponto de 

vista sobre o tema do estudo, considerado interessante. Dessa forma, pode-se depreender que 

o interesse pelo tema do artigo pode não ser somente do parecerista, mas pode ser para outros 

leitores também. Outras realizações do parecerista mostram as avaliações positivas, relativas 

aos tópicos Objetivo (“desenvolvido adequadamente”), Argumentação e Análise 
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(“convincentes”) e Bibliografia (“pertinente”). Essas avaliações são realizadas por meio de 

recursos de Reconhecimento, nos quais a voz do articulista (ou do artigo) é considerada, 

admitida. Enunciados como “O que se propõe”, “a tese proposta pelo autor” e “o trabalho 

revela” são utilizados para tecer esses elogios, proporcionando dialogia entre parecerista e 

audiência.  

Essa dialogia, entretanto, parece disfarçada ou restringida, quando se tem acesso à 

crítica negativa referente à contribuição original, pois o trabalho não oferece novidade. 

Recursos de Confirmação de Expectativa, realizados pelos elementos conjuntivos “pois” e 

“portanto”, podem ser vistos como uma estratégia de assegurar o posicionamento do 

parecerista, seu embasamento sobre a avaliação, ainda mais ressaltado quando ele recorre ao 

Pronunciamento “não se diga”, demonstrando uma estratégia para confirmar seu 

conhecimento e, consequentemente, obter a solidariedade ou concordância do interlocutor. 

Essas restrições são reforçadas pelas ocorrências de enunciados de polaridade negativa, 

indicando a certeza do parecerista acerca do que está avaliando. 

Ocorrências mais discretas mostram enunciados típicos da categoria Endosso, como 

no exemplo a seguir.  

 “Um outro ponto, conforme levantado por “xxxxxxx”, na Resenha da Literatura, 
refere-se à diferença entre “xxxxxxx” e “xxxxxxx”, sendo estas formadas por 
“xxxxxxx” às quais se juntam palavras “xxxxxxx” ou “xxxxxxx”, e que, exceto na 
situação de ênfase ou foco, constituem elementos não-acentuados. Por isso, ligam-se 
às palavras “xxxxxxx” à sua direita (““xxxxxxx””) ou à sua esquerda (‘“xxxxxxx”’), 
recebendo o nome de ““xxxxxxx””.” Endosso (R18) 

Atribuir avaliação a fontes externas também faz parte das estratégias dos pareceristas 

para obter solidariedade do interlocutor. No excerto do parecer R18, tem-se uma voz a mais, 

ou a fonte externa “conforme levantado por “xxxxxxx””, para ressaltar a avaliação. Essa voz 

externa é adicionada à voz do parecerista, conferindo-lhe mais confiabilidade e, portanto, 

mais solidariedade com o interlocutor.  

Dando prosseguimento às posições dialógicas nos pareceres, passo à discussão das 

ocorrências típicas de Expansão Dialógica, que se subdivide em duas categorias: Acolhimento 

e Reconhecimento. No grupo de pareceres R, há 239 ocorrências de Expansão Dialógica, 

realizadas, principalmente, por meio da categoria Acolhimento, mais especificamente, por 

meio de elementos modais, posicionamento em primeira e terceira pessoa, perguntas e 

modalização, com 164 ocorrências. Segue o quadro 3.17. 
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Expansão Dialógica – 239 ocorrências 
Acolhimento 
164 (69%) 

Atribuição 75 (31%) 
Reconhecimento Distanciamento 

56 19 

Quadro 3.17 -- Realizações de Expansão Dialógica em R 

Os dados do quadro mostram o predomínio de ocorrência de Expansão Dialógica 

realizado, sobretudo, por recursos da categoria Acolhimento, deixando transparecer 

subjetividade, admitindo e reconhecendo vozes alternativas. Essas ocorrências podem tornar a 

avaliação mais polida, menos hostil ao interlocutor, amenizando o posicionamento do 

parecerista e tornando-se mais acessível à solidariedade externa. As realizações de 

Acolhimento são concretizadas em proposições e propostas, revelando o que deve ser feito 

para que o trabalho assuma o nível de qualidade exigido no meio acadêmico. Vejam-se os 

exemplos a seguir. 

“Na análise, algumas “xxxxxxx” parecem ser [Acolhimento] categorizadas 
equivocadamente principalmente as classificadas como “xxxxxxx”, que, na maioria 
das vezes parecem ser, [Acolhimento] fundamentalmente, “xxxxxxx” que é a 
“xxxxxxx” mais importante “xxxxxxx”). Como muitas dessas classificações têm um 
caráter subjetivo, elas podem até ser aceitas [Acolhimento], mas [Contra-
Expectativa] devem ser mais bem justificadas [Acolhimento]. Um exemplo seria 
[Acolhimento] a expressão “xxxxxxx” ‘“xxxxxxx”’, que é classificada como “xxxxxxx”, 
além de outras como ‘“xxxxxxx”’. Outras classificações que podem gerar 
[Acolhimento] estranhamento seriam [Acolhimento]: ‘“xxxxxxx”’ (“xxxxxxx” não 
[Negação] é sempre resultado da experiência “xxxxxxx”) e ‘“xxxxxxx” é um 
“xxxxxxx”’. A análise poderia ser beneficiada [Acolhimento] com a inclusão do 
conceito/categoria de ‘“xxxxxxx”’.” (R07)  

Esse excerto mostra o posicionamento do parecerista de forma consideravelmente 

dialógica, por meio da qual ele critica o tópico Análise, considerando problemas na 

categorização de “xxxxxxx” no trabalho. Esse posicionamento é evidenciado principalmente 

por enunciados modalizados, revelando pouco comprometimento com a avaliação, pois esta é 

apresentada de forma sutil (“parecem ser”, “podem gerar”, “seria”, “seriam”, “podem até ser 

aceitas”, “poderia ser”). Apesar do uso recorrente de elementos modalizadores, sinalizando 

abertura para vozes alternativas, enunciados realizados por Contração Dialógica - Contra-

Expectativa (“mas”) e Negação (“não”) -, parecem restringir essa abertura ao diálogo, 

disfarçando o Acolhimento, pois o parecerista mostra sua ênfase ao restringir (“mas devem 

ser”) e ao apresentar Negação (“não é sempre”). Nesse exemplo, portanto, pode-se ver o uso 

de possibilidade de vozes alternativas, porém, não em sua totalidade, uma vez que são 

apresentadas propostas de mudança.  
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Para mostrar que instanciações de Acolhimento não configuram idiossincracias nesse 

grupo de pareceres, mas, sim, fazem parte do discurso dos pareceristas, seguem dois excertos 

de pareceres distintos para discussão. 

“Há, nos parece [Acolhimento], um problema metodológico grave que consiste em 
“xxxxxxx” – o autor separa os verbos a partir do critério ‘“xxxxxxx”’ –, aplica os testes 
de “xxxxxxx” para concluir “xxxxxxx” [Monoglossia]. Há circularidade no 
procedimento [Monoglossia]. Essa circularidade se apresenta de maneira mais 
aguda quando notamos [Acolhimento] que a conclusão do autor de que a classe 
semântica está garantida porque todos os verbos apresentam uma mesma “xxxxxxx”  
(de sujeito instrumental) só [Contra-Expectativa] se sustenta porque já havia uma 
classe “xxxxxxx” (pré-)selecionada. Considere-se [Monoglossia], por exemplo, o 
“xxxxxxx”. Supostamente [Acolhimento], “xxxxxxx” passa no teste proposto pelo 
autor, na medida em que nele pode-se detectar [Acolhimento] a estrutura 
[“xxxxxxx”] e certamente [Confirmação de Expectativa] ele não [Negação] é um 
“xxxxxxx”, portanto [Confirmação de Expectativa] ele não poderia compartilhar 
[Acolhimento] a alternância de sujeito instrumental.” (R09) 

 

“As amostras “xxxxxxx”, evocadas a partir de uma figura, constituíram uma 
“xxxxxxx” corrida ou encadeada, provavelmente [Acolhimento] uma descrição, uma 
vez que a tarefa foi solicitada a partir da instrução ‘““xxxxxxx”’. Para análise, as 
amostras foram reduzidas pelo critério de ‘“xxxxxxx”. Pergunta-se, então: o que 
“xxxxxxx” significam em termos de “xxxxxxx” e “xxxxxxx” na fala corrida? 
[Acolhimento]” (R18) 

 

Nos exemplos revelam-se estratégias dos pareceristas para obter solidariedade do 

interlocutor, posicionando-se por meio de expressões modais de probabilidade (“pode-se 

detectar”, “poderia compartilhar”, “supostamente”, “provavelmente”), de posicionamento em 

primeira pessoa (“nos parece”, “notamos”, “sugerimos”), assim como recorrência a pergunta 

não retórica (“o que “xxxxxxx” significam em termos de “xxxxxxx” e “xxxxxxx” na fala 

corrida?”), como uma aparente forma de proporcionar ao interlocutor a oportunidade de 

responder. Esses recursos, provavelmente, traduzem um tom mais polido e mais sutil para a 

avaliação, mesmo em se tratando de demandas do parecerista.  

De acordo com Brown e Levinson (1987), estratégias como essas de polidez 

demonstram a intenção do autor/falante em preservar sua face, de forma que as demandas 

sejam apresentadas em forma de sugestão. Halliday (1994) também menciona estratégias 

realizadas por meio de metáforas interpessoais, uma vez que, ao utilizarem proposições como 

“pode-se dizer”, “caberia dizer”, e propostas como “precisam ser feitas”, “seria necessário 

haver ocorrências”, “deveriam ser revistos”, tornam evidente que algo é informado, pedido e 
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desejado, sendo apresentados de forma sutil, substituindo outra possível escolha, como, por 

exemplo, “É dito que” ou “Faça isso ou aquilo”.  

No parecer R09, analogamente ao que ocorre no parecer R07, há instanciações 

predominantemente reveladoras de Acolhimento, embora, o parecerista também apresente 

enunciados de Contração Dialógica, por Contra-Expectativa (“só”, “não”), Confirmação de 

Expectativa (“certamente”, “portanto”) e por monoglossia (“Considere-se”), os quais mostram 

que a abertura conferida pelo parecerista nas ocorrências de Acolhimento não é total, pois há 

também outros enunciados que quebram essa abertura.  

A Atribuição, outro recurso de Expansão Dialógica, é realizada por meio de duas 

categorias: Reconhecimento e Distanciamento. Ao recorrer a recursos de Atribuição, o 

parecerista centra seu posicionamento em um participante externo, reconhecendo, dessa 

forma, outras posições de valor além da sua mesma.  

Embora não sejam a maioria as ocorrências de Expansão Dialógica, as instanciações 

características de Atribuição indicam que o produtor textual se distancia da proposição, dado 

que se confirma nos números de ocorrências das categorias Reconhecimento, com 56 

ocorrências, e de Distanciamento, com 19 ocorrências. Seguem exemplos de Reconhecimento 

e Distanciamento. 

“Em particular, o autor não explicita [Negação] o que quer dizer com ‘“xxxxxxx”’, e 
logo em seguida, nas notas 3 e 4 , a questão fica obscura. Veja-se [Monoglossia]: 

Em (2d) diz [Reconhecimento] que o “xxxxxxx” é apagado, quando [Contra-
Expectativa] há um “xxxxxxx” na sentença  

Em (2e) diz [Reconhecimento] que há “xxxxxxx”, mas [Contra-Expectativa] a 
sentença apresenta [Reconhecimento] um “xxxxxxx” e (uma categoria diferente de 
‘“xxxxxxx”’, nesse enfoque teórico). 

A nota 3 não é explícita [Negação] e, dessa forma, contradiz [Reconhecimento] o 
que o autor declara [Distanciamento] no texto quando afirma [Distanciamento] 
que ‘“xxxxxxx”’. Se o autor propõe [Reconhecimento] que há “xxxxxxx”  em (2e), 
por exemplo, como diz [Reconhecimento] que é difícil aceitar “xxxxxxx”? 
[Acolhimento] Ou seja, quando sabemos se é possível “xxxxxxx” ou não? 
[Acolhimento]” (R02) 

 

No parecer R02, o parecerista reconhece a voz do articulista (Reconhecimento), 

principalmente ao utilizar os processos verbais “dizer” “apresentar” e “contradizer”, e se 

posiciona contrário aos enunciados dele por meio de recursos de Contração Dialógica por 
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Contra-Expectativa (“mas”, “quando”) e por lançar perguntas, mostrando sua dúvida em 

relação ao que foi apresentado. Portanto, é possível identificar a voz do articulista, embora seu 

posicionamento seja avaliado negativamente. Ocorrências típicas de Negação (“o autor não 

explicita”; “a nota 3 não é explícita”) e de monoglossia contribuem para mostrar a 

responsabilidade máxima do parecerista nessas avaliações.  

Exemplos de Distanciamento, por meio de processos verbais “declarar” e “afirmar”, 

por outro lado, mostram que o parecerista se distancia do enunciado apresentado pelo 

articulista, deixando a responsabilidade do que é enunciado por conta do articulista, uma vez 

que este declara e afirma.  

Passo a seguir à análise do Subsistema Gradação nos pareceres do grupo R. 

 

3.3.3.3 Significados de Gradação nos pareceres do grupo R 

 

O Subsistema Gradação é responsável pela intensificação ou mitigação das avaliações 

realizadas nos Subsistemas Atitude e Engajamento. No grupo de pareceres R, esse Subsistema 

totaliza 168 ocorrências, com o predomínio das avaliações características do eixo Força (151 

ocorrências), com predomínio de significados de Intensificação (99). O eixo Foco apresenta 

menos ocorrências (17), sendo todas de sentido negativo, sinalizando Precisão no significado. 

O quadro a seguir resume as ocorrências dos eixos Força e Foco no grupo de pareceres R.  

Gradação 
Força 151 (90%) Foco/ Precisão 17 (10%) 

Intensificação Quantificação 
Positivo Negativo 

Positivo Negativo Positivo Negativo 
07 92 01 51 - 17 

99 (59%) 52 (31%) 17 (10%) 
Total: 168 ocorrências 

Quadro 3.18 -- Ocorrências de Gradação nos pareceres do grupo R  

 

Podemos observar no quadro que a maioria das ocorrências de Gradação é realizada 

para modificar avaliações negativas, totalizando 160 ocorrências (92, 51, 17), das 168 no 

total. Analisando os dados do quadro separadamente, observa-se que os pareceristas utilizam 

mais recursos de Intensificação (99) do que de Quantificação (52), indicando um reforço da 

avaliação por meio de elementos intensificadores, tornando-a mais enfática. Dentre os 
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elementos lexicais mais utilizados pelos pareceritas na avaliação, destacam-se: “mais”, 

“muito”, “bastante”. Apesar de não fazerem parte de uma gama maior de ocorrências, outros 

elementos intensificadores foram utilizados na avaliação, tais como: “extremamente”, 

“maior”, “claramente”, “demais”, “tão”, “principalmente”, “fundamentalmente”, “qualquer”, 

“principais”, “piamente”, “sérios”, que também foram utilizados com significado negativo. O 

exemplo a seguir mostra algumas das ocorrências dos itens lexicais mais ocorrentes. 

“O trabalho abarca muito material e não atende aos três temas abordados 
adequadamente. 

O autor/ a autora precisa organizar os seus pensamentos numa forma mais 
cristalina e didática para motivar o leitor a continuar lendo. Julgamos a conclusão 
bastante sumária sem voz do autor/ da autora em comparação com o tamanho do 
artigo submetido..” (R10) 

Nesse excerto, os intensificadores de Gradação reforçam a avaliação negativa do 

trabalho. Os recursos de Gradação por Força/Intensificação estão inseridos em 

posicionamentos, enfatizando que o referido “trabalho abarca muito material”, devendo 

organizar o raciocínio de “forma mais cristalina” e que a conclusão é “bastante sumária”. Ao 

optar por esses intensificadores, o parecerista destaca a avaliação em relação ao trabalho, 

cujas intensificações modificam um nome (“material”) e três adjetivos (“cristalina”, 

“didática”, “sumária”).  

Martin e White (2005) estabelecem que o recurso de Gradação/Força/Intensificação 

pode ser realizado por meio de itens pertencentes ao mesmo campo semântico ou por palavras 

com a mesma conotação. No mesmo parecer ilustrado anteriormente (R10), foram 

encontradas ocorrências desse tipo, como se pode ver no excerto a seguir. 

“Muitos nomes, fatos e conceitos são apresentados ou ‘jogados’ sem levar em conta 
que nem todos os leitores têm uma leitura e um domínio da área de estudo como 
parece ser o caso do autor/da autora. Muitas referências históricas devem ser 
“trabalhadas” e explicitadas em nota de rodapé para fazer a argumentação avançar 
[...].  

O autor; a autora se refere às noções de “xxxxxxx” e “xxxxxxx”  (p. 4, 1º parágrafo, 
linha 5 e torna a mencionar as noções (p. 6, 2º parágrafo, linha 1) sem 
exemplificação em “xxxxxxx” ou em “xxxxxxx”. O leitor recebe ainda mais 
informação ‘jogada e não trabalhada’ nas referências a “xxxxxxx” e à “xxxxxxx”. 

[...] Sem uma seleção crítica a respeito da ‘“xxxxxxx” que o autor/ a autora quer 
relatar, o leitor é simplesmente bombardeado com uma pletora de nomes sem poder 
avaliar direito a importância “xxxxxxx” dos indivíduos citados [...] 

Sem dúvida, o autor/ a autora tem idéias, leitura e estudo. Mas, as idéias não são 
bem argumentadas e organizadas.” (R10) 
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Esse excerto é uma amostra do tipo de avaliação negativa do parecerista, em que ele se 

posiciona de forma predominantemente monoglóssica, utilizando enunciados afirmativos, tais 

como em: “Muitos nomes, fatos e conceitos são apresentados ou ‘jogados’”; “O leitor recebe 

ainda mais informação ‘jogada e não trabalhada’”, dentre outros; ou por recursos de 

Contração Dialógica, como em: “sem levar em conta que nem todos os leitores têm uma 

leitura e um domínio da área de estudo; sem exemplificação em francês ou em português”; 

“Sem uma seleção crítica a respeito da ‘história’ que o autor/ a autora quer relatar”; “Mas, as 

idéias não são bem argumentadas e organizadas”, configurando sua intenção em não dialogar 

com o articulista, ou, quando proporciona alguma oportunidade de diálogo, o faz de modo 

mais restritivo, para dificultar a interação. Para reforçar a avaliação consideravelmente 

negativa, há o uso de sequência de palavras com o mesmo sentido semântico 

(“nomes”/“fatos”/“conceitos”; “apresentados”/“jogados”; “trabalhadas e explicitadas”; 

“jogada”/“trabalhada”; “ideias”/“leitura”/“estudo”), assim como palavras de sentido 

pejorativo (“jogados”, “bombardeado”), intensificando, dessa forma, a crítica e os aspectos 

negativos identificados no artigo avaliado. 

Com relação às realizações sinalizadoras de Quantificação, verificam-se realizações de 

significados negativos, sobretudo pelos itens lexicais: “vários”, “muitos(as)”. Outros 

elementos lexicais são escolhidos pelos pareceristas, como “inúmeros(as)”, “diversas”, 

“qualquer”, “único”, “poucos(as)”, dentre outros. Os exemplos a seguir mostram ocorrências 

dos elementos lexicais mais utilizados nesse grupo de pareceres. 

“1: O abstract (em inglês) necessita de revisão, pois há várias inadequações formais. 

2- O uso de vírgulas: vários períodos poderiam ter maior clareza, caso houvesse um 
uso mais freqüente e correto de vírgulas (vírgulas entre sintagmas adverbiais / 
preposicionais e orações adverbiais; separação indevida entre sujeito e predicado). ” 
(R07) 

 “As análises apresentadas são problemáticas em vários aspectos. Por exemplo, a 
asserção “xxxxxxx”  (seção 3.6, p. 10) não encontra quase nenhuma evidência nos 
dados reproduzidos no corpo do próprio artigo. Além disso, em vários momentos 
são feitos julgamentos de valor sobre a propriedade das ações dos participantes das 
interações analisadas, isso com base em critérios pessoais do/a autor/a” (R20) 

Nesses excertos, ocorrem avaliações sobre os tópicos Língua, Forma (R07) e Análise 

(R20). Os elementos quantificadores (“vários”, “quase nenhuma”, “várias”) corroboram para 

a expressão de significados negativos da avaliação, no que se refere ao campo semântico 

Apreciação. Aparentemente, o uso de elementos quantificadores parece ser uma estratégia do 

parecerista para sinalizar a existência de aspectos inadequados nos artigos, ainda que de forma 
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genérica, uma vez que sinalizam ideia ampla e não restrita acerca de “quantos(as)” e “quais” 

são os problemas especificamente. 

Com relação ao recurso Foco, verificaram-se no corpus 17 ocorrências, todas com 

sentido avaliativo negativo. O elemento lexical mais recorrente foi a palavra “tudo”/“todo(a)”. 

Seguem alguns exemplos. 

“Ora, tudo o que o trabalho fez foi mostrar como “xxxxxxx”  representam o lugar 
“xxxxxxx”. Mostrar que ela se encontra no espaço “xxxxxxx” é ainda um trabalho por 
ser feito.” (R01). 

“Em termos metodológicos gerais, a hipótese que sustenta a abordagem do autor 
não está descrita de maneira suficientemente explícita para que se possa 
compreendê-la.” (R09) 

 “O trabalho não apresenta nenhuma originalidade. Toda a questão sobre a relação 
entre teoria e prática é uma resenha, como reconhece o próprio autor (p. 4), de 
Granger.” (R16) 

Nos excertos de R01, R09 e R16, as escolhas dos pareceristas tornam o enunciado 

enfático, acentuando a avaliaçao do trabalho. No primeiro excerto, ao abordar o tópico 

Resultado, o parecerista utiliza o item lexical “tudo” para destacar a falta de informação ou a 

inadequação encontrada no artigo avaliado. No segundo excerto, na abordagem do tópico 

Metodologia, ao escolher o elemento “suficientemente”, o parecerista avalia a falta de 

totalidade que deveria ser apresentada na metodologia da pesquisa. No terceiro excerto, há 

ocorrência de quantificador (“nenhuma originalidade”) para revelar a fraca contribuição que o 

artigo pode oferecer ao leitor e o uso do item lexical “toda” para abranger a escrita sobre 

teoria e prática, que, de acordo com o parecerista, não passa de uma resenha. Vê-se, portanto, 

que as instanciações de Foco, utilizadas nesse grupo de pareceres com sentido negativo, foram 

empregadas como recursos para mostrar a avaliação envolvendo um todo ou grande parte de 

que foi avaliado. 

A análise do Subsistema Gradação no grupo de pareceres R, portanto, revelou que os 

avaliadores utilizaram recursos de Gradação com significados eminentemente negativos, o 

que demonstra a intensidade do parecerista ao apresentar a avaliação do trabalho.  

Após apresentação e discussão dos Subsistemas de Avaliatividade no grupo de 

pareceres R, trago, na próxima seção, uma síntese do que foi visto no referido grupo. 
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3.3.3.4 Síntese das discussões sobre os pareceres do grupo R 

 

Sintetizando os dados desse grupo de pareceres, as análises mostram que os tópicos 

mais avaliados foram Língua, Análise e Argumentação. Com índice menor de ocorrências, 

os pareceristas recorreram aos tópicos Teoria, Contribuição, Forma, Tema, Metodologia, 

Bibliografia e Objetivo. Os tópicos Resultado, Resumo/Abstract e Título apresentaram 

menos de 10 ocorrências cada. Verificou-se que 8% das avaliações são positivas e 92% 

negativas e que, excetuando-se o tópico Tema, considerado positivamente pelo valor social 

(Valoração), todos os outros apresentam predomínio de avaliações e Julgamentos negativos.  

A análise do Subsistema Atitude revela predomínio de avaliações negativas (92%), 

realizadas predominantemente pelo campo semântico Apreciação (66%), sendo as 

ocorrências, em ordem decrescente de incidência, relativas à Composição, Valoração e 

Reação. Foram identificados recursos do campo semântico Julgamento referente ao 

comportamento do parecerista (33%), destacando-se realizações de sentido negativo sobre a 

Capacidade do articulista na maioria dos tópicos. A categoria Veracidade apresenta todas as 

avaliações negativas, denotando falta de confiança do parecerista relativa, principalmente 

quando se refere aos tópicos Análise e Argumentação. 

O campo semântico Afeto apresentou ocorrências consideravelmente discretas, 

totalizando 2% do total de ocorrências, mostrando que sentimentos e emoções não fazem 

parte das escolhas lexicais dos pareceristas. Esse dado confirma uma das características de 

escrita acadêmica, que, geralmente, não apresenta subjetividade e emoção nos textos. 

Sintetizando a análise do Subsistema Engajamento, os pareceristas optam, 

predominantemente, por escolhas heteroglóssicas, sendo a maioria com significados 

avaliativos negativos, e oferecem poucas oportunidades ao leitor de interagir. É possível ver 

também que nos posicionamentos heteroglóssicos, ocorre o predomínio de Contração 

Dialógica, pelas categorias Refutação (Negação e Contra-Expectativa) e Ratificação 

(Confirmação de Expectativa). Esse dado pode indicar que, embora haja possibilidade 

dialógica, ela pode estar camuflada, sinalizando, portanto, uma pseudo-dialogia. Realizações 

de Expansão Dialógica foram realizadas predominantemente pela categoria Acolhimento, 

especificamente por meio de elementos modais, por posicionamento em primeira pessoa e por 

perguntas, possibilitando a interação com o interlocutor. Também foi possível identificar 
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nessa categoria realizações de Reconhecimento, sinalizando a avaliação do parecerista 

valendo-se da voz do próprio articulista.  

O Subsistema Gradação é realizado em grande parte dos pareceres pelo recurso Força, 

categorias Intensificação (59%) e Quantificação (31%), com significados predominantemente 

negativos. A análise mostra que os intensificadores tornam a avaliação mais explícita, ao 

invés dos quantificadores, que, em grande parte, sinalizam os problemas de maneira mais 

abrangente e menos específica.  

O objetivo do presente capítulo foi apresentar as discussões referentes aos tópicos 

abordados pelos pareceristas nos grupos de pareceres e associá-los aos três Subsistemas de 

Avaliatividade. No próximo capítulo, apresento as considerações finais, com o intuito de 

mostrar os resultados obtidos e as eventuais contribuições. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

"Se quer compor o livro, aqui tem a pena, 
aqui tem papel, aqui tem um admirador; 
mas, se quer ler somente, deixe-se estar 
quieta, vá de linha em linha; dou-lhe que 
boceje entre doutros capítulos, mas espere o 
resto, tenha confiança no relator destas 
aventuras."  

(Machado de Assis, 1904)70 

 

Esta pesquisa analisou a avaliação em pareceres de uma revista científica da área de 

Linguística, tendo como arcabouço teórico-metodológico os pressupostos da Linguística 

Sistêmico-Funcional e do Sistema de Avaliatividade. A escolha por essa abordagem 

justificou-se pela oportunidade oferecida ao pesquisador de analisar o texto levando em 

consideração o contexto em que é produzido, além do destaque dado aos significados 

presentes na linguagem. A perspectiva interpessoal possibilitou o estudo das relações entre 

parecerista e seu(s) interlocutor(es) e do posicionamento dos pareceristas ao apresentarem as 

avaliações.  

O corpus da pesquisa é constituído por 67 pareceres, organizados em três grupos: 

pareceres de artigos aprovados sem restrições (A), pareceres de artigos aprovados com 

restrições (AR) e pareceres de artigos reprovados (R). A análise dos dados identificou todas as 

ocorrências avaliativas (Atitude) e o posicionamento dos pareceristas (Engajamento), assim 

como os recursos de intensidade ou mitigação das avaliações nos enunciados (Gradação). A 

recorrência ao programa WordSmith Tools (SCOTT, 1996), embora de forma muito discreta, 

serviu para mostrar o tamanho do corpus, especificamente, a contagem de palavras do corpus 

geral, e para mostrar o tamanho de cada parecer nos respectivos grupos. Auxiliou também na 

identificação das palavras mais recorrentes nos grupos de pareceres e da ocorrência desses 

elementos lexicogramaticais em cada contexto de situação.  

                                                   
70 ASSIS, Machado de. Obra Completa. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1994. s.p. 

 



189 

 

Os procedimentos metodológicos foram adaptados de Martin e White (2005, p. 69-

261), o que norteou igualmente a análise dos dados, possibilitando demarcar no nível 

oracional as instanciações avaliativas, isto é: 1) identificar os elementos avaliativos 

atitudinais, de posicionamento dos pareceristas e os graus de intensificação ou mitigação 

dessas avaliações; 2) classificá-los; e 3) quantificá-los. 

A primeira etapa da análise envolveu a articulação entre o que é solicitado aos 

pareceristas nas questões objetivas e as justificativas apresentadas por eles. Esses dados foram 

obtidos a partir das respostas dos pareceristas nos quadros do formulário usado para o parecer, 

sendo o primeiro deles constituído por perguntas sobre o título do trabalho; a organização e 

apresentação dos títulos e subtítulos; a composição do resumo/abstract; a necessidade de 

revisão da linguagem e a classificação do trabalho como artigo. Essa análise revelou que os 

três grupos de pareceres apresentam maioria de respostas a essas perguntas, isto é, índices 

acima de 90% dos pareceres do grupo A, de 74% do grupo AR e de 75% no grupo de R.  

É importante destacar que, além da resposta ao referido quadro, é esperado que o 

parecerista justifique sua avaliação no que tange a cada resposta marcada. Como visto no 

parágrafo anterior, apesar de os pareceristas terem indicado resposta na maioria das perguntas, 

o índice de discussão dos referidos itens foi baixo, conforme revelou a análise linguística, 

exceto no que diz respeito ao item referente à necessidade de revisão da linguagem, 

principalmente, nos grupos de pareceres AR e R, cuja questão foi abordada pelos pareceristas 

em mais de 80% das justificativas. Mesmo não apresentando um índice alto de abordagem 

desse item no grupo de pareceres A, verificou-se que 54% dos pareceristas consideram essa 

questão merecedora de algum tipo de comentário. Esse dado é relevante, porque mostra a 

importância dedicada pelo parecerista aos aspectos referentes à escrita acadêmica, 

especificamente, à escrita formal da língua. Dado semelhante foi encontrado na pesquisa de 

Ramos-Álvarez et al. (2008) sobre pareceres da área de conhecimento de Psicologia, 

revelando que questões relativas à língua são frequentes em pareceres nessa área de 

conhecimento. Esse dado corroborou a análise linguística sobre o cuidado necessário com a 

apresentação formal da língua em artigos acadêmicos.   

A análise das respostas referentes à seção em que o trabalho deve ser inserido é 

importante, porque é nelas que os pareceristas classificam os trabalhos, no caso desta 

pesquisa, de publicação como artigo. Embora não representem a maioria das ocorrências, 

ocorreram indicações de publicação do trabalho como retrospectiva ou como ensaio, o que 
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pode levar o leitor do parecer a certa dúvida acerca da seção em que o trabalho efetivamente 

será publicado. Nesse caso, seria pertinente a observância dessa ocorrência para que o parecer 

seja uniforme e coerente em todos os sentidos. Melhor dizendo, diante desse resultado, 

considero interessante maior atenção por parte da revista RL1 no sentido de verificar se as 

justificativas apresentadas no texto são coerentes com as marcações nos quadros 

disponibilizados. Houve casos em que o parecerista indicava que o trabalho deveria ser 

publicado como artigo e depois justificava que deveria ser publicado como ensaio ou 

retrospectiva, por exemplo.  

É importante destacar que esse tipo de disparidade entre a marcação no quadro e a 

justificativa também foi observado no que se refere ao item 5, cuja pergunta referia-se à 

“necessidade de revisão de Linguagem”. No grupo de pareceres A, por exemplo, houve 

marcação negativa quanto a essa pergunta, embora no texto de justificativa tenham sido 

identificadas sugestões de correção e de mudança relativas a questões morfossintáticas.  

A análise possibilitou identificar 13 tópicos abordados pelos pareceristas: Análise, 

Argumentação, Bibliografia, Contribuição, Forma, Língua, Metodologia, Objetivo, 

Resultado, Resumo, Tema, Teoria e Título. Os dados obtidos mostram que alguns desses 

tópicos estão contidos nas perguntas do quadro para marcação de resposta (Língua, Resumo 

e Título) e no parágrafo direcionado ao parecerista (Argumentação, Bibliografia, 

Contribuição, Objetivo e Teoria). Uma das questões emergentes da análise refere-se a 

alguns tópicos abordados nos pareceres e não apresentados nem no quadro, nem no referido 

parágrafo, o que ocorre com a abordagem sobre os tópicos Análise, Forma, Metodologia, 

Resultado e Tema, identificados na análise linguística, embora não tenham sido questionados 

nas perguntas. 

Tendo como base, então, esses resultados, uma sugestão seria uma adaptação no 

quadro disponibilizado no parecer, para que apresente perguntas mais detalhadas e pontuais, 

que contemplem os tópicos encontrados na análise linguística, para facilitar a avaliação do 

parecerista. Outra sugestão que emergiu dessa análise refere-se à inclusão de uma questão 

sobre a adequação do artigo analisado na revista RL1, pois foram encontrados pareceres com 

avaliações positivas sobre os artigos, embora, na opinião dos pareceristas, alguns deles não se 

enquadrassem no nível de exigência e/ou de interesse da revista RL1. 

O segundo quadro disponibilizado no parecer referia-se à marcação da decisão do 

parecerista, no qual ele indicaria a recomendação do artigo para publicação sem restrições, 
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para publicação com restrições ou reprovação. A análise referente a esse quadro revelou que 

pouco mais de 50% dos pareceres dos grupos de A e R repetem essa avaliação no texto, 

perfazendo, respectivamente, um total de 58% e 55% das ocorrências. No grupo de AR, o 

índice é menor, totalizando 29% das respostas.  

No caso dos grupos de pareceres A e R, esse dado pode revelar a certeza do parecerista 

em relação à decisão, reiterando no texto do parecer sua aprovação ou reprovação. No caso do 

grupo de AR, a análise linguística possibilitou visualizar o posicionamento do parecerista, 

sobremaneira, de forma sutil, usando modalidades, por meio de elementos moduladores e 

modalizados, implicando, assim, mais suavidade no discurso e menos comprometimento. 

Talvez seja esse um dos motivos que justifiquem a não retomada da decisão na justificativa do 

parecerista. 

Outro dado identificado referiu-se à ausência de marcação no quadro, isto é, em 8% de 

A, 17% de AR e 10% de R, tendo sido possível identificar a decisão do parecerista somente 

na justificativa do parecer. Essas ocorrências podem sinalizar a importância da apresentação 

suficientemente clara e detalhada da avaliação na justificativa, de modo que, na ausência de 

marcação no quadro, a decisão possa ser compreendida no texto do parecer e a decisão 

divulgada adequadamente, sem incerteza.  

Com relação à correspondência entre a marcação no quadro sobre a decisão final, 

verificou-se que no grupo de pareceres R houve coerência entre o que é marcado no quadro e 

as respostas dos pareceristas. Em alguns pareceres, inclusive, o parecerista indicava a 

reformulação e a reapresentação do artigo após modificações substanciais, como orientado 

pela revista RL1. 

Nos grupos de pareceres A e AR, entretanto, foram identificadas ocorrências 

sinalizadoras de incoerência entre a resposta apresentada nesse quadro e a resposta 

apresentada no texto do parecer. No grupo de pareceres AR, algumas marcações no respectivo 

quadro não condisseram fielmente com o que foi apresentado no texto de justificativa. Por 

exemplo, o parecerista indicou a publicação do artigo com modificações mínimas, embora 

apresentasse uma série de sugestões de mudança, inclusive orientando que “o trabalho seja 

reescrito”, ou que é digno de “uma revisão geral muito fina”, ou sugerisse “a aceitação do 

trabalho com modificações substanciais”. Esses são alguns dos casos em que ficaram 

evidentes as incoerências na avaliação.  
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No grupo de pareceres A, apesar de formado por artigos aprovados para publicação 

sem restrição alguma, dentre os 12 pareceres do grupo, foram constatadas restrições ou 

sugestões de algum tipo de mudança em 08 pareceres. A análise indicou a apresentação de 

comentários, sugestões e críticas negativas, principalmente referentes aos tópicos Forma e 

Análise. Esses dados demonstram que a presença de restrições em tais artigos poderia ser um 

indicador de que eles poderiam ser enquadrados no grupo de pareceres AR e não A, como foi 

discriminado no quadro. Essa análise mostrou o cuidado que a revista precisa ter para 

fiscalizar, para se certificar de que os artigos aprovados para publicação sem restrições 

realmente o são ou se os que apresentam algum tipo de restrição, mesmo mínima, devem ser 

enquadrados no grupo de pareceres aprovados com restrições mínimas. 

Sintetizando a análise da articulação entre as informações contidas nos quadros e no 

parágrafo endereçado ao parecerista, conforme visto anteriormente, considero importante 

destacar o cuidado que a revista RL1 precisa ter no sentido de divulgar incoerências relativas 

às respostas apresentadas no quadro e no texto de justificativa. Essa análise pode reiterar a 

importância do papel do editor da revista, tendo em vista que, dentre suas competências, 

consiste coordenar todo o processo de avaliação do trabalho submetido e providenciar o 

encaminhamento do resultado da avaliação ao respectivo autor.  

Conforme apresentado no Apêndice B, os pareceres não revelaram equivalência 

quanto ao número de palavras, variando-se esse aspecto no grupo de pareceres A (justificativa 

contendo entre 20 e 1.145 palavras), AR (variação entre 136 e 4.087 palavras) e R (variação 

de 81 e 1.510 palavras). Como se viu, o grupo de pareceres A trouxe justificativas menores do 

que os demais grupos, evidenciando uma avaliação mais enxuta, uma vez que foi menos 

frequente a indicação de problemas, ou seja, os pareceristas se concentraram em apresentar 

predominantemente as qualidades positivas dos artigos. Por outro lado, os grupos de AR e R 

contiveram mais elementos lexicogramaticais nas justificativas, pois o parecerista avaliava e 

apresentava argumentos que fundamentavam essa avaliação, mostrando os motivos pela 

aprovação com restrições do artigo ou reprovação. Na argumentação, os pareceristas 

apresentaram sugestões, exemplos do que foi considerado adequado e inadequado, dentre 

outros aspectos que sustentavam suas avaliações.  

A análise linguística dos grupos de pareceres mostrou a importância desses dados, 

uma vez que sinalizaram diferentes formas de justificativas apresentadas pelos pareceristas. 

Outra razão para a diversidade de extensão dos textos dos pareceres pode ser interpretada pelo 
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fato de a revista RL1 não estabelecer no comunicado enviado ao parecerista um critério com 

número mínimo ou máximo de palavras para as justificativas, deixando isso a critério do 

parecerista. 

Vale relembrar que o tamanho do corpus (34.707 palavras) contribuiu para a 

realização da análise predominantemente manual, possibilitando a identificação e marcação 

dos assuntos nos próprios textos, assim como dos Subsistemas de Avaliatividade com suas 

respectivas categorias e significados.  

Com relação aos significados avaliativos, como era de se esperar, os pareceres do 

grupo A apresentaram mais avaliações positivas (67%). No entanto, o que surpreende refere-

se ao fato de, em um grupo de pareceres A, terem sido apresentadas avaliações negativas 

(33%). Esse dado deve ser considerado, principalmente, pelo fato de que as avaliações 

negativas estavam associadas ao tópico Forma, ou seja, apesar de a maioria das avaliações 

referentes a outros tópicos terem sido positivas, os artigos apresentavam problemas com 

relação à estrutura, à apresentação das referências e das citações. Por outro lado, merecem 

destaque os tópicos Argumentação, Bibliografia, Contribuição, Língua, Metodologia, 

Tema e Teoria, por terem sido avaliados positivamente. 

Os grupos de pareceres AR e R apresentaram predomínio de avaliações negativas 

(83% e 91%, respectivamente), dado esperado, uma vez que se tratava de pareceres não 

aprovados de imediato, pois necessitavam de revisão mínima ou substancial, ou reformulação 

total. Os principais problemas apontados nesses grupos referiram-se aos tópicos Língua, 

Análise e Argumentação, dado considerável, uma vez que a compilação desses três tópicos 

em um texto acadêmico é de grande importância, pois são três tópicos que, se desenvolvidos 

adequadamente, podem possibilitar a aprovação dos artigos sem restrições.  

Os grupos de pareceres AR e R apresentaram algumas singularidades e diferenças 

relativas à avaliação dos tópicos. Nos dois grupos, os tópicos Forma,Teoria e Metodologia 

foram abordados com predomínio de avaliações negativas. Os tópicos Contribuição e Tema 

receberam mais avaliações positivas no grupo de pareceres AR e os tópicos Contribuição, 

Bibliografia e Resultados, mais avaliações negativas no grupo de R. Nos três grupos de 

pareceres, os tópicos Resultado, Resumo e Título foram os menos discutidos em AR e R. No 

grupo de A, não houve discussão sobre o tópico Resumo. 
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Com relação à análise das avaliações atitudinais, nas quais se destacaram os campos 

semânticos do Subsistema Atitude (Apreciação, Julgamento e Afeto), a análise revelou 

predomínio do campo semântico Apreciação, com 91%, 52%, 66% nos grupos de A, AR e R. 

Em seguida, predominou o campo semântico Julgamento, com 8%, 46% e 33% nos grupos de 

A, AR e R e, como era de se esperar, o campo semântico Afeto, com respectivamente, 1%, 

2% e 1%. Esses dados podem sinalizar que o parecerista dedica maior atenção à avaliação do 

trabalho em si, submetido para análise (Apreciação) e, em seguida, ao comportamento do 

autor (Julgamento). No grupo de pareceres AR, ocorreu mais direcionamento ao articulista, 

pois são mais frequentes as incidências de Julgamento. Os dados sinalizaram que os 

pareceristas não se envolveram emocionalmente no discurso e nas avaliações. Prova disso foi 

a discreta quantidade de realizações reveladoras de sentimentos e emoções por parte dos 

pareceristas. Esse dado confirmou a pequena incidência de instanciações da categoria Afeto.  

Considerando as categorias do campo semântico Apreciação, os dados revelaram 

predomínio da categoria Composição, revelando a importância dedicada pelo parecerista no 

que se referia ao conjunto do trabalho. Diante das perguntas norteadoras de reconhecimento 

dessa categoria (“O artigo é bem elaborado?”, “O artigo apresenta ordem adequada dos 

itens?”, “O artigo é fácil de entender?”), as respostas foram predominantemente negativas nos 

grupos de AR e R, ou seja, os pareceristas avaliaram negativamente a composição dos artigos, 

a forma como esses artigos foram elaborados e apresentados, destacando os detalhes, pois 

faziam parte de um todo. No grupo de pareceres A, apesar do equilíbrio entre avaliações 

positivas e negativas, viu-se que o parecerista destacou as críticas negativas aos tópicos 

Forma e Análise, que receberam avaliações de significado negativo, sinalizando problemas 

ou sugerindo mudanças na forma ou estrutura do trabalho, envolvendo questões relativas à 

apresentação de citação, de referências bibliográficas, de títulos e subtítulos, dentre outros. 

Foram identificadas também críticas negativas relacionadas à realização da análise. Esse dado 

é, de certa forma, intrigante, uma vez que, ao se tratar de um grupo de pareceres A, não 

seriam esperadas críticas negativas.  

Por outro lado, nesse mesmo grupo, avaliações positivas de Composição foram mais 

recorrentes na discussão dos tópicos Argumentação, Língua e Teoria, revelando a adequada 

apresentação desses tópicos.  

Ainda sobre essa categoria, nos grupos de pareceres AR e R, os tópicos Análise, 

Argumentação, Forma, Língua, Metodologia e Teoria apresentaram maior incidência de 
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avaliações negativas. O tópico Tema recebeu mais avaliações positivas em AR e negativas 

em R. 

A categoria Valoração, por meio da qual o parecerista indicava o valor do trabalho 

submetido para a comunidade acadêmica, foi identificada nos três grupos de pareceres. Essa 

categoria permitiu responder às perguntas norteadoras: “O trabalho valeu a pena?, “O trabalho 

tem valor social?”, “O trabalho é original?”. 

Realizações típicas de Valoração foram identificadas nos três grupos de pareceres, 

com destaque de avaliações positivas no grupo de pareceres A para os tópicos Contribuição, 

Teoria, Bibliografia e Tema.  

Viu-se a incidência de alguns tópicos considerados positivos nessa categoria no grupo 

de pareceres AR, pois a Valoração foi destacada em avaliações positivas relativas aos tópicos 

Contribuição, Teoria, Bibliografia, Tema e Resultados, mostrando que os problemas 

deveriam ser solucionados, uma vez que os artigos eram relevantes, estavam calcados em base 

teórica importante, continham referências bibliográficas adequadas, tratavam de assunto de 

interesse e apresentavam resultados também importantes, daí o valor social das pesquisas. 

Em contrapartida, no grupo de pareceres R, os pareceristas avaliaram negativamente 

os artigos, destacando, principalmente, os tópicos Análise, Contribuição e Bibiografia. 

Esses dados puderam indicar que a análise apresentada nos artigos pode não ter despertado 

interesse, portanto, não oferecia colaboração para a área do estudo, e que as referências 

apresentadas poderiam estar inadequadas ao objetivo da pesquisa ou desatualizadas, 

perdendo, assim, seu valor social. Apesar desses problemas mais marcantes, o tópico Tema, 

nesse grupo de pareceres e nessa categoria, foi avaliado positivamente, revelando que o 

assunto tratado era de relevância do ponto de vista do parecerista. 

A categoria Reação, que responde as perguntas: “Isso agrada?”, “Isso cativa?”, foi 

encontrada de forma mais discreta nos três grupos de pareceres. O grupo de pareceres R foi o 

que apresentou maior número de instanciações, tendo sido as avaliações consideravelmente 

negativas, principalmente, as relacionadas aos tópicos Análise, Argumentação, Língua, 

Metodologia, Objetivo e Teoria. 

No grupo de A, o parecerista destacou sua Reação positiva, sobretudo quando abordou 

o tópico Argumentação e Língua. No grupo de pareceres AR, o parecerista destacou sua 

Reação negativa para o tópico Análise e positiva para os tópicos Argumentação e Tema.  
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Com relação ao campo semântico Julgamento, a análise revelou predomínio de 

avaliações negativas, exceto no grupo de pareceres A, com equilíbrio de ocorrências positivas 

e negativas, enfatizando a competência do articulista. No grupo de pareceres A, todas as 

instanciações são relativas à Capacidade do autor do artigo, havendo mais significados 

positivos sobre o tópico Argumentação e negativos sobre o tópico Análise. Esse dado é mais 

um indicador da existência de problemas nesse grupo de pareceres. Pode-se ver que o 

parecerista responsabiliza o autor do artigo pela boa argumentação apresentada, porém, 

critica-o no que se refere à análise. 

O Julgamento sobre a Capacidade dos articulistas foi destacado de modo negativo nos 

grupos de pareceres AR e R. Os tópicos Língua, Argumentação, Análise e Teoria foram os 

que mais receberam críticas, indicando que os articulistas não desenvolveram de forma 

apropriada os tópicos citados.  

Ao abordarem o comportamento dos autores dos artigos quanto à honestidade, pela 

categoria Veracidade, os dados mostraram também Julgamentos negativos nos grupos de 

pareceres AR e R, principalmente no que se referia aos tópicos Argumentação, Metodologia 

e Teoria (AR) e Análise e Argumentação (R) 

Sintetizando, retomo as perguntas propostas por Martin (2000, p. 156), para 

identificação das categorias Capacidade (“O indivíduo é capaz, competente?”) e Veracidade 

(“O indivíduo é honesto?”). Partindo dos dados encontrados, devido à grande incidência de 

instanciações de valor negativo em AR e R, posso dizer que, referindo-se aos tópicos 

abordados, a resposta é negativa para as duas perguntas. No grupo de A, o tópico 

Argumentação recebeu Julgamentos positivos e negativos e Análise recebeu Julgamentos 

negativos. 

Finalizando os resultados atitudinais, no que se referiu ao campo semântico Afeto, os 

dados corroboraram o pressuposto de Halliday (1993, 124-125) de que o discurso acadêmico, 

convencionalmente, não apresenta realizações que denotem emoção, dado o seu caráter 

impessoal e imparcial.  

Após apresentar a síntese do Subsistema Atitude, responsável por avaliações 

linguísticas, de significado positivo ou negativo, que envolve o campo da estética 

(Apreciação), da ética (Julgamento) e das emoções (Afeto), passo à retomada dos dados 
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referentes ao posicionamento do parecerista no discurso, pelos resultados obtidos na análise 

do Subsistema Engajamento. 

A análise revelou menos ocorrências de posicionamentos monoglóssicos nos três 

grupos de pareceres, sendo 42% em A, 27% em AR e 22% em R. Pôde-se ver que o grupo de 

pareceres A se diferenciou um pouco dos outros dois grupos de pareceres porque apresentou 

índice de monoglossia um pouco maior. No entanto, ainda não atingiu a maioria de 

posicionamentos, considerando-se o total de ocorrências nesse grupo de pareceres. Esse dado 

pode revelar que, em se tratando de um grupo de pareceres com predomínio de avaliações 

positivas, as instanciações monoglóssicas podem evidenciar certeza do parecerista, o qual não 

considera importante dedicar espaço para posicionamento dialógico, ou seja, o 

estabelecimento das avaliações predominantemente positivas basta por si só, sem necessidade 

de propiciar dialogia. Verificou-se que as ocorrências dialógicas estavam relacionadas à 

sugestão ou restrição do parecerista, podendo isso ser um indício de que o parecerista não teve 

intenção de confrontar o articulista, mesmo quando se referia a problemas nos artigos. 

Nos grupos de pareceres AR e R, por outro lado, os índices de posicionamentos 

heteroglóssicos superaram consideravelmente os monoglóssicos, evidenciando maior 

possibilidade de negociação dialógica com o interlocutor. As diferenças, nesses grupos, foram 

identificadas levando-se em consideração as ocorrências de Contração e Expansão Dialógica, 

porque no grupo de AR foram menos evidentes enunciados de Contração do que de Expansão 

e no grupo de R ocorreu o contrário. No grupo de pareceres A, ainda mais divergente, as 

diferenças entre essas categorias foram muito discretas. Assim, pode-se depreender que, em 

relação aos posicionamentos heteroglóssicos, os pareceres de A restringiram abertura à 

dialogia tanto quanto proporcionaram essa abertura (equivalência entre Contração e Expansão 

Dialógica); nos pareceres de AR, a abertura foi evidente (mais Expansão Dialógica); e nos 

pareceres R, a restrição foi mais destacada nas avaliações (mais Contração Dialógica). Essa 

análise mostrou diferentes graus de responsabilidade pelo que é avaliado nos pareceres, 

havendo um nível máximo de responsabilidade assumida pelo parecerista, por meio das 

categorias de Contração Dialógica até um nível de responsabilidade mínimo em que o 

comprometimento modal é relativo, mostrando maior subjetividade do parecerista ou com 

responsabilidade atribuída a outro participante, visto pelos enunciados realizados nas 

ocorrências de Expansão Dialógica. 
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Como já sinalizado, no grupo de pareceres A, ocorreu equilíbrio entre as ocorrências 

de Contração e Expansão Dialógica, mostrando a estratégia dos pareceristas em restringir o 

posicionamento dialógico e, ao mesmo tempo, proporcionar abertura dialógica. A análise 

revelou pequena diferença entre instanciações denotativas do recurso Refutação, por meio da 

categoria Contra-Expectativa, e Ratificação, por meio da categoria Confirmação de 

Expectativa. Assim, o parecerista mostrou seu desapontamento em relação a algum enunciado 

apresentado pelo articulista, usando elementos coesivos “embora”, “mas”, “porém”, e, para 

não perder a solidariedade e apoio do interlocutor, revelando seu domínio acerca do que está 

sendo dito, ele apresentou a avaliação e a confirmou por meio de elementos coesivos como 

“pois”, “portanto”, “por isso”, “por essas razões”.  

A análise mostrou também que as sugestões e indicações de mudança nesse grupo de 

pareceres foram apresentadas de forma acolhedora, por meio de enunciados da categoria 

Acolhimento, instanciadas, principalmente, por elementos modais ou metáfora interpessoal 

(“pode-se dizer”, “precisam ser feitas”, “seria necessário haver ocorrências”, “deveriam ser 

revistos”, “caberia dizer”) e posicionamento do parecerista em primeira pessoa (“me parece”, 

“sugiro”, “sugerimos”). Essas escolhas lexicogramaticais denotaram tom polido, como uma 

forma de evitar conflito com o interlocutor, o que pareceu desnecessário, uma vez que a maior 

parte das críticas foi positiva. 

Foi possível ver também que as recorrências a enunciados típicos de Reconhecimento, 

características de Expansão Dialógica, foram uma forma de mostrar a voz do articulista, o que 

pode reforçar a avaliação positiva.  

No grupo de pareceres AR, foi verificada maior incidência da categoria Acolhimento, 

realizada predominantemente por meio de elementos modais (“deve ser repensada”, “deveria 

ser tentada”, “deveriam seguir”, “poderá levantar”, “pode levar”, “seria”), posicionamento em 

primeira pessoa (“quer me parecer”, “sugiro”, “sugerimos”), perguntas não retóricas (“ é 

fundamental para a argumentação que se desenvolve dizer que as expressões não referenciais 

podem ocupar Spec, IP?”) e modalização (“talvez”). Além dessas instanciações de 

Acolhimento, outras instanciações de Expansão Dialógica ocorreram também por 

Reconhecimento de outra voz, ou seja, o parecerista não expôs sua avaliação diretamente, 

usando citações do articulista para ancorar seu posicionamento. No entanto, essa aparência de 

possibilidade dialógica parece ter sido enfraquecida quando se levaram em consideração as 

ocorrências de Contração Dialógica, realizadas, principalmente por ocorrências do recurso 
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Refutação. Dessa forma, ao usar elementos negativos (Negação) e concessivos ou 

argumentativos (Contra-Expectativa), os pareceristas disfarçaram a oportunidade de 

posicionamento dialógico do interlocutor. A análise mostrou a preferência dos pareceristas 

por orações nas quais contrariavam um enunciado apresentado pelo articulista e orações com 

polaridade negativa para mostrar seus pontos de vista.  

Diferentemente do que foi exposto anteriormente, o grupo de pareceres R apresentou 

mais instanciações de Contração Dialógica, evidenciando maior responsabilidade no que é 

dito pelo parecerista, o qual mostrava a avaliação, assumindo a existência de outras posições, 

no entanto, enfatizava sua opinião. Essa discordância é expressa, sobretudo, por instanciações 

de polaridade negativa, configurando a categoria Negação, o que significa dificultar o 

máximo possível a abertura de espaço para dialogia. Ocorrências de Contra-Expectativa 

foram evidentes nesse grupo de pareceres, embora mais discretas, e realizadas pelos 

elementos lexicais “mas”, “entretanto”, “apesar de”,  dentre outros.  

A análise revelou índice considerável de ocorrências de Acolhimento, realizados 

predominantemente por meio de elementos modais (“parecem ser”, “podem ser”, “devem 

ser”, “podem gerar”, “poderia ser”, “pode-se detectar”, “poderia compartilhar”). Foram 

identificados também posicionamentos em primeira pessoa (“nos parece”, “notamos”, 

“sugerimos”) e perguntas não retóricas (“Se o autor propõe que há apagamento de 

complemento em (2e), por exemplo, como diz que é difícil aceitar apagamento? Ou seja, 

quando sabemos se é possível apagar ou não?”), que, aparentemente, proporcionavam ao 

interlocutor a oportunidade de responder. Com ocorrências mais discretas, o parecerista 

apresentou seu posicionamento por modalização (“supostamente, provavelmente”).  

Vale lembrar que esses recursos trouxeram um tom mais polido e mais sutil à 

avaliação, mesmo em se tratando de propostas, ou melhor, de demandas do parecerista. 

Retomo Halliday (1994), quando versava sobre realizações por meio de metáforas 

interpessoais, em instancições como “pode-se dizer”, “caberia dizer”, “precisam ser feitas”, 

“seria necessário haver ocorrências”, “deveriam ser revistos”, as quais tornam evidente que 

algo é informado, pedido e desejado. Ao apresentar as propostas por meio de metáforas 

interpessoais, o produtor textual ampliou o potencial de negociação com o interlocutor, 

tornando o comando ou pedido mais sutil, uma vez que poderia ter ocorrido outra escolha, 

como, por exemplo, “Faça isso ou aquilo” (HALLIDAY e MATTHIESSEN, 2004, p. 632-

633). 
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Sintetizando, a análise dos grupos de pareceres sob o ponto de vista do Engajamento 

revelou que os pareceristas, embora tenham recorrido a enunciados reveladores de 

oportunidade dialógica, pareciam manter estratégias para desencorajar a negociação com o 

interlocutor, cujas realizações eram evidentes pelas categorias de Contração Dialógica, 

instanciações nas quais o parecerista assumia posição diferente daquela apresentada pelo autor 

do artigo, desafiando, evitando ou restringindo a participação de vozes alternativas.  

Dando continuidade à síntese dos resultados dos Subsistemas de Avaliatividade, o 

terceiro Subsistema abordado foi a Gradação, dividido em Força e Foco, responsável pela 

intensificação ou mitigação da avaliação nos Subsistemas Atitude e Engajamento. 

A análise revelou que todos os grupos de pareceres apresentaram Gradação do tipo 

Força, destacando-se a ênfase de gradação de qualidades e processos. O tipo Foco, 

responsável pela expressão de significados não precisamente escalares, não foi identificado no 

grupo de pareceres A e foi identificado mais discretamente nos grupos de AR e R. 

As instanciações do tipo Força, mais recorrentes no corpus, foram realizadas pelos 

pareceristas, no grupo de A, para intensificar a avaliação positiva. Os elementos de 

Intensificação mais incidentes foram: “mais”, “muito”, “bastante”, “demais”, “sobretudo”, 

“bem”, “maior”, “principalmente”, “invariavelmente”, “claramente”, “maior”, 

“significativamente”. Instanciações referentes à Quantificação foram mais discretas, 

atribuindo valor quantitativo predominantemente negativo, ao contrário do que ocorre com os 

elementos intensificadores. Dessa forma, é possível entender que o parecerista utilizou 

intensificadores para exacerbar os pontos positivos na avaliação. Por outro lado, ao destacar 

os pontos negativos, o parecerista recorreu a elementos quantificadores. Segundo Martin e 

White (2005, p.150), recursos quantificadores podem servir como estratégia para ampliar a 

avaliação, mostrando os significados positivos ou negativos de forma generalizada ou 

imprecisa. 

No grupo de AR, as ocorrências de Gradação/Força/Intensificação ocorreram, em sua 

maioria, para intensificar avaliações negativas, sendo instanciadas predominantemente pelos 

intensificadores “mais”, “muito”, “maior”, “sobretudo” e “melhor”. Com relação aos recursos 

de Gradação/Força/Quantificação, a análise mostrou principalmente a recorrência ao elemento 

quantificador “alguns”. Outros itens foram encontrados, embora em menor ocorrência, como 

“vários”, “nenhum”, “outros”, “outras”, “muitos” e “certas”.  
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O tipo Foco, de Gradação, não revelou recorrência de instanciações como ocorreu com 

os recursos de Força. Apesar da discreta recorrência, esse tipo foi mais instanciado por meio 

dos itens “todos”, “todas” e “nada”, possibilitando verificar o investimento máximo da voz do 

parecerista na avaliação, mostrando a totalidade ou amplitude do seu ponto de vista. 

No grupo de pareceres R, a análise revelou realizações predominantemente negativas 

incluindo os recursos do tipo Força e com menos ocorrências do tipo Foco. Nas realizações de 

Intensificação, foram identificados elementos intensificadores que destacaram pontos 

negativos do trabalho, como: “mais”, “muito”, “bastante”, “extremamente”, “maior”, 

“claramente”, “demais”, “tão”, “principalmente”, “fundamentalmente”, “qualquer”, 

“principais”, “piamente”, “sérios”. Dentre os elementos sinalizadores de Quantificação, 

destacaram-se: “vários”, “muitos/as”, “inúmeros(as)”, “diversas”,  “qualquer”, “único”, 

“poucos(as)”. Essa análise revelou a preferência do parecerista em enfatizar a avaliação 

negativa, utilizando intensificadores e quantificadores. 

O tipo Foco, embora com número de ocorrências mais discreto, foi realizado nesse 

grupo de pareceres com significados exclusivamente negativos. O elemento lexical mais 

recorrente foi a palavra “tudo”/“todo(a)” indicando a avaliação do objeto em sua totalidade. 

Apresentada a síntese geral dos resultados encontrados nesta pesquisa, passo à 

exposição de algumas dificuldades encontradas para a realização do trabalho e das 

contribuições que a pesquisa pode proporcionar à comunidade acadêmica de um modo geral 

e, em especial, ao grupo de pesquisa GEALIN, ao qual esta pesquisa está vinculada.  

O objetivo inicial desta pesquisa era analisar os elementos avaliativos em pareceres de 

diferentes áreas de conhecimento. Apesar da dificuldade de acesso a pareceres, foram 

coletados, além de pareceres de artigos de duas revistas da área de Linguística, pareceres de 

revistas científicas da área de Física e Economia, de duas universidades públicas brasileiras. 

Considerando-se o primeiro critério de pesquisa, que foi analisar revistas classificadas como 

A1 pela CAPES, essas revistas precisaram ser descartadas do corpus, pois são classificadas 

como B1 e B2, ficando, então, a revista RL1 como a revista estudada nesta pesquisa. Esse fato 

impossibilitou o cumprimento de um objetivo inicialmente idealizado: comparar a avaliação 

em pareceres de diferentes áreas de conhecimento. 
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Retomando os compromissos assumidos com a revista RL1 (e cumpridos), ficou 

estabelecido que não haveria acesso aos artigos e que não seriam divulgadas informações que 

pudessem identificar os artigos, os articulistas ou a revista.  Talvez o acesso aos artigos a que 

os pareceres se referem pudesse esclarecer algumas dúvidas acerca das avaliações atitudinais, 

no entanto, essa lacuna não configurou um obstáculo para o desenvolvimento da pesquisa e 

não comprometeu o resultado da análise.  

Com relação às contribuições que este estudo pode oferecer, conforme apresentado na 

Introdução deste trabalho, durante a elaboração do projeto de pesquisa para o doutorado, 

várias consultas foram realizadas no sentido de verificar referências sobre pareceres de 

revistas científicas. Após uma vasta procura, foram encontradas duas pesquisas, embora 

alheias ao escopo da Sistêmico-Funcional: Beserra (2006), sobre pareceres médicos e 

pedagógicos, e Ramos-Alvarez et al. (2008), sobre critérios na avaliação de artigos 

acadêmicos na área de Psicologia. Essa busca revelou duas situações: uma referente à lacuna 

de estudos sobre esse gênero e outra, consequência da primeira, relacionada à necessidade e 

importância de se preencher essa lacuna, de modo a contribuir para o estudo da escrita 

acadêmica. Assim, embora sejam recorrentes pesquisas sobre escrita acadêmica, envolvendo 

análise de diversos gêneros, dentre os quais podem ser citados resenha, resumo, teses, 

dissertações, monografias, etc., o presente estudo pode se configurar como uma fonte 

adicional para pesquisadores interessados em escrita acadêmica. 

No âmbito da LSF, esta pesquisa possibilitou identificar aspectos da avaliação 

atitudinal, principalmente, no que se refere às relações entre os participantes da interação, 

especialmente, parecerista e articulista. Por meio da análise da metafunção interpessoal, 

verificou-se como as críticas e as propostas são apresentadas aos articulistas. Mais 

especificamente, no Sistema de Avaliatividade, consubstanciada em Martin e White (2005), a 

análise proporcionou identificar os tipos de avaliação realizados e os posicionamentos dos 

pareceristas ao apresentarem avaliações em cada grupo de pareceres: A, AR e R.  

Embora estudos sobre Avaliatividade tenham se multiplicado no contexto acadêmico 

brasileiro nos últimos anos, sinto necessidade de ampliar essas referências, como uma forma 

de mostrar a adequação da teoria para a língua portuguesa. Além disso, pesquisas baseadas 

em Avaliatividade têm destacado análises diversas, envolvendo estudos de textos midiáticos, 

acadêmicos, literários, resenhas de filmes e de livros, discursos orais, dentre outros, de modo 

que a presente pesquisa passa a ser mais uma referência a confirmar a adequação da referida 
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teoria. Considero, também, que investigações sobre avaliação, especialmente, fundamentadas 

na Avaliatividade, apesar de crescentes no nível acadêmico, precisam ser ampliadas. 

Esta pesquisa apresenta uma contribuição também no sentido de mostrar a 

possibilidade de análise linguística envolvendo os três Subsistemas: Atitude, Engajamento e 

Gradação, o que não parece ocorrer muito frequentemente, até o momento, isto é, os estudos 

citados neste trabalho destacam análises linguísticas tendo como foco principal um dos 

Subsistemas. O presente trabalho, por sua vez, mostra a possibilidade e importância de se 

analisarem linguisticamente os enunciados, levando em consideração tanto as avaliações 

sobre objetos, pessoas e sentimentos (Atitude), quanto o modo como as avaliações são 

realizadas (Engajamento) e a intensificação ou mitigação das avaliações (Gradação). 

Outra contribuição desta pesquisa refere-se aos resultados relativos à escrita 

acadêmica (artigo científico), porque oferece a escritores, de modo geral, experientes e 

novatos, informações relativas ao que é considerado mais importante em um artigo científico. 

Os resultados puderam revelar tópicos mais avaliados e abordados pelos pareceristas, 

mostrando, consequentemente, o que é relevante ser considerado pelos articulistas ao 

desenvolverem seus próprios artigos, podendo, dessa forma, recorrer a essas informações para 

se adequarem às exigências apresentadas por pareceristas de uma revista conceituada como a 

revista RL1.  

Pode-se considerar que os resultados aqui apresentados interessem também a 

pareceristas e editores, no sentido de refletirem sobre a importância da apresentação clara e 

coerente da avaliação, sem deixar dúvidas sobre a avaliação. Alguns dados revelaram 

inconsistência tanto com relação à marcação dos quadros como ao texto de justificativa do 

parecer. 

Este trabalho pode servir igualmente como mais uma fonte de informação para o 

grupo de pesquisa ao qual está vinculado, o GEALIN, pois revela algumas características do 

gênero parecer de artigos e de que forma ele pode ser estudado ou ensinado ao público 

acadêmico. A partir do mapeamento do gênero e da identificação dos aspectos esperados em 

um artigo acadêmico, no contexto de ensino-aprendizagem, podem ser desenvolvidos cursos e 

oficinas tendo como base as informações reveladas neste estudo, atingindo-se mais precisão e 

empirismo. 
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A pesquisa buscou contribuir com a revista RL1, que disponibilizou os pareceres para 

análise. Os resultados obtidos podem servir como subsídios para o corpo editorial, 

relacionados não só ao texto de justificativa do parecerista, mas também referentes às 

informações contidas nos quadros. De acordo com os achados, considero interessante uma 

reformulação nos quadros destinados à marcação pelos pareceristas. No primeiro quadro, por 

exemplo, sugiro a apresentação de todos os tópicos abordados pelos avaliadores, tais como 

Análise, Argumentação, Forma, Língua, Tema, dentre outros.  

Sugiro também maior observação com relação à articulação entre a informação 

apresentada no segundo quadro e a justificativa do parecer, de modo que não haja incoerência 

relativa ao resultado e à argumentação do parecerista. A análise revelou incoerências 

relacionadas à avaliação final em alguns pareceres, como por exemplo, ocorrências de críticas 

negativas, sugestões de mudança e restrições no grupo de pareceres A, o que pode 

desconfigurar a avaliação final, uma vez que artigos aprovados sem restrições não deveriam 

conter nenhum tipo de crítica negativa.  Dessa forma, seria interessante uma atenção efetiva 

por parte do corpo editorial no sentido de atentar para questões como essa e outras referentes 

à aprovação dos artigos com restrições mínimas ou substanciais, assim como as condições 

reais para a reprovação de um artigo.  

Nesse caso, certamente, não se trata de desconsiderar a avaliação do parecerista, o qual 

dispõe de autoridade, conhecimento e competência para apresentar suas críticas, mas consiste 

em confrontar as informações apresentadas pelos avaliadores nos quadros com o que é 

apresentado no texto de justificativa, visando à coerência de todos os elementos avaliativos.  

Outro ponto relevante seria a inclusão de uma pergunta para saber se o artigo avaliado 

é adequado para publicação na revista RL1, uma vez que, em alguns pareceres, pareceristas 

consideraram o artigo adequado para publicação em outra revista, por não se enquadrar nos 

níveis de exigência da revista RL1. Um dos principais motivos para essa indicação refere-se 

aos interesses da própria revista. 

Concluindo, o objetivo deste estudo não era levar o leitor à exaustão, apesar de os 

dados terem falado por si só. Penso que a apresentação dos dados por meio de diversas tabelas 

e exemplos com as respectivas discussões tenha sido a forma mais fiel de expressar os 

resultados e discuti-los o mais detalhadamente possível. No entanto, esse estudo não esgota o 

assunto abordado nem a demanda de investigações sobre pareceres de revistas científicas, 

podendo ser ampliado por outras pesquisas sobre o gênero em outras áreas de conhecimento, 
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de modo a complementar este trabalho e contribuir ainda mais com os estudos linguísticos 

voltados para a Avaliatividade e para abordagens sistêmico-funcionais.  
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Apêndice A 

 

São José dos Campos, 18 de agosto de 2008. 

 

 

 

Prezado Professor X, 

 

 

 Sou pesquisadora da área de Linguística Aplicada e estou cursando, no momento, o 

curso de doutorado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Sou 

orientanda da Profa. Dra. Rosinda de Castro Ramos, que me autorizou a falar no nome dela 

neste documento. Meu projeto de pesquisa consiste da análise de pareceres sobre os artigos 

enviados a revistas acadêmicas e/ou científicas. 

 A pesquisa envolverá o estudo de tal gênero que demonstra ser original devido à falta 

de pesquisas nessa área no Brasil. Para implementar o meu projeto, necessito montar um 

corpus, que será constituído por pareceres emitidos por diversos pareceristas filiados a 

diferentes revistas que publiquem textos acadêmicos e/ou científicos (especialmente sobre 

pesquisas nas áreas de Administração e Economia; de Biologia e Medicina; e de Engenharia e 

Física). 

 Diante disso, consulto V. Sa. sobre a possibilidade de ter acesso aos pareceres da 

revista YYY (e não necessariamente aos seus artigos de referência) para executar a pesquisa. 

 Informo que as informações referentes à autoria dos pareceres e dos artigos, assim 

como os dados que possam identificar os pareceristas, serão omitidos propositadamente. 

 Informo também minha atuação profissional atual como professora de língua inglesa e 

de língua portuguesa no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), em São José dos 

Campos/SP, onde pode obter informações a meu respeito. 

 Agradeço pela atenção dispensada e coloco-me à disposição para esclarecer as dúvidas 

ou fornecer outros dados não especificados nesse documento.  

  Atenciosamente, 

________________________________________ 

Osilene Maria de Sá e Silva da Cruz 

osilene@ita.br 

osilenecruz@bol.com.br 

12 3947 5956  12 3652 6716  12 8146 6661 

mailto:osilene@ita.br
mailto:osilenecruz@bol.com.br
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Apêndice B 

 

 

Pareceres Total de palavras Pareceres Total de palavras 
 
 
 
 
 
 

APROVADOS 

1.  178  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROVADOS 
COM 

RESTRIÇÕES 

1.  184 
2.  452 2.  427 
3.  204 3.  1.049 
4.  20 4.  184 
5.  416 5.  1.182 
6.  190 6.  446 
7.  156 7.  146 
8.  86 8.  976 
9.  1.145 9.  289 
10.  287 10.  659 
11.  105 11.  242 
12.  248 12.  235 

   13.  498 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPROVADOS 

1.  348 14.  282 
2.  1.125 15.  529 
3.  376 16.  569 
4.  370 17.  584 
5.  639 18.  4.087 
6.  227 19.  136 
7.  349 20.  624 
8.  81 21.  1.290 
9.  1.145 22.  245 
10.  1.149 23.  188 
11.  297 24.  753 
12.  206 25.  209 
13.  204 26.  422 
14.  136 27.  333 
15.  520 28.  507 
16.  574 29.  608 
17.  618 30.  1.009 
18.  1.510 31.  341 
19.  228 32.  1.028 
20.  288 33.  621 

  34.  494 
   35.  474 

Quadro Apêndice B -  Demonstrativo do total de palavras em todos os pareceres 
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